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Körkörös, fenntartható fejlõdés Nagykanizsán
urópai összehasonlításban Magyarország a legelsõk
egyike az újranyitás valós
lehetõségét biztosító átoltottságban, így remélhetõleg a közeljövõben újjáéled településeinken a közösségi élet, a kultúra és a
gazdaság. Miközben a világ az eddig egyenes vonalú, egyirányú fejlõdési
pályát követi továbbra is,
Nagykanizsán már a jövõ
új gazdasági modelljén, a
körforgásos gazdaság kialakításán gondolkodnak.
Errõl a nagyszabású tervrõl és Nagykanizsa további
lehetõségeirõl és fejlesztéseirõl beszélgettünk a
város polgármesterével,
Balogh Lászlóval.
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KRÓNIKA

HÉVÍZ A PANNON TÜKÖRBEN

ZALAEGERSZEGEN IS

Egymondatok a 2020-as felfordult évrõl

Fiatal Tehetség Program

Lapszám a lapszámban – röviden így lehetne összefoglalni a most
megjelent Pannon Tükör tartalmát. A periodika ugyanis a megszokott rovatain túl, a Hévíz folyóiratot is magába rejti. Persze nem teljesen, inkább csak a lírai részekre fókuszálva.

Szép példája a kulturális, mûvészeti folyóiratok közötti szolidaritásnak az, hogy a Pannon Tükör
márciusi-áprilisi száma befogadta a
járvány miatt szünetelõ Hévíz folyóirat vers rovatát. Mint az a lapszámbemutatón elhangzott – melyet a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár „stúdiójából” még mindig csak az online térben követhettek figyelemmel az érdeklõdõk
– a két újság szellemisége nem áll
távol egymástól, sõt vannak közös
szerzõk is. Fehér Renátóval és
Vajna Ádámmal, a Hévíz két szerkesztõjével Nagygéci Kovács József, a Pannon Tükör onlinefõszerkesztõje beszélgetett a digitális térben. Utóbbi elmondta: a
Pannon Tükörnek is nagy megtiszteltetés, hogy a szomszéd város
folyóiratának szerzõi most náluk
publikálnak.
A lapszámbemutatón – ahol dr.
Gyimesi Endre, a Pannon Írók Társaságának elnöke mondott köszöntõt – megemlékeztek a né-

hány hete elhunyt Tóth Imre költõrõl is, akinek halála komoly veszteség a helyi mûvészeti élet számára.
A lapban Lackner László is felidézi a
költõ-könyvtáros alakját, munkásságát.
A Pannon Tükör legújabb számának tartalmáról Bubits Tünde
fõszerkesztõ szólt. Negyven szerzõ
munkája olvasható a lapban. Ezúttal is mûfordítások, versek, novellák, kritikák, tanulmányok színesítik a palettát, de Szálinger Balázs
író-költõvel is olvasható egy nagyobb interjú, hiszen tavaly õ lett a
Pannon Tükör folyóirat egyik díjazottja.
Az eseményen mutatták be a
lap Egymondatok címû sorozatából készült kötetet is. Ezúttal a
2020-as év szerzõinek mondatai
kerültek könyvbe: 12 hónap, 12
szerzõ, 12 nézõpont. A furcsa, felfordult évrõl készült kiadványt
Tóth Norbert tervezte, aki egy koronavírust tett a borítóra. A grafika az egész kötetet végigkíséri,

mégpedig különös módon: a hónapok nevénél látható szimbólum
mérete a világjárvány magyarországi napi új regisztrált fertõzöttjeinek arányában növekszik vagy
csökken.
Bubits Tünde a kötetrõl elárulta: nem véletlenül lett az a 2020-as
Egymondatok címe, hogy Scio me
nihil scie! vagyis Tudom, hogy nem
tudok semmit! A tavalyi év ugyanis bebizonyította a szókratészi paradoxon igazságát. Egy történelmi

paradigmaváltás kellõs közepén
vagyunk. A szerzõk mondataiból
pedig nagyon szépen kirajzolódik,
hogy miképp és milyen érzelmek
mentén lehet reagálni a 2020 márciusában kialakult helyzetre; ami
villámcsapásként alakította át életünket. Egy apró vírus elindít egy
dominósort, és kirajzolja a
nemtudás térképét. A változáshoz
– mely visszafordíthatatlan – mindannyiunknak alkalmazkodnia kell.
– pet –

Egyedülálló tehetséggondozás, speciális tudás, összetartó közösség és maradandó élmények – ezt kínálja a diákoknak a
Mathias Corvinus Collegium (MCC). Indul a jelentkezés az ingyenes, iskola mellett végezhetõ képzésekre. A fiatalok az ország
bármely településérõl, valamint határon túli városokból is bekapcsolódhatnak.
A Fiatal Tehetség Program (FIT) az országban egyedülálló módon komplex tehetséggondozást kínál felsõ tagozatos diákoknak
játékos oktatás keretein belül, a gyakorlati élethez szorosan kötõdõ ismeretek elsajátításával. Az általános iskolások a félév során bepillantanak a robotika világába, tanulnak a mûvészet és a
matematika kapcsolatáról, kísérleteznek, okulnak a környezetvédelemrõl, tudatos internet használati képzésben részesülnek és
formálódik a pénzügyi látásmódjuk is. A FIT Program egészen
nyolcadikos korukig kíséri el a diákokat. Amint a járványhelyzet
lehetõvé teszi, a gyakorlatorientált tehetséggondozó képzés
mellett a közösség is épül, a szabadidõs programok, kirándulások, sportolási lehetõségek által. Így az évek alatt egyre erõsebb
kötelék alakul ki az MCC-s diákok között.
A FIT képzései szeptembertõl elérhetõk nem csak Budapest,
Pécs Veszprém, Szombathely Debrecen és egyes határon túli városokban, hanem Zalaegerszegen is. (Jelentkezni a fit.mcc.hu oldalon
lehet)
A Középiskolás Programon (KP) belül a diákok amellett, hogy
tovább mélyíthetik tudásokat, olyan készségeiket fejleszthetik,
amelyek késõbbi tanulmányaik, karrierjük során is hasznosak lehetnek. Az alapvetõen e-learning alapú képzést havonta egy országos, budapesti személyes készségfejlesztõ nap, kihelyezett
vidéki képzési alkalmak, valamint tehetségtáborok, tanulmányi
kirándulások, angol és német nyelvi kurzusok színesítik. A középiskolásoknak kínált témák palettáján megtalálható a modern
kori történelem, a nemzetközi kapcsolatok, jog, pszichológia,
irodalom és nyelvi kurzusok.

ÜLÉSEZETT AZ ÉPÍTÉSZETI-MÛSZAKI TERVTANÁCS

KÖRNYEZETBARÁT KÖZLEKEDÉS

Többletfeladat a felújítások véleményezésében

Kispáli, a kerekezõ falu

A Zala Megyei Területi Településrendezési és Építészeti–Mûszaki
Tervtanács április 8-án tartotta soron következõ rendes ülését a zalaegerszegi Megyeháza Deák termében, amelyen dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott, Lengl Zoltán állami fõépítész, valamint a tervtanács
tagjai vettek részt.

Dr. Sifter Rózsa köszöntõjében
elmondta: a Zala Megyei Kormányhivatal 2015. április 1-jétõl látja el
az állami fõépítészi feladatokat,
amikor a korábbi több megyére vonatkozó illetékességet megyei
szintre osztották szét. A feladatellátáshoz kapcsolódóan a Zala Megyei Területi Településrendezési és
Építészeti-Mûszaki
Tervtanács
2015. november 20-án alakult
meg. Az akkori hatáskörnek megfelelõen a tervtanács feladata – a
településrendezési eszközök megalkotásának és módosításának elõzetes véleményezésén túl –, a másodfokú építéshatósági engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódott.
A 2020. április 1-jével bevezetett egyfokú közigazgatási hatósági feladatellátás következtében a
testületnek a tavalyi évben kizárólag a településrendezési eszközök
véleményezésében, és a korábbi
idõszakból még áthúzódó másodfokú eljárásokban volt hatásköre –
folytatta a kormánymegbízott.
Majd hangsúlyozta: az idei év januárjában bevezetett változások
következtében mind az országos,
mind pedig a területi építészetimûszaki tervtanácsok többletfeladatot kaptak. A kiemelten védett
mûemlékeinkkel kapcsolatban –
mint például a keszthelyi Festetics
kastély, a türjei prépostsági templom és premontrei rendház – valamennyi hatósági feladathoz kapcsolódó elõzetes szakmai véleményezést az országos tervtanács
végzi, ugyanakkor a védett mûemlékekhez, valamint a mûemlék kör-

nyezetében és a mûemléki jelentõségû területen az új és meglévõ

épületek építési tevékenységéhez
kapcsolódó építészeti tervek vonatkozásában a területi tervtanácsok fognak véleményt alkotni és
javaslatokat tenni.
Várható szép és jelentõs feladatai lesznek a területi tervtanácsnak, mint például a zalaegerszegi
volt Korona szálló épület felújításának engedélymódosítása, a korábban helyõrségi klubként mûködõ
volt Gráner-ház, valamint a keszthelyi Balaton szálló emblematikus
épületeinek felújításához kapcsolódó tervek elõzetes véleményezése,
a tervezési folyamat szakmai támogatása – részletezte a jövõbeli terveket a kormánymegbízott.
A megnövekedett feladatok miatt szükségessé vált új tagok felvé-

Kispáliban a kerékpározás nagy
népszerûségnek örvend. A Zalaegerszeg közeli településen gyakorta szerveznek kerékpártúrákat, és az önkormányzat dolgozói
is biciklivel közlekednek. A Magyar
falu programból most három új
kerékpárral gazdagodtak, és egy
függõ pályát is felszereltek a játtele is a tanácsadó testületbe. Az szóteret és a sportpályákat magáülésen a tervtanács tagjai elfogad- ban foglaló térre.
ták az ügyrend módosítását, amely
a feladatkör módosítása, illetve a
gördülékenyebb és hatékonyabb
Vigh László országgyûlési képviügymenet biztosítása miatt vált selõ, miniszteri biztos az átadás alszükségessé.
kalmával úgy fogalmazott, hogy
A tanácsadó-véleményezõ tes- Kispáli már többször kapott támotület tagjai (10 fõ), olyan – a terü- gatást a Magyar falu programból,
amelyben tavalyelõtt 170 milliárd,
tavaly 195 milliárd, idén 2021-ben
már 250 milliárd forint áll rendelkezésre országosan az ötezer lélekszám alatti települések számára.
Horváth Zsuzsanna, Kispáli polgármestere elmondta, az ifjúsági
egyesület három kerékpárt és autóval történõ szállításukhoz tartószerkezeteket szerzett be a Magyar falu programon elnyert támogatásból. Az önkormányzati
dolgozók kapták meg használatra,
amellyel példát is mutatnak a környezetbarát közlekedésre. A településen gyakorta szerveznek kerékpáros túrákat. Sikerét mutatja
például, hogy a tavalyelõtti autómentes napon 74-en kerekeztek el
a Balaton északi partjáig. Ez igen
leti építész és mérnöki szakmai ka- szép szám a település 280 fõs lamara által ajánlott, dr. Sifter Rózsa kosságához képest. A Magyar falu
kormánymegbízott által felkért – programból a másik három civil
építészek, akik a településrende- szervezet is nyert támogatást
zésben illetve az építészeti-mûsza- (250-300 ezer forintot) rendezvéki tervezésben kiemelkedõ, magas
szintû elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek. A kérelmek
elbírálásának vonatkozásában az állandó tagok mellett az önkormányzati fõépítész és az országos fõépítész által delegált tag is részt fog
venni az egyedi ügyek elbírálása
során.
A tervtanács elnöki feladatait az
állami fõépítész látja el, illetve a
feladatellátás támogatását – munkaszervezeti szinten – a Zala Megyei Kormányhivatal Állami Fõépítészi Irodája fogja végezni.

