
Az Innovációs és Techno-
lógiai Minisztérium (ITM)
89 millió forint értékben

mûszereket szerzett be a Zala
Megyei Szent Rafael Kórház szív-
sebészeti tanszéke számára,
mellyel kapcsolatban az átadá-
son prof. dr. Palkovics László úgy
fogalmazott: Zalaegerszeg egy
high-tech iparral rendelkezõ vá-
ros, ezért elvárható, hogy kórhá-
za is high-tech legyen.

Az innovációs és technológiai
miniszter a járványra utalva azt
mondta, az elmúlt két év megmu-
tatta azt is, hogy a vidéki kórhá-
zaknak is szükségük van a gyógyí-
tás, a betegellátás teljes spektru-
mát biztosító berendezésekre,
nem csak a nagy központi kórház-
centrumoknak és klinikáknak. A

kormány ezért is támogatta a
Szent Rafael Kórház magas szín-
vonalú szívsebészetét mûszerbe-
szerzéssel. Köszönetét kifejezve
kiemelte, hogy a Pécsi Tudomány-
egyetem egyre intenzívebben
vesz részt Zalaegerszegen az
egészségügyi ellátásban és a tu-
dományos kutatásban. Példaként
említette, hogy a traumatológiai
osztályon is tanszéket hoztak lét-
re, amellyel nem csak kilábaltak a
tavaly nyáron veszélybe került el-
látási helyzetbõl, de azt magasabb
szintre is emelték. Ehhez az ITM
ugyancsak támogatást adott. 

Dr. med. habil. Gasztonyi Beáta
PhD, a kórház fõigazgatója fel-
idézte, hogy 2021 szeptembere
óta nemcsak oktatókórházként,
de az általános orvosi kar
gasztroenterológiai, szívsebészeti

és kardiológiai kihelyezett tanszé-
keként is mûködnek. Az ITM más-
fél hónappal ezelõtt jelentette be
a negyedik, a traumatológiai tan-
szék létesítését, amit igen jelen-
tõs összeggel támogat. 

(Folytatás  a  2.  oldalon.)

Közéleti sportfórumot szerve-
zett a közelmúltban a Zala Me-
gyei Önkormányzat a Megyeháza
Deák Ferenc termében. 

A nagy érdeklõdésre számot
tartó rendezvény fõ elõadója Sár-
falvi Péter sportigazgatásért és
sportágfejlesztésért felelõs he-
lyettes államtitkár volt. Az esemé-

nyen köszöntõt mondott Vigh
László miniszteri biztos, ország-
gyûlési képviselõ és a megvalósult
sportcélú fejlesztésekrõl tájékoz-
tatót tartott Nagy Bálint, Keszt-
hely polgármestere. A rendez-
vényt megelõzõ sajtótájékoztatón
és a fórumon a Zala Megyei Ön-
kormányzatot dr. Pál Attila, a me-
gyei közgyûlés elnöke képviselte.

(Folytatás  a  3.  oldalon.)

Megjelenik Zala megye minden településén

2022. április 20. XXV. évfolyam 4. szám

INFORMÁCIÓS ÉS KERESKEDELMI MEGYEI LAP

ZALA-LAP

KIADÓI KFT.
8900 ZALAEGERSZEG,

BÉKELIGETI U. 1.

• Lap- és könyvkiadás
• kiadványok • prospektusok

• internetes szolgáltatás

www.zalamedia.hu
TEL./FAX: 92/599-353

KORSZERÛ MÛSZEREK A SZÍVSEBÉSZETI TANSZÉKEN

A high-tech egészségügyért

Balaicz Zoltán, Vigh László, dr. Palkovics László, dr. Gasztonyi Beáta, 
dr. Rashed Aref és dr. Lupkovics Géza orvos-igazgató

Dr. Pál Attila, Sárfalvi Péter, Vigh László és Nagy Bálint

A TARTALOMBÓL

Ne vesszen el a jelen
élvezeti értéke

2. oldal

Mindszenty tárgyai 
a múzeumban

3. oldal

Sportfórum a Megyeházán

Az akció április 26-ig érvényes!



EGÉSZSÉGÜGY2 TÉRSÉG

Kiadó: ZALA-LAP Kiadói Kft. • Felelõs kiadó: Borda Menyhért • Felelõs szerkesztõ: Vadas Zsuzsa • ZALAI NAPLÓ • ISSN 1217-8403 • 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. Telefon: (92) 599-354

• E-mail: info@zalamedia.hu, zalalap@gmail.com • Marketing: Dr. Varga Zoltánné 06-30/9168-670 • Munkatársak: Antal Lívia szerkesztõ-újságíró, 06-30/696-6668, 

Nemes Norbert, Pánczél Petra • Nyomtatás: Martin Grafit Kft. Budapest • Felelõs vezetõ: Lõrincz Endre ügyvezetõ • Terjeszti a ZALA-LAP Kft.

Uralkodnak rajtunk gondola-
taink, túlságosan értelmesnek
tartjuk magunkat, robotpilóta
üzemmódban élünk? Mennyire
befolyásolja mindez a stresszel
való küzdelmünket, és melyek
azok a módszerek, amelyek eb-
ben segíthetnek bennünket.
Mindez kiderült dr. Szabó József
egyetemi adjunktus, mentális
egészségfejlesztõ terapeuta
szavaiból, aki a ZEN (Zalaeger-
szegi Egyetemi Napok) napok
keretében tartott elõadást a Pé-
csi Tudományegyetem helyi
egészségtudományi karán.  

De melyek is azok a legjelentõ-
sebb stresszorok, amelyekkel
meg kell küzdenünk? Mint mond-
ta, ide tartoznak életünk esemé-
nyei. Ez nem feltétlen lehet tragi-
kus dolog, hiszen jelentõs
stresszt okozhat egy nehéz vizsga
is. Biztonságérzetünk egyik alap-
pillére a kiszámíthatóság, éppen
ezért stresszor a klímaváltozás is,
amelyrõl szóló információk hosz-
szabb távon ingatják meg ezt. A
Covid19-világjárvány önmagában

is bombázza biztonságérzetün-
ket, amit csak növel az, ha isme-
rõseink, családtagjaink betegsze-
nek meg. Biztonságérzetünk má-
sik pillére az emberi kapcsolatok,
az egymáshoz tartozás érzése,
amely ugyancsak meggyengült a
pandémia miatt. Napjaink nagyon
komoly stresszfaktorának tekint-
hetjük a szomszédos országban, a
közelmúltban kitört háborút, ami
Magyarországon régóta nem
volt. Mi lesz, ha nem áll meg Uk-
rajna határainál, és átterjed más
országokra is? Ezek az aggodal-
mak is a biztonságérzetünket
rendítik meg.

Hogyan reagál a szervezet a
veszély(stressz)helyzetekre?, tet-
te fel a kérdést. Egyrészt érzel-

mekkel, mint a félelem, a szoron-
gás, a düh és a tehetetlenségér-
zet. A félelem egy nagyon fontos
túlélést segítõ érzelem, ami azt
mondja: tartsd távol magad vala-
mitõl, vagy húzódj közelebb vala-
kihez, emelte ki. Vegetatív válasz-
ként pedig testi tünetek jelent-
keznek: izzad a tenyerünk, befe-
szülnek izmaink, gyorsul a pulzu-
sunk, a szívverésünk, gombóc
lesz a torkunkban, kiszárad a
szánk. 

Az elõadó hangsúlyozta, ha
meg tudjuk változtatni feszült ké-
szenléti állapotunkat, akkor nem
csak egy izomrelaxáció jön létre,
de lelkünk is megnyugszik. A
szubjektív stresszérzet csökken-
tésére többféle autogén tréning,

módszer létezik. Ilyen például a
meditáció-alapú mindfulness (tu-
datos jelenlét) kognitív terápia,
ami a stresszhelyzetben megjele-
nõ gondolatoknak tulajdonít óriá-
si jelentõséget. Az ember ugyanis
nagyon hajlik arra, hogy gondola-
tait igaznak és tévedhetetlennek
vélje. Rendszertani elnevezé-
sünkben kétszer szerepel a
sapiens (homo sapiens sapiens),
amit úgy fordíthatnánk le: „ro-
hadtul értelmes ember”. Téves
következtetés, hogy amit gondo-
lunk az igaz, tehát azt kell megta-
nulnunk, hogy a gondolat nem
azonos a valósággal. Már az
stresszcsökkentõ hatással bír, ha
ezeknek a gondolatoknak nem ta-
núsítunk nagy jelentõséget. 

Mint mondta, a 20-21. század
embere robotpilóta effektusba
helyezte magát. A kerékpározás,
úszás, séta, mosogatás mind
olyan tevékenység, amelyre nem
kell odafigyelnünk, beépített ro-
botpilóta visz bennünket. Hátrá-
nya, hogy a figyelem fókusza
nincs a jelen pillanatban végzett
tevékenységen, ezért elménk el-
kóborol a múltba vagy a jövõbe.
Akinek túlságosan a múltba té-
ved, mindig azon rágódik, mikor
döntött rosszul, mit kellett volna
másképp tennie. Az ilyen ember
bûntudatban él és depresszióssá
válik. 

A jövõbe bóklászó pedig a po-
tenciális veszélyeket keresi: hol-
nap már megint mivel talál meg a
fõnököm? Ha ez egy évben csak
ritkán fordul elõ, akkor miért kell
az év 365 napján ezen aggódni.
Szorongásos betegség lesz en-
nek a vége. Aki állandóan robot-
pilóta üzemmódban van, az el-
megy a jelen mellett, és nem ve-
szi észre az abban rejlõ szépsége-
ket. Elveszíti a jelen élvezeti érte-
keit, intett dr. Szabó József.