•

•

•

•

nyekhez. Remélik, megvalósíthatják ezeket a járványhelyzet enyhülésével. Az önkormányzat pedig
1,4 millió forintot kapott a játszótér bõvítéséhez, amelybõl egy
függõ pályát állítottak fel.
A játszótér szomszédságában
található az önkormányzat kiskertje, ahol már több éve bogyósgyümölcs-bokrokat, fûszernövényeket, zöldségeket gondoznak a lakosság bevonásával. Böde-Tóth
Zsanett képviselõ érdeklõdésünkre elmondta, egyre több városlakó
költözik a faluba, akik nem feltétlenül értenek a kertmûveléshez,

miközben a vírushelyzet miatt
egyre fontosabb az, hogy saját
magunk termeljük meg az élelmet. Egyrészt azzal kívánnak segíteni nekik, hogy bekapcsolódhatnak az aktuális munkálatokba az
önkormányzati kiskertben, másrészt vetõmagokat osztottak ki
(paradicsom, paprika, cukkini, tök
stb.), amelyek már szépen növekednek a családoknál. Magas ágyások kialakításával és eszközök kihelyezésével is arra ösztönözik õket,
hogy mûveljék meg kertjeiket.
– liv –
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TÉRSÉG

AKTUÁLIS
Az idei évtõl a megyei önkormányzatok gondoskodnak a falugondnoki munkakörben foglalkoztatottak képzésérõl. A témáról dr. Pál Attilával, a Zala Megyei Közgyûlés elnökével beszélgettünk, írásunk második
felében pedig Vida Józsefet,
Belsõsárd polgármesterét kérdeztük a falugondnok személyének a község életében betöltött szerepérõl.

– Elnök Úr, hogyan értékeli a
falugondnoki képzés szervezését érintõ jogszabály-módosítást?
– Rendkívüli örömmel fogadtam a döntést, hiszen a falugondnoki szolgálat a vidékfejlesztés
azon szegmense, amely területen a segítõ munka közvetlenül
szolgálja az embereket. A falugondnokok tartják a kapcsolatot
a vidék lakosságával, köztük a
társadalom sérülékeny rétegeivel
is. Éppen ezért különösen fontosnak ítéljük, hogy képzések a
lehetõ legmagasabb színvonalon
valósuljanak meg. Az Országgyûlés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény
módosításával helyezte a falu- és
tanyagondnoki képzésszervezést
a megyei önkormányzatokhoz,
így magas szintû jogszabály deklarálja a megyék ezen a téren is
nélkülözhetetlen szerepét.
– Milyen feladatok ellátására
készíti fel a képzés a falugondnokokat?
– Ezen elõadásoknak és gyakorlati foglalkozásoknak célja,
hogy a képzésben résztvevõ
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A ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÚJ FELADATKÖRE

A tanya- és a falugondnokok képzése

Dr. Pál Attila elnök
olyan alapismeretekhez jusson,
amely képessé teszi a végzendõ
szolgáltatás ellátására. Tudjon segítséget nyújtani az egyes ágazati ellátórendszerekben való tájékozódáshoz, ismerje az ellátásokat igénybe vevõk jogainak érvényre juttatási lehetõségeit. A
munkája során felmerülõ problémák megoldása érdekében fontos, hogy tudja, hova fordulhat
segítségért. Ismernie kell a foglakoztatási jogviszonyok típusait, a
szociális ellátások formáit, a személy- és ételszállítás feltételeit
és szabályait, a szállítóeszközre,
illetve a szállítást végzõ személy-

re vonatkozó elõírásokat, továbbá a jelen járványügyi helyzetben
aktuális tudnivalókat, szabályokat. A falugondnokok a kistelepüléseken a jó értelemben vett
mindenesek, aki rajta tartják a
szemüket az idõseken, versenyre
viszik-hozzák a gyerekeket, szervezik a közösségi alkalmakat,
amikor arra lehetõség nyílik. Fontos ezért, hogy a feladatellátásukhoz szükséges szakmai képzést megkapják, ezáltal magas
színvonalon végezhessék segítõ
hivatásukat.
– Szóba kerültek a szállítást
végzõ eszközök. Hogy állnak a
megyében a települési önkormányzatok ezen a téren?
– A tavalyi évben a Magyar
Falu Program Falugondok busz
alprogramja keretében 21 település összesen 293 440 846 forint támogatásban részesült, tehát jelentõs számban sikerült új
gépjármûveket forgalomba állítani. A kormányzat folyamatosan figyelmet fordít arra, hogy
legyen lehetõsége a településeknek buszbeszerzésre, vagy
szükség esetén a régi jármû cseréjére, hiszen ezen támogatás
hozzájárul a vidéki kistelepülések hátrányainak mérsékléséhez, az életminõség és a köz-

szolgáltatások elérhetõségének
javításához.
– Belsõsárd község is tavaly
vehette át falubuszát. A település polgármesterét, Vida Józsefet arról kérdeztük, hogy a mindennapok során milyen tevékenységeket látnak el a falugondnokok a gépjármû igénybevételével. Mik azok a konkrét
tevékenységek, amelyekkel a
falugondnokok segítik a falvak
lakosait, köztük az idõseket, rászorulókat?
– Elöljáróban szeretném elmondani, hogy településünk

2020. június 1-jével indította el
saját falugondnoki szolgálatát,
amelyre a tavalyi év márciusában
átvett falubusz biztosított lehetõséget, amit korábban több településsel együtt, társulási formában mûködtetett az önkormányzatunk. A falubusszal igény
szerint szállítjuk az óvodásokat
és az iskolásokat a nevelési-oktatási intézményekbe háztól-házig;
szállítjuk az idõseket, betegeket
háziorvoshoz, szakrendelésre,
egészségügyi kezelésre, a jelenlegi vírushelyzetben oltási pontra is. A falugondnok elviszi bevá-

Vida József, Belsõsárd polgármestere

ALAPÍTVÁNYI FENNTARTÁSBAN A MODELLVÁLÓ PANNON EGYETEM

sárolni, gyógyszert kiváltani aki
kéri, de ki is váltja a kért gyógyszereket és lista alapján akár a
bevásárlást is elintézi. Napi szinten ezek a legfontosabb feladatok, most, hogy a közösségszervezõ, kulturális tevékenységek a
járvány miatt idõlegesen háttérbe szorultak. Szerencsés helyzetben vagyunk, a falugondnoki
munkakört Belsõsárdon helyi lakos tölti be. Ez egy személyes bizalmat is igénylõ feladat, amelyet eredményesebben lehet ellátni akkor, ha a szolgáltatást
nyújtó ismeri a szolgáltatást
igénybe vevõ körülményeit, lehetõségeit és igényeit.
– Visszatérve a képzés szervezéséhez, Elnök Úr, hogyan
összegezné a megye új feladatával kapcsolatos célokat?
– Területfejlesztésért felelõs
önkormányzati szereplõként Zala
megye ismeri a területén mûködõ önkormányzatok helyzetét,
kihívásait. A Zalára jellemzõ aprófalvas településszerkezet mellett
különösen fontosnak tartjuk az
élõ kapcsolatot a zalai emberekért dolgozó falugondnokokkal.
A közvetlen viszony révén az általuk közvetített információk is
becsatornázásra kerülhetnek a
megyei fejlesztési programokba.
Önkormányzatunk rendelkezik
azokkal a tapasztalatokkal és
kompetenciákkal, amelyek ahhoz
szükségesek, hogy a képzés
résztvevõi, a falugondnokok
hasznos és a gyakorlatban jól alkalmazható, közérthetõ ismeretekkel felvértezve láthassák el
pótolhatatlan feladataikat a legkisebb településeken.

PANNON VÁROSOK SZÖVETSÉGE

Versenyképes képzés és kutatás-fejlesztés Nagy Bálint az új elnök
A Pannon Egyetem 2021. szeptember 1-jétõl alapítványi fenntartásban mûködik tovább. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium
felkérésére jelentõs szakmai, üzleti-vezetõi és politikai tapasztalattal rendelkezõ, a meglévõ akadémiai tudást gazdagítani képes személyek dolgoznak majd a Pannon Egyetemért Alapítvány kuratóriumában. Az öttagú testület feladata az intézmény hosszú távú céljait szem elõtt tartani, elõsegíteni a folyamatos fejlõdést, megteremteni a korszerû és versenyképes képzés és kutatás feltételeit.

A kuratórium tagjai több éves
tapasztalattal és szakértelemmel
rendelkeznek az üzleti élet, a felsõoktatás és a kutatás-fejlesztés területén, így hatékonyan tudják
képviselni az Egyetem szempontjait és az egyetemi hallgatók érdekeit. Dr. Palkovics László miniszter
felkérte az Alapítvány kuratóriumának elnökét és tagjait, akik
megkezdték munkájukat A Pannon
Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke dr. Navracsics Tibor,
Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelõs kormánybiztos,
tagjai: dr. Birkner Zoltán, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) elnöke, Prof. dr.
Gaál Zoltán, rector emeritus,
Garancsi Mária, üzletasszony, Pápai
Tamás, ügyvezetõ igazgató.
Dr. Stumpf István, egyetemi
modellváltásért felelõs kormánybiztos: „Feltett szándékom, hogy
közvetlenül is megpróbáljak tapasztalatot szerezni a modellváltó
egyetemekrõl. A magyar kormány
olyan léptékû fejlesztést kezdett el
a modellváltással, ami Klebelsberg
idõszakát idézi, a jövõbe történõ
beruházást szimbolizálja. A felsõoktatás megújításának az a célja,
hogy a minõségi egyetemi képzés
érdekében sokkal szorosabb kapcsolatot alakítson ki a környezetével, megtartva az állam felelõsségét a felsõoktatás finanszírozásában. A kuratórium a jövõben segíti
a Pannon Egyetemet az erõforrások megszerzésében, az egyetem
kreatív erõforrásainak felszabadí-

tásában és közremûködik abban,
hogy a minõségi tudásért folytatott versenyben az egyetem a régió zászlóshajója legyen.
Összesen 21 modellváltó egyetem lesz 2021. szeptember 1-jétõl, és marad 5 állami fenntartású
egyetem, többek között a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vagy az Eötvös
Loránd Tudományegyetem. Ez jó
lehetõséget kínál arra, hogy
összemérhessük, hogy a modellváltásban felkínált lehetõséggel,
hogyan élnek az egyetemek, és az
állami fenntartásban maradtak
esélyei miként alakulnak. A tapasztalatok alapján szinte minden modellváltáson átesett intézmény saját arculatot és egyéni stratégiát
alakított ki, az elmondottak alapján erre jó esély van a Pannon
Egyetemnél is. Az egyetemek szerencsére érzékelték az új kihívás
teremtette lehetõségeket és sok
energiát szabadítottak fel a modellváltás folyamatában. Bízunk
benne, hogy a jövõben, a modellváltás három fontos szereplõje, a
kuratórium, mint az egyetem stratégiai irányítója és az üzleti szempontok érvényesítõje, a szenátus,
mint az egyetemi autonómia letéteményese és az állam, amelyik a
hosszú távú felsõoktatási stratégia
gazdája harmonikusan fog együttmûködni a jövõben. Mindhárom
félben erõs a nyitottság, hogy
ezen az úton járjanak, bízom benne, hogy az egyetemek modellváltása sikertörténetté tud válni Magyarországon."

Dr. Navracsics Tibor, a kuratórium elnöke: „A mai nappal hivatalosan megalakult a kuratórium, ez
csupán egy hivatalos állomás egy
hosszú úton, amin az egyetemmel
közösen már régóta járunk, és,
amely során kialakítjuk a Pannon
Egyetem modelljét. Úgy gondoljuk, az egyetemnek, mint az oktatás, kutatás és innováció központjának, valamint a kuratóriumnak
kéz a kézben kell járnia ahhoz,
hogy Veszprém és a térség gazdaságilag és innovációban továbbra
is sikeres lehessen. A kuratóriumi
tagok mindegyikének élete korábbi szakaszában már kötõdött
Veszprémhez és a Pannon Egyetemhez. A Pannon Egyetemnek kiemelt célja továbbra is, hogy a tudományos és gazdasági növekedés
motorja legyen a térségben, a mûveltségi szint emelésének legfontosabb szereplõje és az innováció
fellegvára legyen. Abban bízunk,
hogy ez a partnerség, amely eddig
is jellemezte az egyetemet, a kuratóriumot és a térség gazdasági
szereplõit – a jövõben is folytatódni fog."
„A Pannon Egyetem, amely a
Nyugat-Dunántúl hálózatos modellben hosszú ideje példás stabilitással mûködõ, minõségi képzéseket nyújtó és a régió tudományos fellegváraként szolgáló felsõoktatási intézménye, érdeklõdéssel és várakozással tekint a
mára a hazai felsõoktatás nagyobb részét elérõ szervezeti átalakulás elé. A fenntartó alapítvány kuratóriumi tagjainak a személyében garanciát látunk arra,
hogy a régió és az egyetem iránti
elkötelezettségük az intézmény
mûködésének jobbításában, a
képzés és kutatás feltételeinek javításában és a hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerünk erõsítésében fog megnyilvánulni.” –
hangsúlyozta dr. Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora.