Antal Lívia

MINDENNAPI STRESSZEINKRÕL ÉS A VELÜK VALÓ MEGKÜZDÉSRÕL

Ne vesszen el a jelen élvezeti értéke

Dr. Szabó József

(Folytatás  az  1.  oldalról.)
Mindez komoly felelõsséggel

jár, hogy a legjobb tudásuknak
megfelelõen, a legkorszerûbb
eszközökkel és a legújabb innová-
ciós módszerekkel tudják végezni
gyógyító tevékenységüket.

Dr. Rashed Aref PhD, a zala-
egerszegi szívsebészet osztályve-
zetõ fõorvosa mutatta be az új
eszközöket. Az egyik egy 4D szív-
ultrahang készülék, ami a szívse-
bészeti mûtétek elõtt, után a di-
agnosztikai kivizsgálást segíti. Ha-
zánkban ugyancsak ritkaságnak
számító másik eszköz, a 3D
toraszkóp, ami minimál invazív
beavatkozásokat tesz lehetõvé. A
sebész a legkisebb nyíláson ke-
resztül jut el a szívhez, ami kevés-
bé terheli meg a beteget, aki
gyorsabban is gyógyul fel. Jelen-
leg a szívmûtétek 15 százalékát
végzik kis metszéssel, amely
arányt, a betanulást követõen, 30
százalékra kívánják növelni.

Vigh László, a térség ország-
gyûlési képviselõje, miniszteri biz-
tos felidézte, hogy az elmúlt nyolc

esztendõben közel 9 milliárd fo-
rintnyi fejlesztést valósítottak
meg a zalaegerszegi kórházban.
Ezek között megemlítette, hogy a
szívcentrumot 4,5 milliárdból épí-
tették fel, a zöld épületet 2,3 mil-
liárdból újították fel, az új MRI ké-
szüléket pedig 800 millió forintból
szerezték be.

Balaicz Zoltán polgármester ar-
ról beszélt, hogy az önkormányzat

soha nem volt fenntartója a kór-
háznak, de összefogással, jóté-
konysági akciókkal több millió fo-
rinttal tudták segíteni a zalaeger-
szegi szívsebészetet is. Az elõtte
szólókhoz hasonlóan köszönetét
fejezte ki az Innovációs és Techno-
lógiai Minisztériumnak a kórház
mûködéséhez és fejlesztéséhez
nyújtott támogatásokért.

Antal Lívia
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Lubics Szilvia hosszútávfutó,
Borbás Marcsi televíziós mûsorve-
zetõ és Bicsák Bence triatlon-
versenyzõ után Mányoki Attila bõ-
vítette a jószolgálati tevékenysé-
get végzõ nagykövetek sorát. Dr.
Gárdos László, a Zala Megyei Szent
Rafael Kórház gyermekosztályá-
nak fõorvosa, az alapítvány alapító
tagja elmondta, nem véletlen,
hogy a nagykövetek között több
sportoló van. Mányoki Attila pedig
már extrém sportolóként is je-
gyezhetõ. Õk, bár egészségesen,
de mégis át tudják élni az ember-
feletti küzdelem érzését a célért,
amely a koraszülöttek és az õket
ápoló személyzet esetében élet-
ben maradást/életben tartást je-
lent. A betegeket pedig ma már
nem eltiltják a sporttól, hanem
éppen buzdítják, még súlyos be-
tegek esetében is, hiszen ez javít-
ja az életminõségüket.

– A munkánk nem mindig sike-
res, vannak sikertelen próbálkozá-
sok is, extrém, embert próbáló
esetek is. A nagykövetek az alapít-
vány hírét viszik, és annak a küz-
delmes munkának a hírét is, mely
a sporthoz hasonlatosan itt jel-
lemzõ. Arról a sportról beszélek,
mely rendszeres, küzdelmes és
nemcsak alkalmi komfortzóna el-
hagyással jár – fogalmazott a
gyermekosztály fõorvosa. 

Mányoki Attila az oklevél átvé-
tele után kapott szót, miután le-
vetítették a a sikerig tartó pró-
bálkozásainak, az Ocean’s sevens
teljesítését dokumentáló filmnek
egy részletét, amikor a halál tor-

kából jött vissza és állt újra rajt-
hoz a hosszútávúszó. 

– Már régóta megfogalmazó-
dott bennem a jótékonykodás
gondolata, családi érintettség is
van a koraszülöttség kapcsán.
Éveken keresztül kaptam szpon-
zori támogatást, hogy a célkitû-
zéseimet meg tudjam valósítani.
Három évtized küzdelem után,

most már én is tudok adni, visz-
szaadni és nagyon szívesen te-
szem azt egy ilyen csodálatos ala-
pítvány javára. Ma már az idõm
nagy részét külföldön töltöm,
ahol más az adományozási kultú-
ra, mint Magyarországon. A jövõ-
beni erõpróbáimat adomány-
gyûjtéssel kapcsolom össze. Örü-
lök, hogy hozzá tudok járulni ez-
zel a koraszülöttmentõ alapít-
vány életéhez, nagy megtisztel-
tetés ez nekem. Plusz dolog,

hogy bárhol is vagyok a világon,
ez az adakozás mindig összeköt
Zalaegerszeggel. Az erõfeszítése-
immel szeretnék hozzájárulni az
új életek szépítéséhez – mondta
Mányoki Attila. 

A rendezvényen közremûkö-
dött Fehér Luca és H. Horváth
Gyula. 

Bánfi Kati

Több mint 230 millió forintos
beruházással korszerûsítik a csa-
padékvízelvezetõ-rendszert
Magyarszerdahelyen, ahol az
utóbbi tíz évben többször is je-
lentõs károkat okozott a nagy
mennyiségû esõ.

A Települési környezetvédelmi
infrastruktúrafejlesztések címû
program felhívása nyomán 231,3

millió forint vissza nem térítendõ
támogatást nyert a község a Szé-
chenyi 2020 program keretébõl.
Közel négy kilométer hosszan kor-
szerûsítik a bel- és csapadékvíz-
védelmi rendszert. A település
csapadékvizei nyílt árokrendsze-
ren keresztül jutnak a Kürtös-pa-
takba, de az utóbbi tíz évben
többször hullott olyan mennyisé-
gû csapadék, amit az árkok nem
tudtak elvezetni. Az elmúlt évek-

ben két alkalommal vis major ke-
retbõl finanszírozták a vízkárok el-
hárítását, egyéb vízgazdálkodási
célú beruházás azonban nem volt.
A 2023 márciusában záruló beru-
házás keretében az árkokat szilárd
burkolattal látják el, illetve felújít-
ják a község teljes csapadékvízel-
vezetõ-rendszerét. Így Magyar-
szerdahelyet és újnéppusztai tele-
pülésrészét is meg tudják védeni
a káreseményektõl.

KORASZÜLÖTTMENTÕ ÉS GYERMEKINTENZÍV ALAPÍTVÁNY

Mányoki Attila jószolgálati nagykövet

Dr. Gárdos László és Mányoki Attila

Újabb jószolgálati nagykövetet köszönthet a soraiban a
Koraszülöttmentõ és Gyermek-intenzív Alapítvány. Mányoki Attila
hosszútávúszó is csatlakozott az alapítványt népszerûsítõ, szpon-
zorálását segítõ csapathoz. A hivatalos felkérésre, a nagyköveti
oklevél átadására Zalaegerszeg dísztermében került sor. 

Korszerûsítik a csapadékvízelvezetõ-rendszert



KÖZÉLET 3RÉGIÓ

Várvölgy Község Önkormány-
zata Képviselõ-testületének
kezdeményezésére, Barcza  Ba-
lázs polgármester felterjesztése
alapján a Zala Megyei Közgyûlés
elnöke, dr.  Pál  Attila a nemzeti
ünnep alkalmából gratulációját
és köszönetét fejezte ki Hutiray
Miklós Gézáné szakápolónak az
egészségügy és a közösségi élet
területén több évtizeden ke-
resztül, hivatástudattal és em-
berséggel végzett kimagasló
munkájáért.  

Hutiray Miklós Gézáné 1982
óta látja el Várvölgyön és a kör-
nyezõ településeken a szakápolói
feladatokat, mintegy 1700 lakos
tekintetében. Feladatai mellett
több, mint egy évtizeden keresz-
tül a Magyar Vöröskereszt helyi
szervezetének titkára volt. Közel
40 éve segíti aktívan és eredmé-
nyesen a körzeti orvos munkáját,
különösen a koronavírus járvány

leküzdése kapcsán: közremûkö-
dött a védõoltások beadásában,
valamint az annak szükségessé-
gérõl adott tájékoztatásban.
Munkájának eredményeként a la-
kosság mintegy 80 százaléka fel-
vette a védõoltást. A védekezés-
ben nyújtott áldozatos és kima-
gasló szakmai munkájának elis-

meréseként a tavalyi évben Vár-
völgyért Címet adományozott
számára a képviselõ-testület.

A személyes hangvételû be-
szélgetésen részt vett Barcza Ba-
lázs, Várvölgy polgármestere, dr.
Pozsiczky Szilvia háziorvos és
Pácsonyi Imre, a megyei közgyû-
lés alelnöke is.

Hutiray Miklós Gézáné és dr. Pál Attila

(Folytatás  az  1.  oldalról.)
Magyarország Kormánya célul

tûzte ki, hogy minden fiatal rend-
szeresen tudjon sportolni, az eh-
hez szükséges sport infrastruktú-
ra fejlesztését, továbbá azt, hogy
hazánk minél több világszínvonalú
eseménynek adjon otthont.

A mai rendezvény küldetése,
sem volt más, mint számvetés,

annak áttekintése, hogy a közel-
múltban milyen sportcélú fejlesz-
tések valósultak meg országosan
és megyénkben, és mik a további
fejlesztési tervek, fogalmazták
meg a részvevõk.