Csillag Zsolt, a Pannon Egyetem
kancellárja: „Véleményem szerint a
felsõoktatási intézmények mûködtetését már hosszú ideje irreális
mértékben korlátozzák az egyes
államháztartási és ágazati szabályozások, különösen a gazdálkodás
területén. Elsõsorban azt várom a
modellváltástól, hogy jelentõsen
megnõ a Pannon Egyetem gazdálkodási szabadsága, amely lehetõvé
fogja tenni a rendelkezésére álló
erõforrások optimális hasznosítását, csakúgy a szabad pénzeszközök, mint a vagyonelemek tekintetében. További versenyelõnye lehet az új struktúrának, hogy míg
az állami fenntartásban valamenynyi intézmény ugyanazon Minisztérium – fõként adminisztratív jellegû – irányítása alatt mûködött, az
egyes kuratóriumok intézményspecifikusan, a helyi jellegzetességeket figyelembe véve tudják támogatni az egyetemet céljai elérésében.”
A Kuratórium irányításával az
Egyetem modellváltásának fõ célja, hogy képes legyen a változó piaci és tudásipari környezet elvárásainak megfelelni. Az új struktúrában a Pannon Egyetemért Alapítvány feladata az intézményi vagyonkezelés. Ez az új struktúra lehetõvé teszi, hogy saját versenyképességének erõsítésére koncentráljon. Ennek elérése érdekében új kutatási és innovációs fókuszterületeket határozott meg:
klímaváltozáshoz kapcsolódó kutatás-fejlesztések, a fenntartható regionális iparfejlesztést megalapozó
kutatások, valamint a környezeti
változások hatásainak vizsgálata és
elemzése. Kiemelt cél, hogy az
Egyetem új ipari és gazdasági
együttmûködéseket alakítson ki a
térség gazdasági szereplõivel, ezzel is hozzájárulva ahhoz az elképzelésnek, hogy az egyetemek a kutatás és fejlesztés mellett a gazdasági élet motorjai is legyenek.

Dr. Navracsics Tibor, Balaicz Zoltán és Nagy Bálint
A Pannon Városok Szövetsége mûködésének áttekintése volt a Keszthelyen tartott
elnökségi ülés témája. A tanácskozáson a házigazda város polgármestere, Nagy Bálint vette át a soros elnökségi
tisztet. A Balatoni Múzeumban
tartott rendezvényen részt
vett dr. Navracsics Tibor, az
északnyugat-magyarországi
gazdaságfejlesztési zóna, valamint a Veszprém, Európa
Kulturális Fõvárosa 2023 program felelõs kormánybiztosa.
Összesen hat nyugat-dunántúli várost fog össze a Pannon
Városok
Szövetsége:
Keszthely, Kõszeg, Tata, Veszprém, Zalaegerszeg, Nagykanizsa. Közös jellemzõ, hogy valamennyi településen jelen van
képzési, vagy kutatás-fejlesztési profillal a Pannon Egyetem. A szövetség közös programokat, projekteket és pályázatokat bonyolít le. Elnöke rotációs alapon mindig egy-egy
tagváros polgármestere.
2019 novemberétõl Balaicz
Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere látta el a Pannon Vá-

rosok Szövetségének elnöki
feladatait, aki koronavírus világjárvánnyal és a nyomában
érkezõ gazdasági világválsággal terhelt, elmúlt idõszakban
végzett munkáról számolt be.
Dr. Navracsics Tibor a Pannon Egyetem modellváltásánák jelentõségérõl beszélt.
Tájékoztatást adott Porga
Gyula veszprémi polgármesterrel és Markovits Alízzal, a
Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fõvárosa Zrt. vezérigazgatójával az egész térséget érintõ, a Pannon Városok Szövetségét is megmozgató 2023-as eseményrõl.
Nagy Bálint, Keszthely polgármestere azt emelte ki,
hogy közös stratégia mentén
kell együtt dolgozni. Utalt arra, hogy a városok szövetségének létrehozását a veszprémi Pannon Egyetem kezdeményezte. Az együttmûködés
elemi célja éppen ezért az oktatás és a kultúra területének
fejlesztése, az ebben való közösségépítés a fiatal generáció mind nagyobb szerephez
való juttatásával.
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Zalalövõn idén januárban fejezõdött be a közvilágítás korszerûsítése, ami miatt úgyis fogalmazhatnánk, hogy a 2021-es
esztendõ világosságot hozott a
Göcsej és az Õrség tájegységek
határán fekvõ kisvárosra. Az év
elsõ hónapjai intézményátszervezéssel teltek el, miközben a
pályázati projektek megvalósítása is adott feladatot az önkormányzat számára.

– A Magyarországi Református Egyház Diakóniai Irodával
már tavaly megkezdtük a tárgyalást a Zalamenti és Õrségi
Szociális Alapszolgáltatási Intézmény átvétele ügyében, amely
43, ezen belül 22 õrségi és 21 Zala megyei településen látta el a
család- és gyermekjóléti valamint a szociális feladatokat –
kezdte a beszélgetést Gyarmati
Antal, Zalalövõ polgármestere. –
Elsõ lépésként szét kellett választani az intézményt, így a társulás létrehozta a Zalamenti és
Õrségi Család- és Gyermekjóléti
Szolgálatot a feladatkör további
ellátása érdekében. A Magyarországi
Református
Egyház
Diakóniai Iroda pedig április elsejével átvette a szociális étkeztetést, a házi segítségnyújtást és
idõsek nappali ellátását. A lakosságot nem érinti a szervezeti
változás, hiszen mindkét új intézmény esetében a munkavállalók a helyükön maradtak,
ahogy a szolgáltatások helyszíne
sem változott, amelyek továbbra
is a Kossuth Lajos utca 4. szám
alatti épületben vehetõk igénybe. A Magyarországi Református
Egyház Diakóniai Iroda távlati
tervei között szerepel egy
80–100 fõ gondozását biztosító
idõsotthon létrehozása is. A leendõ intézmény 45–50 fõ foglalkoztatását is biztosíthatja majd.

A Keszthelyi-hegység és a DéliBakony találkozásánál fekvõ
Zalaszántóra két magasban trónoló vár is tekint. Az egyik Tátika
vára, a másik viszont nem a sajátja. Rezi vára ugyanis a szomszédos község közigazgatási területén fekszik. Csavar a dologban, hogy a reziek nem láthatják
falujukból, a zalaszántóiak ellenben igen. Mindkét várromról
pompás kilátás nyílik a 316 méteres Kovácsi-hegyen álló buddhista
sztúpára.

– Zalaszántót csodálatos természeti környezet övezi, melynek
egyik ékessége a Zala megye csodája kitüntetõ címmel bíró bazaltfolyosó – folytatta Dézsi Attila polgármester, akit elöljáróban a település bemutatására kértünk. – Építészeti emlékeink közé tartozik a
Szent Kozma és Damján Templom, a
Szent Donát-kápolna valamint a
Szent Vendel-kápolna, ami ismereteink szerint Magyarország legkisebb kápolnája. A falu történelmét
idézi a Kotsy-vízimalom és a GerseiPethõ kúria is. Leghíresebb látványosságunk az 1992-ben épített
Béke sztúpa, ami Közép-Európa
legnagyobb buddhista szentélye.
– Hogyan telnek a település
mindennapjai?
– Közeledünk az ezer fõhöz, a
márciusi adatok szerint 981 fõ lakja
településünket. A lélekszám gyarapodásában a pandémia is közrejátszott. Többen érkeztek Budapestrõl, kisgyerekes családok, akik a
szép környezet, a tiszta levegõ és a
kis közúti forgalom miatt választották községünket. Szolgáltatásoknak
sem vagyunk híján, hiszen óvoda,
iskola, orvosi rendelõ, gyógyszertár,
élelmiszerbolt, posta áll rendelkezésre. Természetesen odafigyelünk
a falu folyamatos fejlesztésére is,
amelynek fókuszában most a gyermekintézmények állnak.
– Mirõl van pontosan szó?
– A kétcsoportos óvodát bõvítjük tornaszobával, amelyre 30 millió
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BERUHÁZÁSOKKAL, FELÚJÍTÁSOKKAL

Városiasabb arculatot Zalalövõnek

A készülõben lévõ kemencés rendezvénypavilon
– Mit hozott még az új esztendõ?
– Szó szerint világosságot, hiszen januárban befejeztük a közvilágítás tavaly elkezdett rekonstrukcióját. A város teljes területén nagyobb fényerejû LEDes lámpatestekre cseréltük a régieket, továbbá 11 darabbal bõvítettük a meglévõ állományt,
amelyek a Borostyán-tó felé vezetõ út mentén kaptak helyet. A
régóta tervezett beruházásnak
köszönhetõen
korszerû
és
költséghatékony
közvilágítás
épült ki Zalalövõn.
– Ha már szóba került a Borostyán-tó, milyen lépéseket
tesznek fejlesztése érdekében?
– Önkormányzatunk elkészítette az új vizesblokk építéséhez
szükséges terveket. Emellett egy
átfogó fejlesztési tervet is készítünk a Borostyán-tóra, amely a

vizesblokk mellett az odavezetõ
út, az ifjúsági tábor és a strand
felújítását, a szolgáltatások bõvítését is tartalmazza. A szükséges
forrás biztosításához a kormányhoz egyedi támogatási kérelmet
nyújtunk be. A Nemzeti Szabadidõs – Egészség Sportpark Program keretében egy 70 négyzetméter alapterületû sportpark létesülhet a Borostyán-tó strandján. Idén a Leader program támogatásával egy gasztronómiai
beruházás is megvalósulhat a tónál bográcsozó helyek létesítésével.
– Milyen egyéb tervei vannak
az önkormányzatnak?
– Kezdeném azzal, hogy idei
költségvetésünkben
jelentõs
visszaeséssel terveztük iparûzési
adó bevételünket, mert a helyi
cégeket hátrányosan érinti a járvány. A vendéglátók mellett a

fémiparral foglalkozók szenvedték meg leginkább. Van olyan
vállalkozás, amelynek megrendelés hiányában teljes profilváltást kellett végrehajtania. Önerõs fejlesztéseket a végleges
bevallások után tudunk indítani.
A temetõk kerítésének javítása, járdák és utak felújítása egyelõre még terv az önerõs beruházásokban. A négy nagyon
rossz állapotú utca közül a Rákóczi utca felsõ szakaszának aszfaltozására pályázatot nyújtunk be
a Magyar falu programra, míg
saját erõbõl pormentes burkolattal szeretnénk megoldani. Az
új operatív programokra való
felkészülésre is tartalékolunk saját erõt.
–Vannak még a folyamatban
lévõ pályázataik?
– A közvilágítás és a szennyvíztisztító telep korszerûsítése befe-

jezõdött. Az E.ON-nal közös beruházásában hamarosan befejezõdik a Pacsa-hegy villamosítása,
melyet követõen a gazdák kérhetik a hálózatra való csatlakozást. A
Magyar falu program keretében
még zajlik a szolgálati lakás megújítása. TAO forrás bevonásával
fejezzük be a sportöltözõ felújítását, ami az építési engedély határideje miatt sürget bennünket.
Az átgondolatlanul megkezdett,
megörökölt rekonstrukció már 80
milliót elvitt, a vége azonban 100
millió forint is lesz. Dolgozunk
még a kemencés rendezvénypavilont építésén is, ami a Tájház
mögött kap helyet.
– Milyen feladatokkal számolnak még idén?
– Az íjászpark épületének tetõszerkezetét újíthatjuk meg pályázati támogatás segítségével.
Hamarosan új játékvárral bõvül

A Rákóczi utca felújítása elodázhatatlan feladat

az óvoda udvara, szintén a Magyar falu program keretében kapott támogatásból. Az „Irány a
pálya” program keretében 8x16
méteres rekortán borítású sportpálya is létesül az óvoda udvarán. A Zalavíz Zrt.-vel együttmûködve kisebb felújításokat tervezünk az ivóvíz- és a szennyvízhálózaton. Pályázatunk kedvezõ elbírálása esetén sor kerülhet a
belterületi csapadékvíz-elvezetõ
hálózat legkritikusabb szakaszainak rekonstrukciójára is. Terveink között szerepel még a
zalapatakai ravatalozó és a tûzoltószertár felújítása, amelyekre a
Magyar falu programtól várunk
forrást. Civil szervezeteinkkel
együttmûködve az Irsapuszta településrész közösségi épületének felújítására és rendezvények
megtartására kívánunk pályázni.
Az EuroVelo 14 kerékpáros úthálózat és a Zala-völgyi kerékpárút részeként elkezdõdött a meglévõ kerékpárút zalapatakai végpontjától a városközpont érintésével Õriszentpéterig tartó szakasz tervezése, valamint a forgalmon kívül helyezett Zalalövõ–Körmend vasúti nyomvonalon új kerékpárút kialakítása, melyet az illetékes megyei önkormányzatok koordinálnak.
Szeretnénk, ha Zalalövõ arculata városiasabb lenne. Ebben
fontos teendõk az is, hogy kiköltöztessük az önkormányzati hivatal udvarán lévõ karbantartó
telepet. Ehhez ingatlan vásárlásra van szükség, melynek érdekében egyedi kérelmet nyújtottunk
be az önkormányzati államtitkársághoz. A felszabaduló területen
egyirányú utat és parkolókat létesítenénk a hivatal és a szociális
intézmény között, amellyel már
egy szebb városközpont alakulhat ki – emelte ki Gyarmati Antal
polgármester.
Antal Lívia