Ezt szolgálta a rendezvény ke-
retében elérhetõ kiadvány is,
amely a legfontosabb beruházá-
sokat szemlélteti.

Sportfórum a megyeházán

Logisztikai depót épít a Ma-
gyar Posta Zalaegerszegen a Fu-
var utcában. A több mint egy
milliárd forintos zöldmezõs be-
ruházás az alapkõletétellel in-
dult a közelmúltban. A tervek
szerint még az idén átadják a
2700 négyzetméteres üzemet,
ahol közel 60 embert foglalkoz-
tatnak majd.

Dr. György László, az Innovációs
és Technológiai Minisztérium gaz-
daságstratégiáért és szabályozá-
sért felelõs államtitkára azt mond-
ta, a pénzügyi szektor mellett a
logisztika is stratégia fontosságú,
ezért nagyra értékelendõ, hogy a
Magyar Posta végigkíséri a ma-
gyar vállalkozásokat a digitalizáció
és az e-kereskedelem világába va-
ló belépésben, hogy azok meg-
vessék lábukat elõször a hazai pia-
cokon, majd a világgazdaságban
is. A posta beruházásai sem álltak
le a pandémia alatt, hiszen Zala-
egerszegen is fejleszt. Országos
logisztikai hálózatának újabb üze-
mét több mint egy milliárd forint-
ból építi fel. 

Balaicz Zoltán polgármester ar-
ról beszélt, hogy az elmúlt évek-
ben a jármûipari tesztpályának is
köszönhetõen számos cég tele-
pült be az északi ipari parki öve-
zetbe, ahol a Magyar Postával
újabb beruházó lépett színre. Hoz-
zátette, hogy a Metrans több tíz
milliárd forintból konténertermi-
nált épít fel a városban, ami
együtt azt mutatja, hogy a logisz-
tika nemcsak Európában, de ha-

zánkban és Zalaegerszegen is egy-
re nagyobb szerepet tölt be. 

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos azt hang-
súlyozta, a jármûipari tesztpálya
mágnesként vonzza a beruházó-
kat Zalaegerszegre a világ számos
pontjából, ami a város tekinteté-
ben is további fejlesztéseket tesz
lehetõvé. 

Láng Géza, a nemzeti pénzügyi
szolgáltatásokért és postaügyért
felelõs helyettes államtitkár azt
mondta, a magyar állam, mint tu-
lajdonos elvárja, hogy a Magyar
Posta hosszú távon a belföldi
kiscsomagpiac elsõszámú szolgál-
tatójává váljon. Ehhez szükséges a
postai logisztikai infrastruktúra
megújítása, és a lehetõ leghaté-
konyabb csomagfeldolgozási
rendszerek bevezetése.

Varga János, a Magyar Posta
Zrt. logisztikai üzemeltetési igaz-
gatója úgy vélekedett, egy kor-
szerû csomaglogisztiki infrastruk-
túra tudja megfelelõ színvonalon
kiszolgálni az ügyfeleket. Ezért jó,
hogy a tervezett 19 vidéki depó-
ból a fele már megépült vagy
most épül, 2023-ig pedig a teljes
logisztikai infrastruktúra megújul.
Korszerû automata szortírozó
rendszert és informatikai megol-
dásokat telepítenek a zalaeger-
szegi logisztikai központba is,
amely 182 zalai települést lát el,
és nagyjából 180 ezer lakos szá-
mára kézbesít majd csomagokat. 

Az eseményen a Zala Megyei
Önkormányzatot dr. Pál Attila, a
megyei közgyûlés elnöke képvi-
selte.

Antal Lívia

LOGISZTIKAI DEPÓT LÉTESÍT A POSTA ZALAEGERSZEGEN

180 ezer lakosnak kézbesít csomagokat

ZALA MEGYEI KÖZGYÛLÉS KITÜNTETÉST ADOTT ÁT

Köszönet a kimagasló munkáért

A képen balról dr. Pál Attila, az alapkõletételnél Láng Géza, 
Vigh lászló, Balaicz Zoltán, dr. György László és Varga János

Az eseményen jelen volt dr. Se-
nyei György, az Országos Bírósági
Hivatal (OBH) elnöke, aki szerint a
tavalyi évben magas színvonalon,
idõszerûen és szakmailag megala-
pozottan zajlott a munka a Zala-
egerszegi Törvényszéken. Orszá-
gos viszonylatban elmondható,
hogy 3 százalékkal több ügy érke-
zett a törvényszékekre, mint
2020-ban. Az érkezett ügyek szá-
ma Zala megyében is nõtt, mint-
egy 10 százalékkal, ez meghaladja
az országos átlagot. Nõtt a befeje-
zett ügyek száma is valamennyi
zalai bírósági szinten, a folyamat-
ban lévõ ügyek számát pedig sike-
rült 13 százalékkal csökkenteni.
Sokat tettek az elhúzódó ügyek
ledolgozása érdekében is; az OBH
elnöke 2020 augusztusában tûzte
ki célul ezek csökkentését. Ennek
eredményeképpen az akkori 166
ügyet 2021 végére sikerült 109-re
mérsékelni.

Senyei György beszámolt a
tárgyi feltételek javulásáról, és az
információs állomány korszerûsí-
tésérõl. A digitalizáció jegyében
országos szinten jelentõsen nõtt
a távmeghallgatások száma –
hozzájárult mindehhez a járvány
is –, Zalaegerszegen például 628
távmeghallgatást bonyolítottak
le. A Covid ellenére gondot fordí-
tottak a törvényszéki munkatár-
sak széles körû továbbképzésére,
amire jórészt az online térben
került sor.

A tavalyi évet értékelve a Zala-
egerszegi Törvényszék elnöke, dr.
Sorok Norbert elmondta: a jogsza-

bályi környezet a nemperes ügyek
számát növelte a járásbíróság-
okon. Cél is, hogy az állampolgár-
ok minél gyorsabban, és ne feltét-
lenül pereskedéssel intézzék el
ügyeiket. Örömteli, hogy az egy
éven belül befejezett ügyek szá-
ma 80 százalékon felül volt, a

kétéven túli ügyeknél pedig az a
cél, hogy csökkenjen az elhúzódó
esetek száma.

Az elnök a tárgyi feltételek ja-
vulásával kapcsolatban arról tájé-
koztatott, hogy a zalaegerszegi
épületben fûtéskorszerûsítés és
padlásfödém hõszigetelés tör-
tént. A Lenti Járásbíróság épülete
pedig teljesen megújult. A hiva-
talos avatásra áprilisban kerül sor.
Elkészült a Nagykanizsai Járásbí-
róság új ügyfélszolgálati irodája,
melyet szintén áprilisban avatnak

fel. A zalaegerszegi épületben to-
vábbi energetikai fejlesztéseket
terveznek, a végsõ cél pedig a
teljes belsõépítészeti felújítás.
Legutóbb ugyanis 1995-ben vol-
tak ilyen jellegû munkálatok.

A törvényszék mindig gondot
fordított a hagyományápolásra is;
tavaly az OBH támogatásával két
bíróságtörténeti kötet (Zalai bírói
archontológia 1872–2020 és Bíró-
sági históriák 2.) látott napvilágot.
Szeretnék, ha a jövõben a zala-

egerszegi épület aulája egy Deák
Ferenc szoborral gazdagodna. En-
nek az elõkészületei megkezdõd-
tek, az alkotást Béres János szob-
rászmûvész készíti el.

A sajtótájékoztatón elhang-
zott: a pandémia idején a kommu-
nikáció jórészt az elektronikus tér-
ben zajlott. Az ügyfeleket a jár-
ványhelyzet alatt is igyekeztek
közleményekkel, tájékoztatókkal,
vagy telefonos felvilágosítással
segíteni.

– pet –

Az ajándékozási ceremónián
részt vett Fülöp Attila, szociális
ügyekért felelõs államtitkár,
Vigh László országgyûlési képvi-
selõ, Balaicz Zoltán polgármes-
ter, valamint a múzeum és a

Mindszentyneum vezetése. A
polgármester felidézte: Mind-
szenty (akkor még Pehm) Jó-
zsef huszonöt éven át volt a vá-
ros plébánosa. Tevékenységével
örökre nyomot hagyott Zala-
egerszeg életben. Emlékét és

örökségét az utókor ápolja; ha-
marosan felépül a múzeum új
szárnya, mely a plébános zala-
egerszegi életét mutatja be. A
város most két olyan bútorral
gazdagodott, mely Mindszenty

érseki és bíborosi idõszakához
köthetõ.

A korabeli íróasztal és szek-
rény Zalaegerszegre érkezéséért
köszönetet mondott Vigh László
országgyûlési képviselõ, és dr.
Kostyál László múzeumigazgató

is. A közremûködõ az ügyben
Fülöp Attila államtitkár volt, aki
az együttmûködés városnak ne-
vezte Zalaegerszeget, hiszen
mint fogalmazott, az utóbbi idõ-
ben számos jó és sikeres ügy mi-
att járt már itt. A Mindszenty
személyes bútorainak tulajdoní-
tott tárgyak eddig egy nagy álla-
mi cégnél voltak. Úgy érzi, hogy
a felépülõ Mindszentyneum jó
otthona lesz az asztalnak és a
szekrénynek.

Csizi Péter, a Fõkefe
Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezetõje a bútorok
múltját felelevenítve el-
mondta: az ötvenes évek-
ben, az államosítás idején
rengeteg rendszer-
idegennek nyilvánított
személy, vagy család tár-
gyai kerültek állami intéz-
ményekhez. 1957 után ez
lett a sorsa a szóban forgó
bútoroknak is, melyek az
akkori Fõvárosi Kefe- és
Seprûgyártó Vállalathoz
kerültek. (A Fõkefe
Nonprofit Kft. ennek jog-
utódja). Az ügyvezetõ úgy
érzi, hogy a szimbolikusan
elvett bútorokat most
szimbolikusan visszaadják

egy olyan intézménynek, mely
méltó birtokosa lesz.

Az ajándékozási szerzõdést
Kostyál László és Csizi Péter írták
alá, mégpedig a frissen átvett
íróasztalon.

– pet –

ÖSSZBÍRÓI ÉRTEKEZLET ÉS ÉVÉRTÉKELÉS

Nõtt a befejezett ügyek száma

ÍRÓASZTAL ÉS SZEKRÉNY AJÁNDÉKBA

Mindszenty tárgyai a múzeumban

Dr. Sorok Norbert és dr. Senyei György

Két év kihagyás után ismét megrendezhette évértékelõ
összbírói értekezletét a Zalaegerszegi Törvényszék. A 2021-es
eredményekrõl sajtótájékoztató keretében is beszámoltak.

Mindszenty József születésének 130. évfordulója alkalmából
a bíboros néhány személyes bútora a Göcseji Múzeumba került.
Az íróasztalt és a szekrényt – melyeket a fõvárosi Fõkefe Köz-
hasznú Nonprofit Kft. adományozott Zalaegerszegnek, s ezáltal
az intézménynek – a Mindszentyneumban állítják majd ki.

egyéni vállalkozó



FALUKÉP4 MEGYE

Húsvét ünnep szebbé tétele
érdekében a település közös dí-
szítését céloztuk meg „A húsvéti
tojás az élet és a feltámadás jel-
képe” mottóval. Nagyon sok
eredményes pályázat jelzi, hogy
jó úton haladunk – foglalta össze
ÁÁddoovviiccss  IIssttvváánn polgármester. 

– A falu központjában nagyobb
esõzések alkalmával nagy elönté-
sek tapasztalhatók. Ennek oka a
meglévõ csapadékelvezetõ mû-
vek elöregedése, víznyelõ mûtár-
gyak állagának rossz állapota. Ál-
landóan túlcsordul és veszélyez-
teti a településen átfutó fõutat is.
A TOP-os pályázaton elnyert 30,7
milliós támogatás ezt a problémát
szünteti meg. A Magyar Falu
Program (MFP) keretében közel
35 millió forintból végre elindul-
hat a polgármesteri hivatal felújí-
tása. A rekonstrukció a tetõszer-
kezet javítását, tetõhéjazat cseré-
jét, homlokzatszigetelést, nyílás-
zárók cseréjét, külsõ és belsõ fa-
lak festését, a padozat újra burko-
lását, a vizesblokk és elektromos
hálózat felújítását, légkondicio-
náló berendezés elhelyezését, va-
lamint az épület környezetrende-
zését foglalja magában. 

Az önkormányzati tulajdonban
lévõ ingatlanok fejlesztése – kül-
téri közösségi létesítmény, illetve
eszközök, gépjármû tárolására al-
kalmas létesítmény építése, felújí-
tása, átalakítása, beszerzése elne-
vezésû pályázaton egy tárolásra
alkalmas mobil garázst építünk az
elnyert mintegy ötmillió forintból.
A két, 6x6 méter alapterületû mo-
bil épület és tároló, a település
két falubuszának, kommunális és
tárgyi eszközök rendeltetésszerû
tárolására biztosít helyet. 

A Szentgyörgyvárért Egyesület
által benyújtott MFP Civil Alap ke-
retében ingatlanfelújítási támo-
gatására is van érvényesen be-
adott pályázatunk, mely elbírálás
alatt van. A Kossuth Lajos utca 48.

szám alatt az alagsorban található
egy épületrész, ami jelen állapo-
tában civil szervezet feladatainak
ellátására nem alkalmas, de mo-
dernizálás után új élettel tölthe-
tõek meg a falak. 

A Hungaricum – 2021 nyertes
projekt megvalósítása elkezdõ-
dött. A nemzeti értékek és
hungarikumok gyûjtésének, nép-
szerûsítésének, megismertetésé-
nek, megõrzésének és gondozá-
sának támogatására elnevezéssel
életre hívott, Szõlészeti és borá-
szati hagyományok Szentgyörgy-
váron címû projektre az elnyert
támogatási összege: hárommillió
forint.  A borkultúrát népszerûsítõ
borászati és hagyományõrzõ ren-
dezvények megvalósítására négy
alkalommal nyílik mód. Január vé-
gén nagy sikerrel megvalósítottuk
a Szent Vince Napi Pincejárást. 

A következõkben: Szent
György nap – Szõlõrügy bejelölés;
Szent Orbán nap – A szõlõ védel-
mezõje; és Szent Márton – Új bor

ünnepe – címmel szervezünk tar-
talmas, szórakoztató közösségi
együttléteket. Készül egy hagyo-
mányõrzõ szakmai kiadvány a te-
lepülés borászatáról, történelmé-
rõl, és a borászathoz, szõlõter-
mesztéshez kapcsolódó hagyo-
mányokról, helyi legendákról. 

Elbírálás alatt van az a pályáza-
tunk, amely a települési értéktár-
ban szereplõ Lipicai Ménes népsze-
rûsítésére nagyszabású program
megszervezését tervezi, mely so-
rán bemutatásra kerülne a Lipicai
lótenyésztés története, fajtabe-
mutató lovas felvonulás, illetve díj-
lovas és fogathajtó bemutató. 

Tavaly megtörtént a temetõnk
ravatalozójának külsõ és belsõ fel-
újítása. Önerõbõl sikeresen meg-
valósult a nyitott ravatalozó, a
belsõ utak térkövezése és a kerí-
tés felújítása. Most egy 18 férõhe-
lyes urnafal kialakítása van terv-
ben pályázati források felhaszná-
lásával. 

– nemes –

Feketéné Fellner Marianna pol-
gármester elmondta, a munkála-
tok belsõ falbontást is tartalmaz-
tak, hiszen a nagyobb közösségi
tér érdekében a nagytermet és a
könyvtárat egybenyitották. A
könyvtárat egy kisebb helyiségbe
költöztették a szomszédos konyha
mellé. Kifestették a falakat, és új
padlóburkolatot fektettek le. En-
nek a költségét a Magyar Falu
Programon elnyert közel 5 millió
forintból finanszírozták. A faluház
elektromos hálózatának felújításá-
ra és nyílászáróinak cseréjére 2,5
millió forint saját erõt fordítottak.

Csödén sok a zöld terület,
amelynek gondozását a dimbes-
dombos környezet is nehezíti. Eb-
ben nyújt nagy segítséget a koráb-
ban szintén pályázatból megvásá-
rolt kistraktor, hótolólapát és kasza
mellett a mulcser, a szárzúzó, a
motoros kasza és az önjáró fûnyí-
ró, amiket a Magyar Falu Progra-
mon elnyert 2,4 millió forintból
szereztek be. A kommunális esz-
közparkkal felvállalják az elhanya-
golt területek rendbetételét,
amely szolgáltatást felajánlják azok
számára is, akik ezt nem tudják el-
végezni. Ezáltal, más lehetõség hí-
ján, bevételi forráshoz jut az ön-
kormányzat. A legfõbb indokot a
polgármester úgy fogalmazta
meg: „Csöde szépségét nem lehet
elengedni”. Mint mondta, a falu-
busz is hamarosan megérkezik, a

Ford Transit gépjármû beszerzésé-
re szintén a Magyar Falu Progra-
mon nyertek tavaly támogatást. 

A folytatásban a Hunyadi utcát
újítanák fel, amelyre 10 millió fo-
rintot igényelve, pályázatot ad-
tak be. Az alsó-csödei ravatalozó
rekonstrukciójára pedig 4 millió
forintos támogatást várnak. Ter-
vezik a felsõ-csödei ravatalozó,
valamint a Szent Márton úti pihe-
nõhely felújítását, az évrõl évre
egyre több turista érkezése miatt
is. Mindemellett közösségi prog-
ramokat kívánnak tartani a lakók,
a gyerekek számára. Nagy öröm,
hogy az ötvenhét lakosból hét a

gyermek. Örvendetes az is, hogy
három beköltözõ család fogott
építkezésbe. Az önkormányzat
célja a letelepedés ösztönzése,
ezért arra biztatják a lakosságot,
adják el üres telkeiket. Csödét
kezdik felfedezni, hiszen Zala me-
gye szélén, az õrségi tájegység-
ben fekvõ kis falu nincsen elzárva
a külvilágtól, elérhetõ távolság-
ban vannak nagyobb települések,
mondta a polgármester.  Végül

köszönetét fejezte Vigh László
országgyûlési képviselõnek a pá-
lyázatokban nyújtott segítsé-
géért.

Vigh László azt tette hozzá,
hogy Csöde adottságait elõnyre
tudja fordítani, hiszen egy telepü-
lés akkor újulhat meg, ha új lakók
jönnek, és új házak épülnek. Az
ilyen kisfalvakra is íródott Magyar
Falu Program pedig abban segít,
hogy a megfelelõ infrastrukturális
szint is meglegyen mindehhez.

Antal Lívia

Csöde ideális lakóhely azok számára, akik kedvelik a termé-
szetet és a csendet. A kis falu báját az önkormányzat is vigyáz-
za, amellett, hogy azokra a fejlesztésekre is odafigyel, ame-
lyekkel az itt élõk komfortérzetét növelheti. A közelmúltban
két beruházást adhatták át: 2,4 millió forintért kommunális
eszközöket szereztek be, valamint közel 7,5 millió forintból el-
végezték a faluház belsõ felújítását. 