A GYERMEKINTÉZMÉNYEKRE FÓKUSZÁLNAK

Gyarapodó lakosság Zalaszántón

A tanyagondnoki kisbusz átadása: Szeitl Krisztina, Dézsi Attila,
Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ,
Rózsás Milán, a Mercedes Benz képviselõje,
Czibor János tanyagondnok és Takács Karolina
forintos támogatást nyertünk a Magyar falu programon. Tervek készen vannak, így a közeljövõben el
kell indítanunk kivitelezését. Szeretnénk létesíteni egy mini bölcsõdét is, amit részben egybeépítenénk a tornaszobával. A bölcsõdét
és az óvodát egy intézményként kívánjuk mûködtetni. Hamarosan pályázatot adunk be a Belügyminisztériumhoz a bölcsõde megépítése
érdekében. Gyors elbírálásban bízunk, mert akkor egy füst alatt tudnánk megvalósítani a két építkezést. Az elmúlt idõszakban szigeteltük az óvoda épületét, továbbá új
játszóeszközökkel bõvítettük udvarát, amelyre támogatást nyertünk a
Magyar falu programon. Idén hiánypótló fejlesztésként valósulhat
meg a falu elsõ közterületi játszótere. Kialakítására a Balaton Fejleszté-

si Tanácstól nyertünk támogatást,
de önerõt is fordítunk rá. Jelenleg a
tereprendezésnél tartunk. Az iskolát is érinti fejlesztés, a tankerület
közel 50 millió forintból fogja felújítani a tornatermet.
– Mire adott még lehetõséget a
Magyar falu program?
– Az elnyert támogatásokból felújítottuk a kúriával szemben lévõ
kultúrházat, aszfaltozást végeztünk
az Ádám utcában, továbbá új falubuszt szereztünk be a tanyagondnoki szolgálathoz az elmúlt évben.
A régi buszt felajánlottuk a kormánynak, ami Erdélybe kerül majd.
–További tervek?
– A Temetõ utcát szeretnénk
felújítani, amelyre pályázati támogatást remélünk. Nagyon sok külterületi úttal rendelkezünk, amelyeknél a kavicsozás nem jöhet

szóba, mert az esõ lemossa. Megoldást csak az aszfaltozás jelentheti, ami nem olcsó. De minden évben igyekszünk elõrelépni. Idén is
közel egy kilométeres szakaszt
tervezünk leaszfaltozni saját erõbõl. Csaknem 80-an laknak a hegyen, a járható út emiatt is fontos.
Tavaly fejeztük be a sztúpához vezetõ út rekonstrukcióját az Aktív
Magyarország programon elnyert
20 millió forint segítségével. Reméljük, kitart egy ideig, mert az
erdészet is ezt az utat használja
tehergépjármûveikkel. Sajnos az
idõként elég nagy számban érkezõ
látogatók is. Hiába szeretnénk azt,
hogy a faluban parkoljanak le, és
gyalog közelítsék meg a szentélyt
egy mindössze másfél kilométeres
sétával. Természetesen lennének
még terveink, de a realitás talaján
maradva egyelõre azokra koncentrálunk, amiket meg is tudunk valósítani. Fontos célunk ebben, hogy
a fiatalok számára vonzóvá tegyük
a falut.

Játszótér az óvodában
– A közösségi élet is segítheti
ezt a szándékot?
– Azt gondolom, hogy igen.
Minden kistelepülésen fontos,
hogy legyenek olyan programok és
elfoglaltságok, amelyek színt visznek a helyiek életébe. Zalaszántón
jó néhány civil szervezet gondoskodik errõl, amellett, hogy pályázatokból igyekszik fejleszteni. Sportegyesületünk most fejezi be az öltõzõ felújítását TAO-támogatásból.
A szigetelt épület nagyon korszerû
lesz. Az energiaköltség csökkentése érdekében napelemekkel is el
van látva a légkondicionált épület.
A támogatásból egy garázs is épül
az egyesület kisbusza számára. A
tûzoltó és polgárõr egyesületünk is

Felújították a sztúpához vezetõ utat

adott be pályázatot egy terepjáró
beszerzésére, amivel könnyebben
meg tudnánk közelíteni a külterületeket.
Autósport egyesületünk ralival
foglalkozik. Tagjai magyar bajnoki
helyezésekkel is büszkélkedhetnek.
A különleges sportok terén mindenképpen említést érdemel a
Spartan Training Group Zalaszántó,
amely az egyetlen faluhelyen mûködõ edzõcsoport jelenleg az országban. Tagjai különbözõ nehézségi szintû akadályversenyeket teljesítenek. A pandémia miatt most virtuálisakat. A ralisok viszont ezt nem
tehetik meg. Tavaly sok versenyük
elmaradt, talán idén bepótolhatják.
Reméljük a szeptember elsõ hétvégéjére tervezett 10. jubileumi lovas
napok megtartásának sem lesz akadálya. A Három Hegy Egyesület pályázatot adott be megrendezésére.
Ez egy hagyományõrzõ viadal,
amelyen a törökkel való harcokat
elevenítik fel a lovasok olyan feladatokkal, mint a tûzön átugrás,
dárdadobás, ágyúvontatás és karddal karikaleszedés. Ez valóban egy
különleges verseny, amit csak kevés helyen rendeznek meg az országban, és amit idén is összekötünk a szüreti felvonulással –
mondta végül Dézsi Attila polgármester.
Antal Lívia

MEGYE

FEJLESZTÉS
(Folytatás az 1. oldalról.)
– Nagykanizsa szeretne a körforgásos gazdaság mintavárosává válni. Ez egy határozott kijelentés, amely már szerepelt a
polgármesteri programjában is.
– Igen, amikor a polgármesteri
választásokra készültem, fontos
volt számomra, hogy legyenek
olyan pillérek a programomban,
amelyek komoly közép- és hosszú
távú terveket és célokat rögzítenek – válaszolt Balogh László. – A
sok kisebb-nagyobb nélkülözhetetlen fejlesztés mellett ezek a víziók az irányt szabják meg, mely
felé érdemes a városunknak haladnia. Ilyen cél a körforgásos gazdaság kialakítása, melynek mintavárosává szeretnénk tenni Nagykanizsát. A megvalósítás hosszú
folyamatában Cseresnyés Péter
országgyûlési képviselõ a legfõbb
motor, az õ stratégiájának fontos
eleme maga a tervezet is, de vele
együttmûködve magam is a zászlómra tûztem a kialakítását. Vagyis ez egy közös szándék és feladat. Természetesen most a rövid
távú, a jelen járványhelyzettel
kapcsolatos tennivalóink fontosabbak és sürgõsebbek. De bízom
benne, hogy mielõbb kilábalunk
az oltásoknak köszönhetõen a
pandémiából, és akkor újra indulnak a közösségeink, a kultúra és a
gazdaság is. Akkor többet tudunk
tenni ebben az ügyben is. Addig
viszont a szociálisan érzékenyebb
emberek és családok, és különösen a nehéz helyzetbe jutott vállalkozások helyi szintû támogatása a fõ feladatunk.
– Miben tud ebben a helyzetben segíteni az önkormányzat, a
város?
– Városvezetõként most két
irányba kell egyszerre cselekedni.
Egyfelõl a mindennapok azonnali
kihívásaira kell gyors válaszokat
találnunk, mert az egészség védelme és a gazdaság napi fenntartása nem tûr halasztást. Más-

A tavalyi év a pandémiás védekezés és a prevenció éve volt,
az idei esztendõ pedig már az
újraindítás jegyében telik. Az
emberi egészség megóvása
mellett a gazdaság felpezsdítése, az eredményes szezon megismétlése is szerepel fõ céljaink
között. Komoly, 75 milliós tartalékkal álltunk neki a költségvetés tervezésének. A közel 400
milliós összegû futó pályázataink kivitelezhetõségét és a
mintegy 200 milliós önerõs fejlesztési keretünkbõl történõ beruházások készre jelentését
tartjuk szem elõtt – foglalta öszsze a település helyzetét Gál
Lajos, Gyenesdiás polgármestere, akivel elsõként a nagyközség
céljait vettük számba.

– A minõségi turizmus fejlesztésének jegyében a strandok, sétányok, csapadékvíz elvezetõ hálózatok modernizálása és a közúthálózat aszfaltozására gondolunk
elsõsorban. Odafigyelünk a gyenesi, a diási és az új Malom-ároki
horgásztanyák pályázataira is. Beruházásösztönzõ
tevékenységünkbõl adódóan várjuk a nagyközség második szállodájának
megnyitását. A pályázatok és a
minõségi turizmusfejlesztés mellett az adóerõ képesség növelésére, a beruházások és vállalkozások ösztönzésére is nagy gondot
fordítunk. Az Iparosok útján további területeket jelölünk ki további 10–14 új vállalkozás számára. Itt új vízgerinc és csatornahálózat építésben is érdekeltek leszünk, hogy komoly üzemeket is
ide vonzhassunk.
– Milyen tavaszi fejlesztéseken vannak túl?
– Közel 76 millió forintot nyertünk két strandunk modernizálására. A strandok folyamatos fejlesztésére az elmúlt idõszakban
100 millió forintot fordítottunk.
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Körkörös, fenntartható fejlõdés Nagykanizsán
– Egy kissé egyszerûsítve, a
modern fogyasztói gazdaság egyfajta lineáris, tehát egyenes vonalú és egyirányú rendszer. Ez azt
jelenti, hogy a nyersanyagokat
elõször kitermeljük, majd vagy
energiát nyerünk belõlük vagy
feldolgozzuk és terméket állítunk
elõ. A használat után pedig ezeket a termékeket, eszközöket
egyszerûen kidobjuk a kukába,
ami óriási mennyiségû hulladékot
jelent, úgy, hogy közben mindent
kezdhetünk elölrõl. A körforgásos

terméket, hogy az a felhasználás
után újrahasznosítható legyen
valamilyen módon, és így ne
vesszen el a nyersanyag és a ráfordított energia. Vagyis, minden
kütyü úgy készüljön, hogy eleve
újrahasznosítható legyen. Ezáltal
a pazarlás minimálisra csökkenthetõ.
– Mikor válhat valósággá ez a
nagyszabású új gondolat?
– Nagykanizsán már létezik az
a szellemi bázis, amely alapjául
tud szolgálni egy innovációs és

A tudományos és innovációs park látványterve
felõl a jövõvel is foglalkozni kell,
ha nem is olyan nagy léptékben,
mintha békeidõ lenne. De folytatni kell a beruházásokat, fejlesztéseket, hogy megvédhessük a
munkahelyeket és a város, a térség jövõjét. Ezért most az egészségünk megvédése érdekében
napi döntéseket hozok, ugyanakkor a beruházások, a projektek
megvalósulását segítem.
Emellett a mikro- és kisvállalkozások támogatására fordítjuk
szûk kereteinket. Mert elvi kérdés
volt, hogy a nehézségek ellenére
három fontos területtõl a veszélyhelyzet idején sem vonunk
el. Ez az egészségügy, a szociális
szféra és a vállalkozások támogatása. Mert nem hiszünk a baloldali receptekben, miszerint, ha baj
van, akkor a megszorítások és az
adóemelések arra a megoldás. Az
idei költségvetésben ezért is van

egy 25 millió forintos keretösszeg
a vállalkozások veszélyhelyzetben
történõ támogatására, ami a
munkahelyek megõrzését és a
megszûnt munkahelyek mielõbbi
visszaállítását ösztönzi. Ez a keretösszeg a szokásos munkahelyteremtést elõsegítõ kétszer 50
millió forintos pályázati keretöszszegek mellett áll plusz forrásként rendelkezésre a mikrovállalkozások számára. Több tízmillió forintot költünk ugyanakkor az önkormányzati tulajdonú
üzleti helyiségek bérleti díjának
vállalkozások számára nyújtott
csökkentésére is. A kormányzat
pedig adókat csökkent, melyek
önkormányzati kiesését kompenzációval támogatja meg.
– Körforgásosan visszatérve a
korábbi kérdésre: mit jelent valójában a körforgásos gazdaság?