Kincses Gergely, Vigh László, Feketéné Fellner Marianna,
mögöttük Nagy Józsefné és Bognárné Pintér Ágota

Vigyáznak Csöde szépségére

Az ötödik országgyûlési cik-
lusát kezdõ Vigh  László  volt a
díszvendége annak a tavaszi
faluünnepnek, amit Zalahás-
hágyon tartottak a Húsvétra
készülés jegyében, április má-
sodik hétvégéjén. Az újravá-
lasztott parlamenti képviselõt
azért is köszöntötték illõ tisz-
telettel, mert megválasztása
után, az elsõk közötti egyik hi-
vatalos programjával éppen
Zalaháshágyot tisztelte meg.

– Hideg idõket élünk, de szí-
vet melengetõ a tény, hogy a
járvány után, ismét itt lehetünk.
Közeleg a húsvét, a feltámadás
ünnepe. Gyermekeinket szeret-
nénk felkészíteni, ráhangolni az
eseményre, ezért az új közös-
ségszervezõ irányításával sokfé-
le ünnepi programmal készül-
tünk: tojás keresés, tojásfa dí-
szítés, kézmûves foglalkozások.
Az asszonyok rétest, muffint és
egyéb finomságokat sütöttek –
foglalta össze a rendezvény cél-
ját és lényegét Horváth Gyula, a
szépen fejlõdõ község polgár-
mestere, akitõl az elmúlt évi be-
ruházásokról is érdeklõdtünk: 

– Tavaly egymás után hat
átadó ünnepségnek is helyet
biztosított a település. Volt eb-
ben orvosi mûszer, orvosi ren-
delõ, parkoló, rendezvénytér,
önkormányzati épület felújítás,
kommunális eszköz átadás. Min-
den pályázatukat úgy igyekez-
tünk beadni, hogy azok hasz-
nosságban, értékben is egymást
segítsék, egymást erõsítsék, a
lakosságot szolgálva. Mivel elké-
szült az önkormányzati épület
energetikai fejlesztése, s ott fa-
elgázosító kazánt építettünk be,
mindenképpen célszerû volt a
tüzelõanyag biztosításához
szükséges eszközök beszerzését
is megpályáznunk. A Magyar Fa-

lu Programban (MFP) nyertünk
egy egytengelyes, billenõ platós
pótkocsit, ág-aprítékolót, rönk-
hasítót, motorfûrészt, valamint
egy traktor után köthetõ fûka-
szát. Az önkormányzat egy sike-
res pályázat révén még április-
ban hozzájut egy falubuszhoz.
Vigh László miniszteri biztos
lobbi tevékenységének köszön-
hetõen a háshágyi sportegyesü-
let is nyert pénzt öltözõ-felújí-
tásra, héjazatcserére, tetõtér-
modernizálásra. A MFP kereté-
ben a testvér-települési kapcso-
lat kiépítésére is elhozhattunk
egymillió forintot. A horvátor-
szági magyarlakta, negyedezer
lakosú Sepse községgel építünk
ki kapcsolatot. 

– Milyen pályázatok beadá-
sát tervezik? 

– Megpályáztuk a temetõkert
fejlesztését, a temetõi út térkö-
vezését. Szeretnénk még for-

ráshoz jutni a közösségépítés
eszköz és bértámogatásához, a
faluház fejlesztéséhez. A kívül-
rõl megszépült kultúrház belse-
jét is rendbe kívánjuk tenni:
elektromos hálózat felújítás,
nyílászárok cseréje van tervben.
A rendezvénytér mellett szeret-
nénk egy sport parkot kialakíta-
ni és a Sibrik-kápolna felé veze-
tõ út megerõsítését is pályázati
pénzbõl végeznénk el. A
salomvári plébániához tartozó
egyházközség is adott be MFP
pályázatot: elõször a volt plébá-
nia épület felújítására, másodjá-
ra a templomfalba beépített
timpanon és a keresztelõ kút
felújítására. A ZHSE mint civil
szervezet a sportöltözõ további
felújítására akar pénzt nyerni.
Sikeres, élhetõ község a miénk,
örülünk minden számunkra biz-
tosított forrásnak.

Nemes Norbert

Egy régi mondás szerint, nézd
meg a temetõt, és megtudod,
hogy milyen emberek lakják a te-
lepülést. Külsõsárd lakóit ez a
gondoskodás vezette, nemkü-
lönben az önkormányzatot, ami-
kor a ravatalozó rekonstrukciója
mellett döntöttek. 

Gasparics Gyõzõ, Külsõsárd pol-
gármestere fogalmazott így az át-
adási ünnepségen, hozzátéve azt,
hogy ez a szándékuk a Magyar Fa-
lu Programon elnyert 3,9 millió fo-
rintból válhatott valóra. A támo-
gatásból új vizesblokkot alakítot-
tak ki az épületben, kívül-belül ki-
festették a falakat, felújították a
tetõ bádogozását, új esõvízcsator-
nával látták el, valamint letér-
kövezték a ravatalozó elõterét. A
temetõ bejáratához az önkor-
mányzat saját forrásból kovácsolt
kaput vásárolt, amit a lakók társa-
dalmi munkában szereltek fel. A
polgármester köszönetét fejezte
ki a magyar kormánynak a támo-
gatásáért, a hivatal dolgozóinak a

pályázatban végzett munkájáért,
és a kivitelezõnek a minõségi fel-
újításért.

Vigh László országgyûlési képvi-
selõ, miniszteri biztos azt hangsú-
lyozta, hogy Külsõsárd fejlõdõ, tisz-
ta és rendezett település, ahol a te-
metõ is gondozott, a felújított ra-
vatalozónak köszönhetõen pedig a
kor színvonalának megfelelõ a ke-

gyeleti emlékezéshez. Mindez az itt
élõk lelkületét, hozzáállását tükrö-
zi. Mint mondta, az önkormányzat
a temetõhöz vezetõ utat is szeret-
né rendbe tenni, amelyhez remé-
nyei szerint szintén tudnak támo-
gatást biztosítani. Kiemelte a Ma-
gyar Falu Program jelentõségét,
melynek kedvezõ hatása az infrast-
rukturális fejlesztések mellett a le-
telepedésben és a helyben mara-
dásban is megmutatkozik a kis te-
lepüléseken. 

Az önkormányzat egy másik
rendezvény keretében megvendé-
gelte a lakosságot a faluházban.
Ennek költségét a közmûvelõdési
pályázaton elnyert egymillió forin-
tos támogatás részbeni felhaszná-
lásával biztosította. „Fontos, hogy
amit elértünk, azt egyrészt ma-
gunknak, másrészt szüleinknek,
dédszüleinknek köszönhetjük”, fo-
galmazott Gasparics Gyõzõ polgár-
mester, utalva a családon és a kö-
zösségen belüli közös gondolkodás
és összefogás jelentõségére.

– liv –

Elöl Vigh László, Gasparics Gyõzõ és Stángli Attila, 
a felújítást végzõ cég ügyvezetõje

Közös gondolkodás Külsõsárdon

A helyiek köszöntése a faluház elõtt

HÚSVÉTRA HANGOLÓDVA

Zalaháshágy ünnepelt

PÁLYÁZATRÓL PÁLYÁZATRA

Szentgyörgyvár szépülése
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Gellénházán az önkormányzat
újabb pályázati forrásokat nyert
el, amelynek köszönhetõen két
beruházás a megvalósítás fázisá-
ba léphet. A pályázatokba fekte-
tett munka beérni látszik, így
nem is viszonyulhatnának más-
ként a többi tervezett projekt-
hez, minthogy azok is zöld utat
kapnak majd. 

– Nagy öröm számunkra, hogy
a TOP Plusz pályázaton pozitív bí-
rálatot kapott az önkormányzati
hivatal valamint a mûvelõdési ház
energetikai fejlesztése, amely
napelem-telepítést foglal magá-
ban, és amelyre 47,5 millió forin-
tot kaptunk – számolt be Farkas
Imre Józsefné polgármester. – A
munkálatokat a mûvelõdési ház-
nál kezdjük meg hamarosan, mert
még várunk a Magyar Falu Prog-
ramra beadott pályázatunk ered-
ményére, amelyben az önkor-
mányzati hivatal tetõfelújítására
kértünk támogatást. Bízunk ben-
ne, hogy ez is sikeres lesz, hiszen
a héjazat cseréjét követõen érde-
mes felrakni a napelemeket a te-
tõre. A TOP Plusz pályázatban a
hivatal villamos hálózatának re-
konstrukciója is megtörténik a
belsõ festéssel együtt. 

A megvalósítás szakaszába ér-
kezett a közösségi pajta és ke-
mence építése is, amelyre a
Leader-programon nyertünk ko-
rábban támogatást. Ez a projekt
a tervezettnél több önerõt igé-
nyel, miután nagyon elszaladtak
az építõanyagárak. A kivitelezés-
sel legkésõbb július közepére
szeretnénk készen lenni, ugyanis
július 17-én vasárnap a Göcseji
Dombérozó záró rendezvényé-
nek adunk helyet. Szeretettel hí-
vunk mindenkit. Ezen a napon ki-
rakodóvásár, kulturális mûsor, a
„dombérozó” települések rész-
vételével göcseji ételek fõzõver-
senye és két könnyûzenei, de

más stílusú koncert is várja majd
az érdeklõdõket. 

Ha már ez a rendezvény szóba
került, szeretném jelezni, hogy
június 25-én tartjuk meg Szent
Iván-napi falunapunkat, kulturá-
lis mûsorral, helyi csapatok és
egyesületek fõzõversenyével. Az
eseménynek Szinetár Dóra szín-
mûvész, énekesnõ lesz a sztár-
vendége. Megemlíteném, hogy a
Gellénházi Nõklub a közelmúlt-
ban Mandala kiállítást rendezett
pályázati támogatásból a mûve-
lõdési házban, amelyen Kónya
Zsuzsanna kreatív alkotó irányí-
tásával készített munkáikat mu-
tatták be. A rendezvényen fellé-
pett a Zalaegerszegi Liszt Ferenc
Vegyeskar és az Eötvös József Ál-
talános Iskola énekkara. 