Balogh László polgármester és Cseresnyés Péter országgyûlési
képviselõ az épülõ Kanizsa Arénában
gazdaság lényege, hogy ne csak
csökkentse a hulladéktermelést,
ne csak szelektíven gyûjtsön, hanem az újrahasznosítás kultúráját
teremtse meg a gazdaságban. Tehát egy olyan új szemléletet honosítson meg, miszerint a vállalatok már a kezdetektõl úgy tervezzék meg az általuk gyártott

kutatóközpont létrehozásának és
a reményeink szerint egy erre felépülõ tudományos ipari parknak.
E szellemi bázis kerete a MOL és a
Pannon Egyetem által megalapított MOL-PE Circular Economy
Science Park Nonprofit Zrt., melyen belül fontos alkotóelem a városunkban mûködõ Pannon Egye-

tem Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ, amely a körforgásos gazdaság kialakításának egyik
agytrösztje lesz. Ugyanis nagy
szükség várható a jövõben e folyamatot értõ és a gyakorlatban
is alkalmazni képes szakemberekre, így õk már most az õ képzésükre készülnek. Céljuk, hogy a
körforgásos, fenntartható gazdaság egyik magyarországi fõ képzõhelyévé, a szakterület jelentõs
oktatási-kutatási központjává váljanak. Ez a szakmai-oktatási program már valóság. Számunkra
mindez azért is jelentõs, mert ha
Kanizsán az egyetem e területen
meghatározóvá válik, akkor sok
fiatalt vonzhat, és ami döntõ, sok
fiatalt tarthat itthon.
Ez pedig a hosszú távú terveim másik fontos pillére: a Kanizsa
Vár vissza program. Lényege,
hogy tartsuk itt a gyerekeinket a
városban, a térségben. Egy ilyen
egyetemi központtal ez lehetségessé válhat. Nem is szólva arról,
ha majd a fenntarthatóság elvén
alapuló ipari megoldások kidolgozásában az új központ kutatói
olyan találmányokkal állnak elõ,
melyek gyártására majd egy ipari
park telepíthetõ, akkor középtávon a munkahelyek növekedése
is várható, ami pedig a város és a
térség megtartó erejét növeli. Bízom benne, hogy e park vonzza
majd a befektetõket, mert ez a
jövõ, és a fiataljaink itt maradásának fontos eleme. De addig is
folytatjuk a gazdaságot és a turizmust fejlesztõ projektjeinket,
és építjük a Kanizsa Arénát,
amely már õszre elkészül – hangsúlyozta Balogh László polgármester.

GYENESDIÁS TÖBB LÁBON

Felavatták a Talabér-vízimalmot
Ehhez kapcsolódva a 4500 fõ befogadóképességû, 4,5 hektáros
területen lévõ Diási Játékstrand
tavaly is 5 csillagos minõsítést kapott, illetve elnyerte a Balaton
legjobb strandja címet. Mindemellett a járványhelyzet legfelkészültebb strandja címet is elhódította. A Gyenesi Lidóstrandon is
létesülnek családbarát öltözõkabinok. Újonnan létesül egy kültéri
zuhanyzó, és megújul a beléptetõ
rendszer, a napvitorla, az elektronikus számzáras értékmegõrzõ. A
szezonnyitón már két teljesen
megújult, korszerû fürdõhellyel
várjuk a vendégeket.
A Nyugat-Balaton egyik legszebben kialakított piactere április derekán nyitott. A mintegy 21

millió forintból fejlesztett kedvelt szabadidõs helyszínen megújultak a közmûvek, az asztalok,
és a térburkolt felületek is. Bõvült az asztali árusítóhelyek és a
ponyvafedések száma, de szelektív hulladékgyûjtésre alkalmas
gyûjtõhelyeket is kialakítottunk.
A tízéves piacot pünkösdkor jubileumi mûsorral és szabadtéri
táncházzal szeretnénk megnyitni. Épülnek-szépülnek a hegyközségi múltat õrzõ ingatlanok
is. Ilyen volt a Darnay-pince, a
Pásztor ház és legújabbként a
Diási-vízimalom.
Az utóbbi években egyre vonzóbb és állandó lakhelynek is szívesen választott Gyenesdiáson
önkormányzati és más pályázati

Az általános iskola felújításán is dolgoznak

forrásból, illetve magánfelajánlásokból, mintegy 80 millió forint
felhasználásával újult meg belülrõl, és kapott új külsõt, esztétikus
környezetet az élelmiszeripari
mûemlékként õrzött, több mint
ötszáz éves, Talabér (Bujtor,
Osvald)-féle vízimalom, ahol
egyedülálló pékmúzeum, herbárium, fûszerkert és tanösvény is
várja a kirándulókat.
– Duplájára nõ a térség legmodernebbnek számító általános iskolájának az alapterülete.
– A fenntartó Nagykanizsai
Tankerületi Központ 1,4 milliárd
forintos beruházása az ütemtervnek megfelelõ ütemben halad az
egészség- és mûvészetfejlesztés
jegyében. Új képzõmûvészeti

Szabó Zsolt Szilveszter, József Attila Mûvelõdési Ház
és Könyvtár igazgatója valamint Gál Lajos polgármester
épülettel és további szaktantermekkel, valamint tornacsarnokkal
is bõvül az oktatási intézmény november végére. A településközpontban található Coop-tetõ beruházás is rendben, az elõírtak
szerint zajlik. Ezen a helyen új

Folyamatosan fejlesztik a strandokat

mûvelõdési ház és ebédlõ nyitja
meg a kapuit még idén nyáron.
Az ötéves Kertbarát Kör hamarosan újraindítja az „Egy ház, palántázz” akcióját.
Nemcsak turisztikailag és a vállalkozások segítségével készülünk
a szezonra, hanem a környezetünkre is odafigyelünk. Község
kategóriában elnyertük a klímabarát településnek járó országos
elsõ helyezést. A fõdíjat a szövetség elnöke személyesen nyújtotta át részünkre. Nagyon bízom a
civil kis- és nagyközösségeinkben.
A következõ hónapokban az õ felrázásukra, a klubélet beindítására,
Gyenesdiás „harmadik erõsségének” aktiválására is idõt, erõt,
energiát és anyagi forrásokat kell
áldoznunk. A nyarat teleraktuk
helyi kulturális programokkal, és
számítunk rá, hogy mielõbb megkezdhetik a próbáikat, a gyakorlásaikat a kisközösségek tagjai. Bízunk az idei fõidény gazdag turistaforgalmában, a helyiek vendégszeretetében.
Nemes Norbert

TÉRSÉG
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A közúttól kissé messze fekvõ
Lendvajakabfára a „kevésbé jártasaknak” nem egyszerû odatalálni. A megye egyik legkisebb lélekszámú települése õrzi nyugalmát, persze nem zárkózik el a
külvilágtól. Ebben az új falugondnoki autó is segíti az itt élõket, melynek beszerzésére a Magyar Falu Programon nyert közel
denkinek utánfutója, az idõseknek 15 millió forintos támogatást az
pedig nehéz ez a feladat. A közte- önkormányzat.
rületek fenntartását szolgáló eszközök beszerzésére sajnos nem
Az új gépjármû átadásán részt
nyertünk támogatást. Képviselõtestületünk ezért egy pótkocsival vett Egri Éva polgármester, Szekerendelkezõ kistraktor saját erõs res Anikó alpolgármester, Gróf Szamegvásárlása mellett döntött, bolcs képviselõ, valamint Vigh
amely a napokban meg is érkezik. László. A térség országgyûlési képA karbantartó kéthetente, várha- viselõje Lendvajakabfára utalva azt
tóan minden második hétfõn reg- emelte ki, hogy minden kistelepügel járja majd körbe a falut, és el- lésen kell egy olyan jármû, ami a
szállítja a különválogatott zöldhul- helyi lakosok rendelkezésére áll.
ladékokat azoktól, akik ezt kérik. A Méltatta azt is, hogy körzetében
hulladékok könnyebb elszállítása nincs még egy olyan település,
érdekében gyûjtõzsákok beszer- mint Lendvajakabfa, ahol a polgárzését is tervezzük: köztük olyant mester és a képviselõ-testület
is, ami tartalmával együtt rátehe- tagjai nem vesznek fel díjazást, az
így megtakarított összeget a falutõ a komposztra, mert lebomlik.
ra fordítják.
– Mi volt a másik ötlet?
Az új falugondnoki autót nem– Képviselõ-testületünk arra is
kereste a megoldást, ami a jár- csak a gyermekek óvodába és isványhelyzetben valamiféle kimoz- kolába szállításához, az idõskorúak
dulási lehetõséget nyújthat a la- ellátásához és a mindennapi bevákosságnak. A termelõi piacra esett sárláshoz kívánják használni, haa választás, ami a szigorítások ide- nem más célokra is.
je alatt is nyitva tarthat, és ami
már amúgy is régi szándékunk
volt. Az önkormányzat támogatásával és a Bocföldéért Közalapítvány szervezésében eddig két alkalomra került sor, februárban és
márciusban, egy-egy vasárnap
délután. Az elsõt kultúrház udvarán tartottuk meg, a másodikat a
pitvar melletti aszfaltos sportpályán, amit végleges helyének szánunk. Áprilisban a húsvét miatt kihagytuk a piacot, de májustól minden hónapban meg szeretnénk
tartani. Mindkét piaci napot hatalmas érdeklõdés övezte, a környékbeli falvakból és még
Egerszegrõl is érkeztek látogatók.
A helyben termelt és elõállított
Egri Éva polgármester elmondminõségi termékek, élelmiszerek
iránt ma már nem új keletû a nagy ta, vásárba, piacra, kiállításra, falukereslet, amit a járványhelyzet napokra, színházba szeretnék elcsak felerõsített. Ezt bizonyítja a juttatni a település lakosságát, de
két piaci nap is; hamar elfogytak a egy budapesti parlamenti látogaházi készítésû sajtok, lekvárok és tás is szóba jöhet a koronavírusrétesek, de másnak is meg volt a járvány enyhülését követõen. A
keletje. A hagyományteremtõ cél- Magyar Falu Programból idén a
lal létrehozott piaccal a helyi és a község határában lévõ külterületi
környékbeli termelõket is segíteni mezõgazdasági út felújítására remélnek támogatást, ezzel alternakívánjuk az értékesítésben.
– liv – tívát szeretnének nyújtani a gaz-
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KEZDEMÉNYEZÉSEK A LAKOSSÁG SZOLGÁLATÁBAN BOCFÖLDÉN

LENDVAJAKABFA KÉPVISELÕ-TESTÜLETE

Termelõi piac és zöldhulladék-gyûjtés

Munkáját adja a faluért

Két egyedi kezdeményezést indított el Bocfölde önkormányzata
a közelmúltban. A lakosság közösségi kapcsolatait pótolva termelõi
piacnak adott helyet, amelynek mûködtetése megengedett a veszélyhelyzetben. A kerti zöldhulladékok számára nyitva tartási idõvel rendelkezõ, zárt gyûjtõtelepet létesített az égetést elkerülendõen. Az önkormányzat egy pótkocsis jármûvet is beszerzett,
amellyel a levágott fû, fa- és bokornyesedék elszállításában segíteni tud azoknak, akik ezt nem tudják megoldani.

Szujker Ákos karbantartó az új kistraktorral
– Eredetileg arról volt szó, hogy
2021. január elsejével az egész ország területén tilossá válik a kerti
hulladék elégetése. Ezt egy újabb
kormányrendelet felülírta; vagyis
amíg a veszélyhelyzet fennáll, addig továbbra is a helyi önkormányzatokra bízzák szabályozását –
kezdte Bakos Sándor polgármester. – E szerint Bocföldén is tovább
él a helyi rendelet, ami havi egy
hétfõi napban engedi meg az égetést. Ez azzal a gonddal is jár, hogy
füstben úszik az egész völgy, fõleg, amikor a dombon lévõ házaknál égetnek, ami természetesen
nem tetszik a lent élõknek. A képviselõ-testületen belül is megoszlottak a vélemények, de hosszabb
távra gondolva, amikor már tényleg nem lehet égetni, végül is arra
jutottunk, hogy a tiltás helyett valamiféle alternatívát kell nyújtanunk. A tavalyi év végétõl kezdtük
vizsgálni ennek módját, illetve
több helyen is megnéztük, ahol
erre valamilyen rendszert mûködtetnek. A lakosságot kérdõív formájában interjúvoltuk meg. Az
egyik kérdés arra vonatkozott,
hogy a zöldhulladék elszállítását a
meglévõ hulladékgazdálkodóra
bízzuk, amellyel egyébként duplájára emelkedett volna a szemét-

szállítás díja. Ráadásul minden
háztartást érintett volna, azt is, aki
nem akarja. Mindemellett még apróra is kellett volna vágni az ágakat, ami nehézkes és költséges is.
A másik lehetõségként egy helyi
lerakó létrehozása került szóba. A
húsvéti hosszú hétvégén nyitottunk meg a gyûjtõtelepet a temetõ mellett, amelybe a lakosság
nagy százaléka beleegyezett. Ideiglenesen sötét hálóval fedtük le a
kerítést, amit majd egy sövény takar a helyi kertészet felajánlásának
köszönhetõen. A telepet zárhatóvá tettük, be is kameráztuk, elkerülendõen a nem odavaló hulladékok lerakását.
– Hogyan oldják meg üzemeltetését?
– Hétfõ délután és péntek délelõtt két-két órát van nyitva a telep. Karbantartónk ellenõrzi, hogy
külön lettek-e válogatva a komposztba való lágy szárú illetve a
fás szárú zöldhulladékok, amelyeket külön is tárolunk. A hulladékok
további hasznosítását egy vállalkozóra bíznánk, aki elszállítaná és feldolgozná. A gyûjtõtelepet, ahogy
nevében is bent van, gyûjtésre,
tárolásra szánjuk. Önkormányzatunk a szállításban is segíteni kíván
a lakosságnak, hiszen nincs min-

CSONKAHEGYHÁTON

Tornatermet kap az iskola
Tornateremmel gazdagodik a csonkahegyháti Gárdonyi Géza és
Szegi Suli Általános Iskola – jelentett be a helyszínen Vigh László
orzsággyûlési képviselõ. Mint mondta, tíz évvel ezelõtt fordultak
hozzá ezzel a kéréssel, ami kitartó lobbizás eredményeként teljesülhet mostanra. A Magyar Közlönyben megjelent a kormánydöntés: miszerint a központi költségvetési támogatásból közel 300
millió forintos beruházással megépülhet a mindennapi testnevelést is szolgáló létesítmény a faluban.
Kajári Attila, az intézményt fenntartó Zalaegerszegi Tankerületi
Központ igazgatója elmondta, az építkezés elõkészítése már lezajlott, elkészült a hatástanulmány, megtörtént a terület kijelölése,
valamint talajszerkezeti vizsgálata. Elkezdõdött a közbeszerzési
eljárás, melyet követõen kezdõdhet meg a kivitelezés. A típusterv
alapján épülõ, 12×24 méter belsõ terû, egy idõben egy osztályt
fogadó tornaterem öltözõvel és vizesblokkal épül meg.
Kustán Gyula polgármester azt tette hozzá, hogy az önkormányzat az általános iskola szomszédságában elterülõ 8000 négyzetméteres, kis erdõrészébõl adja át az építéshez szükséges nagyságú telket. A tornaterem reményeik szerint önkormányzati rendezvényeknek, valamint sportprogramoknak is helyet adhat.
Simon Zsolt, az intézmény vezetõje azt emelte ki, hogy tornaterem megépítésével régi vágyuk teljesül, hiszen megteremtõdnek
a mindennapos testnevelés infrastrukturális feltételei. Örül ennek
az a 109 diák is, akik hat településrõl járnak a csonkahegyháti körzeti iskolába.

Amikor manapság mindennapjaink szinte minden eleme
otthonunkra korlátozódik, az
olyan szervünkre is hatással lehet, ami korábban nem igazán
jutott eszünkbe. A tüdõnkrõl van
szó, amelynek sem a mozgásszegény életmód, de a rossz testtartás sem tesz jót. Hogy teljes kapacitással mûködjön, különösen
most, ahhoz bizony karban kell
tartani légzõ izmainkat is.
– Általánosságban elmondható,
hogy nagyon mozgásszegény életmódot élünk, amelyre a home
office csak rátesz egy lapáttal. Ha
nincsen otthon egy megfelelõ
munkaállomásunk, ahol helyes pozícióban tudnánk ülni, a rossz testtartás is rányomja bélyegét napjainkra – veti fel Balatoni-Huber Vera,
A Tudatos testtartás címû könyv
írója, jógaoktató, spirálstabilizációs
gerinctréner, a Béke Ligete Jógastúdió vezetõje. – Az elõre esõ vállak, a görnyedt testtartás és a jelentõs túlsúly összenyomja a tüdõt,
ami rontja a légzésfunkciót. Romlik
a légzésben résztvevõ izmok mûködése és csökken a légzési kapacitás.
Ez alapból sem jó, most az egészségügyi veszélyhelyzet közepette
egyáltalán nem, amikor még inkább erõs immunrendszerre és
erõs szervekre lenne szükségünk.
Pluszként ránk nehezedik a szorongás, stressz, ami szintén kedvezõtlenül befolyásolja az egész szervezet, többek között a szív-, a légzõ,
az emésztõ- és a hormonrendszer

Vigh László, Szekeres Anikó, Egri Éva és Gróf Szabolcs
dáknak. A falu egyetlen utcáját
ugyanis a nagysúlyú munkagépek
is járják, ami sem az utcafrontra
épült házak, sem pedig az úttest
állapotának nem tesz jót. A zajszennyezéstõl is megóvnák a falu
lakosságát. A Kokas-Kelemen Kos-

suth-díjas hegedûmûvész házaspár hamarosan lakója lesz a községnek.
– 2019 õszén teljesen új testületként álltunk munkába, amit
szolgálatként tekintünk. Ezért határoztuk el azt, hogy sem tiszteletdíjat, sem költségtérítést nem veszünk fel két évig, hanem azt az
összeget a falura fordítjuk. Elsõ feladatként a közösségi házat tettük
rendbe, berendeztük, számítógép-

parkot és igényes könyvtárat, közösségi helyet alakítottunk ki benne. Jelenleg a vírushelyzet miatt
egyelõre házhoz szállítjuk a könyveket, az újságokat. A Lenti Városi
Könyvtártól kapott projektorral esti vetítéseket szeretnénk majd kint
tartani, ahogy a helyzet engedi. A
zöldterületek rendbetartásával
folytattuk a munkát. Az ehhez
szükséges gépekre még az elõzõ
testület nyert forrást, de már mi
szereztük be azokat. A település
teljes hosszában, 890 méteren árkoltattunk tavaly decemberben. A
közelmúltban a Magyarszombatfai
Önkéntes Tûzoltó Egyesület segítségével elvégeztük a kapubejárókban az átereszek tisztítását. A
munkát a Magyar Közút szakemberei folytatták, az út alatti átereszeket mosták át. A csapadékvíz elvezetése így a Katasztrófavédelem
kérése szerint lett megoldva. Szeretnénk mindent megtenni annak
érdekében, hogy egy olyan közösség alakuljon ki Lendvajakabfán,
amelyben mindenki jól érzi magát.
Kifelé is tekintünk. A szomszédos
szlovén Pátosfalvával, amelynek
két tannyelvû iskolájába gyerekeink is járnak, testvértelepülési kapcsolat szeretnék létesíteni. Ki kell
várnunk a járvány enyhülését a
megvalósításához, amelyre Bethlen Gábor Alapból nyertünk egymillió forintos támogatást – mondta el Egri Éva polgármester.

HOGY NE NEHEZEDJEN RÁNK A VILÁG SÚLYA

Jobb testtartás, jobb légzés

Balatoni-Huber Vera
mûködését. Ettõl még inkább öszszegörnyedt testtartásba kerülünk,
és valóban úgy érezhetjük magunkat, mintha a világ súlya nehezedne
ránk.
– Itt jöhet képbe a jóga?
– Hagyatkozhatunk a jógára, de
az egyéb technikákra is. Lényeg,
hogy egyrészt végezzünk stresszoldó gyakorlatokat, ami már a testtartásunkat is javítja. Másrészt vé-

gezzünk tartásjavító gyakorlatokat,
továbbá légzõ gyakorlatokat a légzõ izmok erõsítése érdekében. A kívánt eredmény elérése tekintetében pedig alapvetõ, hogy ezeket
párhuzamosan csináljuk, mert kiegészítik egymást. A közelmúltban
megjelent Tudatos testtartás címû
könyvemben is „ezen hármas” fontosságáról írok. Lényeges továbbá,
hogy mindhárom gyakorlattípusra
napi szinten fordítsunk energiát,
mert való igaz, hogy már három
hét alatt megerõsíthetjük légzõ izmainkat, viszont a légzés hatékonysága már egy mozgásszegény hét
alatt romlani kezd.
– Hogyan segítheti a légzést a
jóga?
A jógában fontos szerepe van a
légzõ gyakorlatoknak, amelyek
nemcsak a tüdõre, hanem a többi
gyakorlathoz hasonlóan a teljes
testre hatnak, az anyagcserétõl át
az idegi folyamatokig. A lélekre, a
szellemre is kedvezõ hatással bírnak.
– Hogyan tudjuk mindezt beépíteni mindennapjainkba?
A változtatni akarás elhatározásával, és új, de már jó szokások ki-

alakításával. Naponta sétáljunk fél
órát a friss levegõn a hatékonyabb
légzés érdekében. A home officeban megtehetjük azt, hogy felállunk az íróasztal mellõl 25 percenként, és szánunk arra 5 percet,
hogy az elõbb említett gyakorlatok elvégzésével átmozgassuk magunkat, vagy stresszoldó gyakorlatokat végezzünk. Négy 25 perces
megállás után tartsunk egy nagyobb szünetet. Ezt pomodoro
technikának nevezik, amelyhez
kellõ tudatosság is szükséges.
Eredménye a hatékonyabb munkavégzés, mert koncentráltabbak
vagyunk. Továbbá az, hogy a testtartásjavító és stresszoldó gyakorlatokat a zsúfolt mindennapokba is
be tudjuk építeni. Amikor mind
testileg, mind lelkileg beszûkült
helyzetben vagyunk, azt gondolom, ez a módszer a munkától függetlenül abban is segít, hogy tudatosabban és egészségesebben éljünk. Mindebben támaszkodjunk
szakemberre, hogy helyesen végezve, ezek a gyakorlatok és technikák jó szokásainkká, és éppen
emiatt barátainkká is váljanak.
Antal Lívia
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A kormány gazdaságvédelmi
intézkedéscsomagja: a gépjármûadó és HIPA egy részének elvétele, nekünk is okozott nehézséget, de a kiadási és bevételi
oldalon is 1,3 milliárd forint fõösszegû költségvetésünk stabil
alapokon nyugszik. Ha a beígért
állami ellentételezés megérkezik, akkor a kötelezõen ellátandó
feladatokon túl nagyobb arányban tudunk majd pénzt átcsoportosítani az önként vállalt feladatok ellátására is – vezette fel
Farkas Szilárd, Letenye polgármestere.

– Az intézményeink mûködése
zavartalan, elbocsájtások nem
történtek, az önkormányzati dolgozók idõben megkapják a fizetésüket, és a tervezett karbantartások elvégzésére is jut forrás. Településüzemeltetésre kisebb öszszeg jut, mint a korábbi években.
A helyi infrastruktúra kifogásolt
hiányosságait ismerjük és igyekszünk módot keresni a javításra. A
járványhelyzetben kreatív leleményességgel igyekeztünk úrrá lenni a dolgozók foglalkoztatási
problémáin és az egyéb nehézségeken. Az elmúlt évben sokat költöttünk a védekezésre, minden
hat éven felüli itt élõ kapott mosható maszkot, sok száz rászoruló
családnak adtunk fertõtlenítõ és
tisztító szereket, és szerencsére,
nem is tartozunk a vírussal erõsen, vagy közepesen fertõzött városok közé.
– Milyen projekteken dolgoznak jelenleg?
– A legnagyobb, 200 milliós volumenû beruházásunk a több
elemre bontott, TOP-os: Zöldváros program, ami még az elõzõ
ciklusban startolt a helyi zöldfelületek megújításának szándékával.
A leglátványosabb a kastélypark
rendbetétele volt. A régi, beteg

émetfaluba beérve a
sportpálya és a sportegyesület épülete mögött feltûnik egy a közelmúltban
létesített faszerkezetû, tetõvel
védett pajta, ami szabadtéri közösségi rendezvénytérként szolgálja majd a 200 lelkes göcseji falu lakosságát.