Az általános iskola udvarán a
régi játszóteret elbontottuk, mert

elavult. A Földgázszállító Zrt. léte-
sítette. A vállalat, ahogy akkor,
most is meghallgatta kérésünket.

Az új játszótér kialakításához egy-
millió forintot kaptunk tõlük, az
iskola alapítványától pedig 500

ezer forintot. Már megrendeltük
az új játékelemeket, amelyek te-
lepítését is tartalmazza az ár. A
Park utcában lévõ játszóteret is
meg szeretnénk újítani, ezért is
bízunk a Magyar Falu Programra
beadott pályázatunk sikerében.
Addig is társadalmi munkában el-
végezzük a meglévõ játszóeszkö-
zök karbantartását és újrafesté-
sét. Mivel ez a játszótér egy vi-
szonylag forgalmas utca mellett
fekszik, a gyerekek biztonsága ér-
dekében körbe is kerítjük.

Még két pályázatról várunk
eredményt. Folytatnánk a Kos-
suth Lajos utcában a járda felújítá-
sát, ami már 480 méteren meg-
valósult. A Belügyminisztérium-
hoz benyújtott pályázatunkkal to-
vábbi 350 méter rekonstrukciója
érdekében számítunk támogatás-
ra. A vidékfejlesztési programban

a Budai-hegyi út felújítására igé-
nyeltünk támogatást, amelyrõl
szintén a nyár folyamán várható
döntés. Bízunk benne, hogy
mindkét cél esetében számunkra
kedvezõ.  

Két közmûberuházás is zajlik
településünkön. Részesei va-
gyunk egy több települést érintõ
nyugat-dunántúli projektnek,
melynek keretében a szennyvíz-
tisztító telep kapacitásbõvítõ fej-
lesztése valósul meg az év végé-
re. Gellénháza, Nagylengyel és
Ormándlak szennyvizét fogadja a
telep, amelyre a korszerûsítést
követõen más környékbeli falvak
is csatlakozhatnak. A Zalavíz Zrt.
beruházásában elindult az ivóvíz-
minõség-javító programunk,
amely során új ivóvízhálózat épül
ki a faluban.

Az elkövetkezõket tekintve
egyértelmû, hogy továbbra is fi-
gyeljük a pályázati lehetõségeket,
hiszen minden alkalmat meg kívá-
nunk ragadni fejlesztések megva-
lósítása érdekében. Szeretnénk
továbblépni, hiszen többek között
az önkormányzati hivatal épületé-
vel is van még tervünk. Ennek
egyik fele önkormányzati bérlaká-
soknak, míg másik fele a rendõr-
õrsnek ad helyet. Nemrég a nyí-
lászárókat tudtuk kicserélni a hiva-
tali részen, remélhetõleg hamaro-
san a tetõhéjazatot is. Ezt már a
teljes épületen, amely már sokat
javít majd az összképen. Elvárható
arculatát pedig az adja meg, ha a
külsõ szigetelést és színezést is el-
végezhetjük szintén a teljes épü-
leten. A tizenegy települést ellátó
közös önkormányzati hivatal külsõ
rekonstrukciója az egyik kiemelt
pályázati célunk. Megvalósítása
azért is fontos, mert a szigetelés-
sel és a napelemrendszerrel jelen-
tõs megtakarítást érhetünk el a
rezsiköltségben – zárta a beszél-
getést Farkas Imre Józsefné pol-
gármester.

Antal Lívia

A jövõben is a fenntartható-
ság, az észszerûség, a közérzet-
javítás jegyében tervezünk meg-
valósítani minden beruházásun-
kat. A nagy versengés közepette
is csak olyan lépéseket teszünk,
ami a közösség szolgálatában
áll, foglalta össze PPaallii  RRóóbbeerrtt pol-
gármester, akit elöljáróban a
strandszezon elõtti felkészülésé-
rõl kérdeztünk. 

– Tavaly strandunk az ötcsilla-
gos Kék Hullám Zászló minõsítéssel
együtt, elismerést kapott a járvány
elleni védekezés kiemelkedõ telje-
sítéséért, megkapta a Zala Megyei
Közgyûlés különdíját, de a Balaton-

felvidéki Nemzeti Park is jutalmaz-
ta a strandunkat az élõhely védel-
mi és zöldfelületi szempontok
alapján. A Mozdulj Balaton prog-
ramban Zala megye legsportosabb
települése elismerést is Vonyarc-
vashegy kapta. Strandunkra nem
csak nyári élményhelyként tekin-
tünk. A fejlesztésekkel arra törek-
szünk, hogy több generációs, a lá-
togatóinak egész évben élmény-
gazdagságot nyújtó találkozási,
rekreációs központként mûködjön. 

Sikeresen pályáztunk a
Kisfaludy2030 Zrt. strandfejlesztési
felhívására, hogy megtörténjen a
Lido Strand kínálatának komplex és
élményközpontú fejlesztése, új tu-
risztikai eszközök beszerzése és
szolgáltatások kialakítása, mintegy
30 millió forint vissza nem téríten-

dõ forrásból. Lesz új információs
pult terminál, hangos térkép,
braille információs tábla, térkép,
indukciós hurokerõsítõ, strand ke-
rekesszék. Kiépítünk egy elektro-
mos kerékpártöltõt, kerékpár szer-
vizoszlopot és újabb kerékpártáro-
lókat. Új kültéri világítási rendszer
segíti a sötétben is az itt nyaraló-
kat. A térkõ sétányt szélesítjük,
ivókutakat telepítünk, felújítjuk a
kültéri tusolókat, okospadokat he-
lyezünk ki. A WI-FI hálózat is ki-

épül, bõvítjük a mobil stéget, köz-
térfigyelõ-kamerákat telepítünk, a
játszóterek több új interaktív ele-
mekkel gazdagodnak. Felszerelünk
egy újabb digitális órát, PET-palack
gyûjtõket helyezünk ki. A strand
melletti szabadtéri színház is be-
váltotta a hozzá fûzött reménye-

ket, hisz tavaly nyáron
6100 belépõjegyet értéke-
sítettünk az ott zajló, kü-
lönféle elõadásokra. Ezt a
helyet tovább kell fejlesz-
teni. Elsõ ütemben az
elektromos hálózat korsze-
rûsítése már megtörtént.

– Két csoportos mini
bölcsõde építése zajlik a
településen.      

– Kormányzati és uniós
pályázati támogatással
kezdetét vette az óvoda
melletti területen, a vo-
nyarcvashegyi új mini böl-
csõde építése, amely 16
bölcsõdés korú kisgyermek
nappali ellátását teszi lehe-
tõvé. Januárban megtör-
tént a munkaterület át-
adása, így a megvalósuló

beruházás eredményeképpen, jö-
võ év elején már az új épületben
tudjuk fogadni a gyermekeket. Ön-
kormányzatunk bruttó 98 millió
forint vissza nem térítendõ támo-
gatásban részesült a Terület- és Te-
lepülésfejlesztési Operatív Prog-
ram keretébõl. A tavaly benyújtott
kérelmünkre további bruttó 66,8
millió forint többlettámogatást
kaptunk. Saját erõbõl bruttó tízmil-
liót teszünk hozzá, így mindössze-
sen közel bruttó 175 millió forint

felhasználásával épül fel az új böl-
csõde. A közelmúltban átadtuk az
orvosi szolgálati házat, amelyik a
minõsége és kivitelezése alapján
az „Év Háza” pályázaton is elindul-
hatott.

– Jut-e forrás az utakra, a köz-
világításra?

– A 71-es fõút települési szaka-
szán a Magyar Közút Zrt. április ele-
jén burkolatfelújítási munkákat
végzett és mi is feltérképeztük út-
jaink állapotát. Az elmúlt két év-
ben, a 2005 és 2019 közötti idõ-
szakhoz képest, arányaiban jelen-
tõsebb összeget fordítottunk ön-
erõbõl és pályázati forrásokból az
útfelújítási munkálatokra. Szekeres
Szabolcs községgazda, a lakossági
bejelentéseket is figyelembe véve,
folyamatosan feltérképezi a köz-
utak állapotát. Tavaly a Horváth

László utcát és Rózsa utca új asz-
faltburkolatot kapott.  Idén elké-
szül az Iskola utca és a Helikon ut-
ca csapadékvíz elvezetése. Tavasz-
szal, több helyszínen tovább foly-
tatódik a melegaszfaltos kátyúzás.
A közvilágítás korszerûsítésének
jegyében a köztéri lámpatesteket
energiatakarékos LED világításra
cseréljük. A gyorsabb internet el-
érést segíti az optikai kábel kiépí-
tése, amelynek az elsõ üteme már
lezajlott. Településünk csatlakozott
a „10 millió fa” programhoz és a
Klímabarát Települések Szövetsé-
géhez is. Tavaly közel ötven facse-
metét, március 25-én további 20
fûzfacsemetét ültettünk el civil
egyesületeink segítségével. Egye-
sületeink: a Szent Mihály-hegy Vé-
dõ- és Vendégváró Egyesület, a
Polgárõr Egyesület Vonyarcvas-

hegy, a Balaton Art Alkotóközös-
ség és a Nyugdíjas Klub Vonyarc-
vashegy támogatásával és segítsé-
gével végezzük a feladatok ellátá-
sát. Hálás vagyok nekik az önzet-
len, aktív, céltudatos segítõ mun-
kájukért. A környezettudatos élet-
mód népszerûsítésén túl, közössé-
gi munkában, lefestjük az iskola és
a temetõ kerítését. A település
facebook oldalán és honlapján
mindenrõl, idõben beszámolunk.

– A megyei és országos sajtót
is bejárta a Példaképp Díj meg-
szerzése.