N

TÖBB PROJEKTEN DOLGOZNAK EGYSZERRE

Megépülhet a tanuszoda Letenyén

A tanuszoda látványterve
fák kivágása a lakosság egy részében ugyan visszatetszést keltett,
de mi, minden eltávolított egyedet, egyesével bevizsgáltattunk
és csak azok kerültek kivágásra,
amelyeket a szakvélemény arra
ítélt. E projekt másik eleme a
Béci-patakon átívelõ híd újbóli felépítése. Az uniós csatlakozásunk
emlékére korábban elkészült
Európa-híd fa tartószerkezete
meggyengült, az idõ vasfoga
tönkre tette azt. A lebontott szerkezet helyén egy újat építettünk
úgy, hogy az a Bajcsy utcai óvodát összekösse a modern játszótérrel. A sétányokat a kivitelezõ
murvával fedte le.
Elkészült egy játszótér, valamint a Béke utcában térkõvel
borított járdák szolgálják a gyalogosok komfortját. Telepítettünk
ide néhány hamar közkedveltté
lett szabadtéri fitnesz gépet is,

amelyik mind a gyerekek, mind a
felnõttek erõnlétét javítja. A projekthez kapcsolódóan egy korlátokkal szegélyezett akadálymentesített rámpát alakítottunk ki a
Béke és a Bajcsy utcák keresztezõdésénél, amelyik az idõsek és a
mozgásukban korlátozottak számára kínál elõnyöket. Jelen pillanatban zajlik a híd építése. A
beruházást a tavaszra készre jelentjük.
A másik nagy projektünk a régi
gyermekorvosi rendelõ látogatóközponttá alakítása. Az ingatlan
hat éve funkcióját vesztette. Az
M70-es út építéséhez kapcsolódva egy cég ugyan korábban kibérelte az épületet, de mindenképp
funkciót kellett találni a felújításra
szánt helynek. Ekkor találtunk rá
arra a határon átnyúló Interreg
projektre, amelybõl sikerült forrást találni az „Eco Bridge” névre
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keresztelt ötlet kivitelezésére. A
jelenleg tervezési fázisban lévõ
program ötlete azon a tényen
alapult, hogy Magyarország és
Horvátország megosztja a természeti erõforrásokat, amelyek országaik határai mentén vannak,
és összekapcsolódnak a Mura és a
Dráva folyóval. Az ökológiai tudatosság növelésének szándékával
életre hívott 120 millió forintos
pályázat részeként az épület
parkjában létesül még egy madármegfigyelõ állomás is. A jövõre befejezõdõ konzorciumi program vezetõje Csáktornya, de
partnerként városunkon kívül
szerepel még benne a horvát Muraköz megye, egy horvát természetvédelmi civil szervezet és a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság.
Egy TOP-os programhoz kapcsolódva a Mura Ipari Park köz-

mûvesítése is hamarosan kezdetét veszi. A pályázat tervezés alatt
van. Itt az önkormányzat három
területet is megvásárolt. E helyen
még régen felépült egy jelenleg
használaton kívüli csarnok, melyet tulajdonosa a hiányzó közmûvek (ivóvíz, elektromos áramhálózat, gáz, szennyvíz) megléte miatt nem tud megnyitni. Úgy látjuk, hogy feltétlenül befektetésösztönzõ hatása lesz a közmûvesítésnek, a hiányzó infrastruktúra
kiépítésének. E feladat elvégzésére 236 millió forint támogatáshoz
jutottunk. Ötezer fõ alatti településként sikerrel tudunk pályázni a
Magyar Falu Program egyes kiírásaira. Ennek révén a Hóvirág óvoda Bajcsy utcai központi épülete
egy tornaszobával bõvülni fog. A
kormány mintegy 30 millió forinttal segíti a modern épületblokk kialakítását. Az illetékesek már ter-

Elkészült az új híd

vezik a kicsinyek által is várt létesítmény kialakítását.
– A tanuszoda létesítése is
zöld utat kapott.
– Önkormányzatunk örömmel,
elkötelezetten és térítésmentes
terület átadással támogatja a
másfélmilliárd forintos Letenyei
Tanuszoda beruházást, amelyik az
Andrássy Gyula Általános Iskola és
a Hóvirág Óvoda mögötti területen kerül kialakításra. Az uszoda
2022 nyarára készülhet el. A projekt koordinációjában részt veszünk, a tereprendezési munkák
már megkezdõdtek. Az 1312
négyzetméter hasznos alapterületû létesítményben az öltözõkön
kívül egy 25 méteres, hatpályás,
szabványméretû, közel két méter
mély medence és egy 10x6 méteres tanmedence épül, amely nem
csak a diákok úszásoktatásának,
de akár a szabadidõ- és versenysportnak is lehetõséget adhat a
járási székhelytelepülésen, illetve
a kisrégióban. Köszönet illeti a
kormányt és Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõt, hogy
megkezdõdhet a Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésébe kerülõ létesítmény építése. Öröm,
hogy az üzemeltetés gondját sem
a városnak kell állnia. Az oktatásinevelési intézmények idõfoglalási
korlátján kívül az uszoda kapuja
nyitva lesz minden érdeklõdõ számára. Az Andrássy kastély körüli
õspark közvetlen környezetében
található a városi strand- és termálfürdõ, a térség kiváló adottságú rekreációs területe, amit a
pandémiás helyzet miatt idén
sem tudunk kinyitni, de a karbantartáson kívül, folyamatosan keressük a lehetõséget arra, hogy a
helyi közösség kikapcsolódását
segítõ, a sportolásra és szórakozásra is kiváló lehetõséget nyújtó
fürdõ újra gazdaságosan üzemelhessen.
Nemes Norbert

BELÜLRÕL IS MEGÚJUL A KULTÚRHÁZ

Közösségi pajtát építettek Szentgyörgyvár bölcs belátással
A járványhelyzettel kapcsolatos kiadásaink már nem számottevõek. Minden hónapban ingyenesen hozzájutunk maszkokhoz, egyéb
védõeszközökhöz, fertõtlenítõ szerekhez. A pandémia elején, nagyobb tételben még magunknak kellett megvásárolni a különféle fertõtlenítõket, kéztisztító szereket és egyéb eszközöket. Az iskola és az
óvoda, valamint a többi intézmény Sármelléken mûködik, ezért ott ez
nagyobb tehertétel. A falugondnok, a polgármester és a hivatalsegéd
számára szükséges beszerzések nem jelentenek anyagi problémát. A
lakosság körébõl sem merült föl jelentõs mértékû igény a védõeszközök térítésmentes átadására. A központi elvonások problémáit mi is
átéltük a költségvetésünk összeállításakor, de a mindennapi, problémamentes mûködésünket egyelõre nem veszélyezteti semmi – foglalta össze Ádovics István, Szentgyörgyvár polgármestere, akivel a község fejlesztésérõl váltottunk szót.

– Hosszú út vezetett idáig, hiszem még 2018 februárjában, polgármesterségem elsõ évében adtuk be a pályázatot létesítésére a
Leader-programra. Mondanom sem
kell, hogy az azóta eltelt három évben mennyire elszaladtak az építõipari árak. Korántsem bizonyult elegendõnek a 9,9 millió forint elnyert
támogatás, amelyhez jócskán tettünk önerõt. A közösségi pajta építésének bekerülési összege így elérte a közel 15 millió forintot. Kivi-

telezõt is nehezen találtunk. Szerencsénkre egy helyi érdekeltségû
vállalkozó elvállalta a munkát –
mondta érdeklõdésünkre Ragánné
Gyalog Erika, aki korábban képviselõ-testületi tagként, az idõszaki választás óta polgármesterként dolgozik a településért.
– Milyen sikereket értek el Magyar falu programban?
– Egy új falugondnoki autót tudtunk beszerezni a 15 millió forintos
támogatásból. Településünkön 2018
márciusa óta mûködik falugondnoki
szolgálat. Akkor saját erõbõl vásároltunk egy használt gépjármûvet,
amit most újra cserélhettünk. Tavaly
a Magyar falu programnak köszönhetõen a hivatallal szembeni bolt és
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kocsma
elhagyott
épületét is meg tudtuk vásárolni. A lehetõséggel azért éltünk, hogy megmaradjon a faluházzal és
a templommal is övezett
településközpont.
Szeretnénk
visszaállítani a két éve
megszûnt bolt funkciót, amire nagy
igény mutatkozik a faluban. Ehhez
azonban fel kellene újítani, amit
nem tud vállalni önkormányzatunk,
ahogy a mûködtetését sem. Viszont
ettõl az évtõl kisvállalkozások is pályázhatnak a Magyar falu programra,
így remélhetõleg lesz, aki felújítja és
üzemelteti is majd a boltot.
– Mennyire élhetõ a település?
– Bármennyire is eldugott a településünk, az emberek szívesen élnek itt. Az erdõk között a tiszta levegõn való tartózkodásnak megnõtt
jelentõsége a járványhelyzet miatt
is. Az elvándorlás nem jellemzõ, falu
tartja lélekszámát. Ezt támasztja alá,
hogy 200 lakosából 35 gyerek a
nyolcadik osztályosig. A falugondno-

ki szolgálat bevezetése ezért is volt
fontos, hogy az idõsek és a rászorulók segítése mellett a gyerekek versenyekre, kirándulásokra szállítása is
meg legyen oldva. A játszótérre
ugyan ráférne egy komolyabb felújítás, de ezt most hátrébb kell tolnunk. Jelen pillanatban a faluház élvezi az elsõbbséget. Mozgáskorlátozott mosdót és az épület elé parkolót szeretnénk kialakítani, amelyre
pályázatot adunk be a Magyar falu
programra.
– Ezek szerint élénk a közösségi
élet?
– A járványt megelõzõen a FelsõGöcsej Közmûvelõdési Egyesülettel
karöltve nagyon sok rendezvényt
tartottunk: idõsek napja, gyermeknap, falunap, nyárbúcsúztató, advent, karácsony és még sorolhatnám. A Vadvirág Népdalkör szokta
színesíteni programjainkat, a Göcsej
SE Németfalu pedig a fiatalokat, a
sportolni vágyókat fogta össze. Sajnos ez a második év, amikor nincs lehetõségünk rendezvényekre. Féltjük a lakókat, akik összetartó, szorgalmas emberek.

– Egy 30 milliós összegû pályázatból most a kultúrházunk belsõ
részét újítjuk meg. Lesz külsõbelsõ akadálymentesítés, új bútor
beszerzés. A tavaly teljes külsõ
megújítást és hõszigetelést kapott épülettömbben az elektromos hálózatot teljes egészében
megújítjuk, megtörténik a falak
festése, új függönyöket helyezünk ki. A hetvenes évtizedben
épült ingatlan most minden szegletében megújul a Magyar Falu
program támogatásának köszönhetõen. Az avatóünnepséget már
a nyár elején szeretnénk megejteni. Reméljük, addigra a járványhelyzet lecseng úgy, hogy a lakók
és a civil szervezetek birtokba
tudják venni a megszépült közösségi teret. Nemsokára startol a
belterületi csapadékvíz elvezetését szolgáló, ugyancsak 30 milliós
összköltségû pályázati projektünk. Nagyobb esõzések alkalmával a település központját el szokta önteni a csapadékvíz. A vízelvezetõ hálózat nem mindig volt
képes megfelelõ módon teljesíte-

ni az elvárt feladatát. Lakossági
kezdeményezésre adtunk be egy
tavaly sikeressé nyilvánított, még
idén készre jelentendõ pályáza-

tot. A projekt két részbõl áll. A
külterületen gyûjtött csapadékvíz
egy részét egy vízfogóval elágaztatjuk egy másik, optimálisabb
irányba. A központi részen a jelenlegi vékony keresztmetszetû
csõ mellé egy másik vezetékszakasz is kerül, meggyorsítva a víz
elfolyását. A nyílt szakaszok egy
részén kicseréljük a mederlapokat, de a járdák balesetveszélyes
fedlapjait is újakra cseréljük. A
busz körforduló és a Dózsa
György utca egy szakaszának korszerûsítésére újból pályáztunk a
Belügyminisztériumban. A falunkat Alsópáhokkal összekötõ út
nagyon leromlott állapotú, fõleg
a szomszéd nagyközség külterületén, ezért indítványozzuk, hogy
közösen, vidékfejlesztési forrásokból
újítsuk
meg a most kátyús, padkahibás
útszakaszokat. A
beruházás nem
csupán a településünkön élõk érdeke. A kisrégió
összes, turizmushoz kötõdõ településének együttes érdeke a rekonstrukció.
A
szolgálati lakás és
a polgármesteri
hivatal Magyar
falu programos
modernizálása
után szeretnénk
majd indítani a
járda
felújítási
programunkat.
– nemes –

TÉRSÉG
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A LENTI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

KITEKINTÕ

A HECHTA KFT. KÍNÁLATÁBAN

Ütemterv szerint halad a felújítás Stresszkezelés – Amalgerol
Jól halad a lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola idén januárban megkezdett rekonstrukciója. A közel 1,9 milliárd forint értékû
beruházás készültségi foka már több mint 30 százalékos. Az iskolában április 19-én 200 alsó tagozatos diákkal újraindult az oktatás.

Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos azt hangsúlyozta, hogy fontos volt az alsó
tagozaton az oktatás helyben való
újraindítása, mert a szülõknek
már elfogyott a szabadsága. Ezzel
lehetõséget kaptak arra, hogy ismét munkába álljanak. A lenti iskolába 200 gyermek térhetett
vissza, mégpedig egy felújítás
alatt álló intézménybe. Éppen
ezért elvárás, hogy a munkálatok
ellenére zavartalan legyen az oktatás, amelynek érdekében az iskola, a fenntartó, az önkormányzat és a kivitelezõ egyaránt mindent megtesz.
Kajári Attila, az iskolát fenntartó Zalaegerszegi Tankerületi Központ igazgatója azt mondta, legnagyobb értékû fejlesztésük valósul meg a lenti intézmény rekonstrukciójával. A térség kiemelt
köznevelési intézményérõl van
szó, ezért lényeges, hogy megteremtsék a szakmai munka korszerû feltételeit. A vírushelyzettõl és
a téli idõjárástól is függetlenül jól
halad a kivitelezés. Már kicserélték a külsõ és belsõ nyílászárókat,
a szigetelés nagy része is felkerült
az épületre, és van, ahol már a
külsõ színezést végzik. A tornateremben már a hangszigetelõ falakat helyezik fel. Ezután a belsõ villamossági, gépészeti munkákat
végzik el a szakemberek. Amíg az
idõjárás szükségessé teszi, fûtik

az épületet. Ha már nem lesz rá
szükség, a fûtési rendszer korszerûsítését is megkezdik.
A nyitás elõtti héten tartott
sajtótájékoztatón Farkas Katalin,

rekeket fogadó iskolában színvonalas oktatás zajlik, amelyhez a
korszerû feltételek is megteremtõdnek a fejlesztés által. Hozzátette, az étkeztetés önkormányzati feladat, ezért a konyhai rész
megújítását és új konyhai berendezések beszerzését tervezik.
A sajtóbejáráson részt vett a
kivitelezést végzõ Szabadics Építõipari Zrt.-tõl Ekler Krisztina terü-

Ekler Krisztina, Molnár Katalin, a tankerület gazdasági igazgatója,
Kajári Attila, Farkas Katalin, Vigh László és Horváth László
az iskola igazgatója arról beszélt,
hogy az alsó tagozatosok a földszinti osztálytermeket foglalják el.
Ezeket már takarítják és rendezik
vissza, hogy hétfõn zavartalanul
kezdõdhessen a tanítás.
Az 1972-ben átadott épületegyüttes felújítása már elodázhatatlanná vált. Horváth László, Lenti polgármestere éppen ezért nevezte nagy jelentõségûnek a beruházást. Az 50 településrõl gye-

leti vezetõ és Kustor Bence projektvezetõ. Megtudtuk, hogy a
járvány miatti leállást jól használták ki, mert az összes beltéri ajtót
ki tudták cserélni. Örömükre szolgál, hogy a nyitás napján minden
rendben volt a gyerekek fogadására. A tornaterem sportpadlót,
és ladbaálló falburkolatot kap. Az
épületegyüttes tetõszerkezetének vízszigetelése már 70-80 százalékos készültségi fokon áll.

A ZALAEGERSZEGI FIDELITAS-CSOPORT IS SEGÍTETT

tavaszi kultúrákban (napraforgó,
kukorica, szója, cukorrépa) alkalmazott gyomirtások a környezeti tényezõkkel (csapadékintenzítás, UV
sugárzás, stb.) összefüggésben kivétel
nélkül átmeneti stresszt okozhatnak a
fejlõdésben lévõ növényeknek. A kis növényeken több esetben különös deformálódásokat, színelváltozást (sárgulás),
levélszáradás tapasztalhatunk, amelyeket a gyomirtó szerek felverõdési, felpárolgásai okoznak. Ezek a fitotoxikus hatások stresszelik a növényeket, visszavetik a fejlõdésüket és ha más stressztényezõkkel együtt lépnek fel (pl. aszály),
akkor nagyobb terméskiesést is eredményezhetnek.

A

®

növelve az Essence biológiai hatékonyságát. Az aminosavak a növényi szervezetekben a fehérjék építõelemei, hormonok
és enzimek képzõdnek belõlük. Az aminosavak szabályozzák és serkentik a növé-

A fitoxikus tünetek megjelenésekor 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
fitotoxikus növényállomány kezelésére az
Amalgerol® dózisa a tünetek erõsségétõl
függõen 3-4 l/ha. A növények kezelésekor
a talajra jutott Amalgerol® is kifejti kedvezõ hatását.

nyek élettani folyamatait, ezért a klorofill
szintézis, fehérjefelépítés, cukorszintézis,
sejtdifferenciálódás, a tápanyag szállítás
és a megtermékenyülés elengedhetetlen
alkotórészei. Az Amalgerol® Essence dóziA stresszhatások enyhítésére új techno- sa 2 l/ha, kiszerelése 15 és 600 liter.
lógiai lehetõség az Amalgerol® Essence alDr. Varga Zsolt
kalmazása, amely biológiai termesztésben
+36 30 217 9256
is használható készítmény. Az Amalgerol®
Essence-ben az összetevõk szintetikus,
széleskörû aminosav sorral egészültek ki,
www.hechta.hu

568 RIASZTÁS 14 HALÁLESET A SZÉN-MONOXID MIATT

Adomány a csácsi állatsimogatónak A fûtési szezon szomorú statisztikája
Újabb adományt kapott a látogatási tilalom miatt bajba került
csácsi Állatkert, Állatsimogató és
Állatotthon. Ezúttal a zalaegerszegi Fidelitas-csoport segített:
115 ezer forintot gyûjtöttek öszsze. A jelképes átadáson részt
vett a Fidelitas országos elnöke.

Dr. Illés Boglárka azt hangsúlyozta, hogy a Fidelitas számára kiemelten fontos az állatvédelem,
amit õk is több fórumon népszerûsítettek az állatvédelmi konzultáció során. Az elmúlt években oktatásokat is szerveztek a témában,
elsõdlegesen középiskolásoknak,
annak okán is, hogy megismerjék
az állatkertekben, állatsimogatókban folyó nem mindennapi munkát. Mint mondta, örömmel fogadta, hogy a zalaegerszegi állatsimogató sorsát figyelemmel kísérõ
Vigh László országgyûlési képviselõ
felhívására a helyi Fidelitas is úgy
gondolta, segíteni kell. Összegyûjtöttek 115 ezer forintot, amit már
át is utaltak az állatkertnek.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos azt mondta:
egy hónappal ezelõtti felhívására

Habár a hideg idõjárás miatt a háztartások többségében még fûtenek, hivatalosan április 15-én véget ért a fûtési szezon. Ez azonban nem jelenti azt, hogy elmúlt volna a szén-monoxid-mérgezések
veszélye. Erre figyelmeztet az a szomorú statisztika, amit Kósi Zsolt
tûzoltó hadnagy, a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivõje osztott meg lapunkkal.

Vigh László és dr. Illés Boglárka az emuk lakhelyénél
sokan segítettek az állatsimogatónak, ami a látogatási tilalom következtében került nehéz anyagi helyzetbe. A több mint száz állat takarmányozása ugyanis 750 ezer forintot igényel havonta. Ehhez járult
hozzá most a helyi Fidelitas, amiért
köszönetét fejezte ki.
Szilasi Gábor elnök elmondta, a
csoport tagjai és helyi vállalkozások gyûjtötték össze a pénzt. Ezen
felül zöldségeket és száraz állateledeleket is hoztak.

E-mail: vargatibor002@gmail.com

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

Kovács Zoltán, az intézmény
vezetõje megköszönte a segítséget. Mint mondta, az oroszlán és a
két tigris mellé zebrát és kengurut
is szeretnének hozni, hogy minél
több, más kontinenseken honos
állatfajt mutassanak be a látogatóknak az állatkerti minõsítéssel
rendelkezõ gondozóhelyen.

– A magunk mögött hagyott
fûtési szezonban, 2020. október
15-e és 2021. április 15-e között
568 alkalommal riasztották a tûzoltókat szén-monoxid miatt. 210
ember szenvedett mérgezést, három ember orvos által igazoltan
szén-monoxid-mérgezés következtében hunyt el, további tizenegy ember pedig feltehetõleg
ugyancsak ez okból vesztette életét. Az esetek 36 százaléka fürdõszobában, 13 százaléka konyhában, ugyanennyi hálószobában, 12
százaléka nappaliban, 26 százaléka
pedig egyéb helyiségekben következett be.
– Fûtési szezon vége, a szénmonoxid-veszély azonban nem
múlt el.
– Felhívnám a lakosság figyelmét, ahol nyílt lánggal mûködõ
vízmelegítõt használnak, ott egész
évben veszélyt jelent a szén-monoxid. A legtöbb mérgezés és tragédia oka, hogy rossz, elavult,
nem karbantartott, esetleg engedély nélkül felszerelt fûtõeszközzel fûtenek, illetve nem megfelelõ
a szellõzés. Leginkább azok a nyílt
égésterû vízmelegítõk jelenthetnek veszélyt, amelyek a szoba levegõjét használják az égéshez, és
amelyek környezetében nem
megoldott a levegõ-utánpótlás.
Egy ilyen vízmelegítõ rövid idõ
alatt elhasználja egy kis lakóhelyiség vagy egy kisebb fürdõszoba

Az érzékelõ életet menthet!
levegõjét. Egy nem megfelelõen
szellõzõ helyiségben hosszabb
idõt eltöltve az életünkkel játszunk.
– Hogyan elõzhetõk meg a tragédiák?
– Három egyszerû módszerrel.
A nyílt égésterû fûtõeszközök és
vízmelegítõk számára biztosítani
kell a levegõ-utánpótlást! Nem
elég kinyitni az ajtót vagy az ablakot, egy résszellõzõt kell beszereltetni az ablakba, amit tilos letakarni, vagy átépítésnél megszüntetni.
A fûtõeszközöket, vízmelegítõket
évente legalább egyszer szakemberrel kell ellenõriztetni. Alapvetõ,

hogy legyen egy megfelelõ minõségû szén-monoxid-érzékelõ, ami
jelez, ha veszélyes mennyiségû
szén-monoxid keletkezik a lakásban. A közelmúltban is életet
mentett.
– Hol történt az eset?
– Egy megyeszékhelyi lakásban,
ahová április 20-án, kedden este
vonultak ki a zalaegerszegi hivatásos tûzoltók. A kiérkezés után méréseket végeztek, és két helyiség
kivételével – még nyitott ablaknál
is – ki tudták mutatni a mérgezõ
gáz jelenlétét. A lakásban nyílt
égésterû gázkészüléket üzemeltetnek. Ahhoz, hogy a lakásban
tartózkodó idõs házaspárt ne érje
baj, nem csak az érzékelõ, hanem
a figyelmes szomszéd is hozzájárult, ugyanis amellett, hogy õ figyelmeztette az ott élõket a veszélyre, a 112-es segélyhívószámon idõben jelezte a problémát a
tûzoltóknak. Az idõs pár ugyanis
vélhetõleg valamilyen oknál fogva
nem hallotta, vagy nem tudta,
hogy náluk jelez a készülék.
– Egy fûtési szezon kéménytüzektõl sem mentes.
– Sajnos azt kell mondanom,
hogy a szén-monoxid mellett a
kéménytüzek okozzák a másik
legnagyobb problémát. Az idei
fûtési szezonban 912 kéménytûz
volt a megyében, amely miatt
845 otthonban keletkezett kisebb-nagyobb kár. Az esetek 9,2
százalékában (84) a tûz továbbterjedt az épületek más szerkezeteire is. A kéménytüzek is megelõzhetõek, egyrészt a megfelelõ
tüzelõanyag használatával, továbbá a változatlanul ingyenes lakossági kéményseprés igénybevételével.