– Példaképp Díjat kapott az Im-
re Sándor Szeretetszínház Vo-
nyarcvashegy. Az Érték Vagy!
program keretén belül, a Salva Vi-
ta Alapítvány, az Emberi Erõforrá-
sok Minisztériuma, az Amerikai Ke-
reskedelmi Kamara és a Szövetség
a Kiválóságért Közhasznú Egyesü-
let által meghirdetett a Fogyaté-
kosság-barát Munkahely elisme-
réshez kapcsolódó Példakép-Pél-
daképp Díjra érkezett jelölések kö-
zül a bíráló bizottság döntése alap-
ján a helyi szeretetszínházunknak
ítélte a tíz darab díj egyikét.

Az elismerést Fülöp Attila, Em-
beri Erõforrások Minisztériumá-
nak szociális ügyekért felelõs ál-
lamtitkára és Gór Csaba ország-
gyûlési képviselõjelölt adta át. „A
díjat olyan szemléletformáló, má-
sokkal együttmûködni tudó szer-
vezetek, cégek vagy személyek
kaphatják meg, amelyek, akik a
szociális területhez kapcsolódó
ügyeket mozdítják elõre. A két
éve indított Érték Vagy! progra-
munk egyik fontos célja volt,
hogy összegyûjtse mindazokat,
akik a gondoskodáspolitika terü-
letén tenni szeretnének. A
Példakép-Példaképp díj az ezen a
területen dolgozóknak jelent bá-
torítást, plusz erõt.”

A díjat Bartokos Tamás színház-
igazgató és Kovács Dániel, állami
gondozásban élõ gyermek társasá-
gában vettem át Budapesten. 

Nemes Norbert

A játszótér felújítását is tervezik

Mandala kiállítás a mûvelõdési házban

ZÖLD ENERGIÁVAL KÖLTSÉGTAKARÉKOSAN

Energetikai fejlesztések Gellénházán

A Példakép-Példaképp díj átadásán

Bejárás a strandon

FENNTARTHATÓ ÉS ÉSZSZERÛ BERUHÁZÁSOKKAL

Vonyarcvashegy versenyre kelve
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Kehidakustányban 2021 no-
vemberétõl mûködik bölcsõde. A
legkisebbek ellátásával elõbbre
lépett az önkormányzat, hiszen
elérte azt a célt, hogy az alapfo-
kú nevelés és oktatás három in-
tézménye, bölcsõde, óvoda és is-
kola helyben legyen elérhetõ az
itt élõk számára.  

– A bölcsõde létesítése már
évekkel ezelõtt tervben volt, csak
hiányzott hozzá a pénz, amit a
Magyar Falu Programra tavaly be-
adott pályázatunkkal kaptunk
meg az elnyert 55 millió forinttal –
mondta Lázár István polgármes-
ter. – Ez a támogatás azért jelen-
tõs, mert ezzel egyben lehetõsé-
günk nyílt az óvodát és a bölcsõ-
dét magában foglaló épület felújí-
tására, amely eredetileg még álta-
lános iskolaként létesült. Az óvoda
épületrésze az 1930-as években
készült, az 1968-70-es években
ehhez épült egy új szárny, amely
tavaly novembertõl a bölcsõdé-
nek ad helyt. Eredetileg mini böl-
csõde kialakításában gondolkod-
tunk, de számba véve azt, ha
esetleg mégsem kapunk pályázati
támogatást, akkor végsõ soron
önerõbõl családi bölcsõdét ho-
zunk létre. Ez így is történt. Jelen-

leg még családi bölcsõdéként mû-
ködik az intézmény, amely vala-
mennyi szakhatósági engedéllyel
rendelkezik, és amely nyáron egy
új engedélyeztetési eljárásban mi-
ni bölcsõdévé alakul majd át.
Ahogy az óvodát, úgy a bölcsõdét

is önkormányzatunk tartja fenn,
biztosítva hozzá a háromfõs kis-
gyermeknevelõi személyzetet.
Szücs Renáta a szakmai vezetõ, a
két további munkatársunk Subák
Erika és Farkas Mónika. 

Ebben az épületrészben két
tanterem volt hajdanán. Késõbb a
folyosóval együtt raktárként funk-
cionált. Bizony sok munkával járt a
rendbetétele, de megtaláltuk
mindennek a helyét. Lett egy ki-
sebb raktár, és a bölcsõdének is ki-
alakítottunk minden szükséges
helyiséget. Ha az ember új lakásba
költözik, azt elõször is be kell lakni.
Tehát menetközben jönnek az igé-
nyek: kell egy hûtõ, egy fogas,
vagy most éppen roló az ablakok-
ra. Nagyon sok mindent kaptunk a
szülõktõl, támogatóktól. Közel 600
ezer forint értékû az a tárgyado-
mány, amellyel bõvíteni tudtuk a
bölcsõde felszereltségét illetve
bútorzatát – mondta a polgármes-

ter, miközben végigkalauzolt a he-
lyiségeken.  

A bölcsõdébõl át lehet menni a
két csoportos óvodába, hiszen egy
épületben vannak, de külön udvar-
ral. Ahogy az iskola is, amely csak
néhány méterrel odébb van. Ez a
hármas egység egy nagy sikertör-
ténet, hangsúlyozta a polgármes-
ter, annál is inkább, mert 2008-ban
egyedül Kehidakustányban épült új
iskola az országban, a helyben való
oktatás megmaradása érdekében.
Az új és modern intézmény 62 di-
ákkal kezdte meg mûködését, az
intézménybe most 128 gyerek jár,
köszönhetõen az igazgató és a ta-
nárok színvonalas oktatási munká-
jának. Az iskola stabilitásában im-
már több mint tíz éve, nagyon fon-
tos szerepet játszik a kaposvári
székhelyû Lorántffy Zsuzsanna Re-
formátus Óvoda, Általános Iskola
és Gimnázium, mint fenntartó. Né-
hai Bellai Zoltán református lel-
késznek elévülhetetlen érdemei
vannak abban, hogy egy kiváló in-
tézmény és közösség tagja lehet a
Deák Ferenc Általános Iskolánk.

A magyar falu programos pá-
lyázatunk megvalósítása félidejé-
hez érkezett. Az elmúlt évben a
bölcsõde helyiségeinek kialakítása
mellett valamennyi nyílászárót új-
racseréltük az egész épületen.
Korszerûsítettük a fûtési rend-
szert a radiátorok cseréjével és új
gázkazán beépítésével. Idén a kül-
sõ tatarozás a feladatunk a pro-
jektben, amely magában foglalja a
teljes épület külsõ szigetelését és
színezését. 

Antal Lívia

LÁTOGATÁS A KEHIDAKUSTÁNYI BÖLCSÕDÉBEN

Fókuszban a gyermekintézmények
Gyarmati Antal, a város polgár-

mestere a kivitelezés részleteirõl
elmondta, három millió saját erõt
fordítottak a szennyvízaknák fel-
újítására. A 347 méter hosszúságú
úttest az aljzatréteg kiegyenlíté-
sét követõen két réteg aszfaltbur-
kolatot illetve padkaszegélyt ka-
pott. A munkálatokat a Varga és
Varga Építõipari Kft. végezte el. Ki-
emelte, hogy az önkormányzat ki-
emelt feladatának tekinti a több

mint 20 kilométeres belterületi út-
hálózat rendbetételét. Lehetõsé-
geikhez mérten ebben az önkor-
mányzati ciklusban a Rákóczi utcát
megelõzõen a Borostyán-tóhoz il-
letve a központi temetõhöz veze-
tõ út belterületi szakaszának fel-
újítását tudták elvégezni mart asz-
falttal. További tervük a Rákóczi
utca alsó szakaszának rekonstruk-
ciója, valamint a legrosszabb álla-

potú Bartók, Háshegyi és Bem ut-
cák felújítása a TOP Plusz Program
keretében. A polgármester beszá-
molt arról, hogy ebbõl a program-
ból 90 millió forintot nyertek a
Salla Mûvelõdési Központ és
Könyvár energetikai korszerûsíté-
sére. A napokban írják alá az errõl
szóló támogatási szerzõdést. A ki-
vitelezés során az épület homlok-
zati hõszigetelése és nyílászárói-
nak cseréje valósul meg.

Vigh László, a térség ország-
gyûlési képviselõje, miniszteri biz-
tos a város elmúlt évekbeli fejlõ-
dését méltatva többek között a
közel 14 milliárdból megépült
zalalövõi elkerülõ utat említette
meg. Mint mondta, Magyar Falu
Programmal támogatnak minden
olyan fejlesztéseket is, ami a köz-
lekedésbiztonságot szolgálja.

– liv –

Vigh László országgyûlési
képviselõ, miniszteri biztos el-
mondta, az MFP-ben tavaly je-
lent meg új elemként a falusi
kisboltok újranyitásának vala-
mint a meglévõ boltok infrast-
rukturális fejlesztésének lehetõ-
sége. A szolgáltatások körét kí-
vánják ezzel bõvíteni, hogy a
legkisebb községekben élõk
számára is elérhetõvé váljanak
az alapvetõ, mindennapi fo-
gyasztási cikkek. A falusi boltok-
nak ezenfelül közösségmegtar-
tó szerepe is van, a helyi lakos-
ság találkozási pontja, ezért is
dicséretes, hogy az üzemeltetõ
élt a lehetõséggel, és saját erõt
is befektetett az elõfinanszíro-
zásban megkapott támogatás
mellé.

Lakatos Dezsõ, a Göcsej Cse-
mege üzlethálózat tulajdonosa
elmondta, a csonkahegyháti
bolt nyitása 20 millió forintba
került összesen, melyben 11
millió forint a támogatás össze-
ge. Ebbõl finanszírozták részben
az üzlethelyiség megvételét,
felújítását valamint berendezé-
sének (polcok, hûtõpultok stb.)
beszerzését. A 9 millió forintos
önerõbõl is tettek ehhez, a bolt
hárommilliós árukészletét pedig
teljes mértékben saját költség-
bõl biztosították. Az egyéni vál-
lalkozásnak a csonkhegyháti a
harmadik boltja a környéken. Az
elsõt Kustánszegen, a székhely-

ükön nyitották meg korábban, a
másodikat a közelmúltban Né-
metfaluban. 

A lakosság jogos igénye telje-
sült azáltal, hogy közel tíz év
után újból élelmiszerbolt nyílt a
faluban, vélekedett Kustán
Gyula, Csonkahegyhát polgár-

mestere. Érdeklõdésünkre el-
mondta, önkormányzatuk idén
is nyújtott be pályázatokat a
Magyar Falu Programra. Új, be-
kerített játszóteret szeretnének
létesíteni a falu központjában,
mert a régi tönkrement, a már
árnyékot nyújtó fái pedig a va-
dak martaléka lett. Ezért van
szükség a kerítésre. Két vadász-
társaság jelenlétében lakossági

fórumot is tartottak emiatt a
közelmúltban. Mivel a belterüle-
ten nem térítenek vadkárt, a
megyei vadászkamarától levél-
ben azt kérték, szervezzenek
rendkívüli vadkárelhárító vadá-
szatot, hogy a vadállatok vissza-
szoruljanak. Ugyancsak elbírálás
alatt áll az MFP-re beadott má-
sik pályázatuk, amelyben a Pe-
tõfi utca járdájának rekonstruk-
ciójára igényeltek támogatást. 

Nyertes pályázattal is rendel-
keznek, amely a Kossuth utcában
és a Fõ utcában érint egy-egy
járdaszakaszt. Az utóbbi az isko-

lától, a most megnyílt bolt, a
fogorvosi rendelõ és a hivatal
elõtt húzódik, melynek rekonst-
rukciójával tovább szépül ez a kis
központ. A Belügyminisztérium
támogatásából és önerõbõl való-
sul meg ez a projekt, melynek ki-
vitelezése indul, amint az idõjá-
rás megengedi az aszfaltkeverõ
üzemek nyitását.

– liv –

Csonkahegyhátról már nem feltétlen kell Zalaegerszegre
utazni a bevásárlás miatt, mert közel tíz éves kihagyás után új-
ra van élelmiszerboltja a községnek. Széles áruválasztékkal vár-
ja a helyieket és az arra járókat a kereskedelmi egység,
amelynek létesítésére a Magyar Falu Programon (MFP) nyert 11
millió forint támogatást egy vállalkozás.  

Vigh László, Kustán Gyula, 
Fonyadt Róbert (Milejszeg polgármestere) és Lakatos Dezsõ

Élelmiszerbolt Csonkahegyháton

Útfelújítás Zalalövõn
Zalalövõn átadták Rákóczi utca egy szakaszát, amelynek felújí-

tását a Magyar Falu Programon elnyert támogatásból és önerõbõl
összesen 18,6 millió forintból valósította meg az önkormányzat.
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A Magyar és a Zala Megyei Ké-
zilabda Szövetség vezetõ képvi-
selõi a beruházás kivitelezõi, a
beruházási ügynökség és a helyi
önkormányzat elöljárói mind-
mind tiszteletüket tették az ava-
tóünnepségen. A Kis-Kerka Tánc-
együttes szereplésével indított
esemény jelezte, a kultúra, a mû-
vészet is helyet kap majd a falak
között. 

Horváth László, a komoly
sporttradíciókkal rendelkezõ Lenti
polgármestere mindenekelõtt kö-
szönetét tolmácsolta minden
érintettnek. Elmondta, hogy a
Gódor házaspár szerepvállalása
nélkül, a kézilabda sem fejlõdhe-

tett volna ilyen magas színvonal-
ra. Jelezte, a munkacsarnok a he-
lyieknek és a régióban élõknek is
készült. Hozzátette, hogy a város
azon részén, ahol a kézilabda-
munkacsarnok is helyett kapott,
három nagyprojekt is megvalósult
4,5 milliárd forint összértékben. 

Az avatón Vigh László ország-
gyûlési képviselõ, miniszteri biz-
tos arról szólt, hogy a keresz-
tény-konzervatív értéket valló
beruházást megvalósítók elõtt
nem volt gátoló tényezõ. A cik-
lusprogram elõrelátó tervezésé-
vel a nyolcezer lélekszámú Lenti
mintát mutatott a megye többi
városának. A sportlétesítmény

nemcsak a verseny-, hanem a tö-
megsportot, valamint a minden-
napos testnevelést is szolgálja.
Szerinte a névadó szerepe ki-
emelkedõ abban, hogy róla pél-
dát véve, a diákok kedvet kapja-
nak a sporthoz. 

Kocsis Máté, a Magyar Kézilab-
da Szövetség elnöke, a Fidesz
parlamenti frakcióvezetõje is a
sportág történetének egyik leg-
kiemelkedõbb alakját, eredmé-
nyeit méltatta. Jelezte: Lenti a
dél-dunántúli sportági erõköz-
pontja is lehet, ezért ehhez min-
den jövõbeni támogatást meg-
kaphat. 

Dr. Juhász Roland, az állami va-
gyongazdálkodásért felelõs ál-
lamtitkár a sport és a 21. századi
létesítmény közösség-összetartó
erejét hangsúlyozta. Sárfalvi Pé-
ter, sportlétesítményekért és
sportkapcsolatokért felelõs he-
lyettes-államtitkár pedig arról is
szólt, hogy az erõs sportnemze-
tet képviselve a megyében szá-
mos sportcélú beruházást is
megvalósítottak. 

Nemes Norbert

LENTI TÖRETLEN TÖREKVÉSE

Térségi sportközpont legyen

A mintegy 340 diákot tanító
Lenti Vörösmarty Mihály Általá-
nos Iskolában április elején saj-
tóbejárás alkalmával mutatták
be a közel 1,9 milliárd forintból
elvégzett komplex intézmény
felújítást. A térségben egyedül-
állónak mondott beruházás
részleteirõl HHoorrvváátthh  LLáásszzllóó,, Lenti
polgármestere, KKaajjáárrii  AAttttiillaa,, a
fenntartó Zalaegerszegi Tanke-
rületi Központ igazgatója és VViigghh
LLáásszzllóó,, a térség országgyûlési
képviselõje, miniszteri biztos
adott tájékoztatást.  

Mint kiderült: az intézmény kí-
vül-belül megszépült, akadály-
mentes lett, külsõ hõszigetelést
és személyfelvonót kapott, vala-
mint energetikai ráncfelvarráson
is átesett. Közel 170 milliós önkor-
mányzati modernizálással megújí-
tották a fõzõkonyhát és a menza
belsõ tereit. Az új konyhatechno-
lógia segítségével már akár 800
fõre is képesek meleg ételt készí-
teni.  A tornateremben speciális
sportpadlót raktak le, s teljesen

újjáalkották a fal- és mennyezet-
burkolatot. A tanulók örülhettek a
több tízmillió forint értékben be-
szerzett különféle eszközöknek:
szaktantermi felszereléseknek, di-
gitális berendezéseknek, a ké-
nyelmes székeknek, a padoknak. 

Vigh László, a városnak, a
fenntartónak és a kivitelezõnek is
gratulált, azt jelezve, hogy az új
EU-ciklus forrásait is hasznos cé-

lokra fogják majd fordítani Zala
megyében is.  

Horváth László arról is szólt,
hogy az iskola nem csupán a hely-
ben élõket szolgálja, hanem a
mikrorégió településeit is. Köszö-
netet mondott a türelmes peda-
gógusoknak és a béketûrõ szülõk-
nek, hogy zavartalanul folyt a ta-
nítás a beruházás alatt is.

– nemes –

ÖSSZETETT MODERNIZÁLÁS LENTIBEN

Megújult a Vörösmarty-iskola is

Kajári Attila, Vigh László és Horváth László

A jelenlegi kiszámíthatatlan gazdasági körül-
mények okozta árrobbanások és fõként a mûtrá-
gya kereskedelemben megjelent termékhiányok
nehéz döntési helyzetbe kényszerítik a mezõgaz-
dasági termelõket. Az ehhez társuló klimatikus vi-
szonyok kiszámíthatatlansága és az éveleji perió-
dusban jelentkezett aszályos körülményekbõl kö-
vetkezõ átmeneti tápanyaghiányokra az õszi veté-
sû növények már kora tavasszal jelentõs színelvál-
tozással, gyenge, vontatott fejlõdési ütemmel re-
agálnak. Az abiotikus stresszhatások mellett a
biotikus stresszfaktorok elleni védekezésben és
megelõzésben nagy szerepe van a növények/nö-
vényállományok megfelelõ szintû lombozaton ke-
resztüli energetizálásának. A növény élettani és
biokémiai reakcióinak megfelelõ mûködéséhez el-
engedhetetlen a növények tápanyagforgalmában
szerepet játszó mikro-, mezo és makroelemek op-
timális egyensúlyának megteremtése. 

A Dr Green termékcsalád speciális tulajdonságai
és kiváló minõsége révén egyedi kategóriát képvisel
a lombtrágyázásban, ugyanis a MicroActiveTM és
MacroActiveTM kristályos formuláció biztosítja a ter-
mékek egyedien magas hatóanyagtartalmát. A nö-
vényspecifikált Dr Green termékek a növény igénye-
inek megfelelõ mikroelem (bór, réz, vas, mangán,
molibdén, cink) összetételt tartalmaznak. 

Technológiai javaslat õszi kalászosokban: 
1. kezelés 1-2 nóduszos stádiumban: Dr Green

Gabona 2 kg/ha + Dr Green Start 1 kg/ha;
2. kezelés kalászhányáskor: Dr Green Gabona

1 kg/ha + Dr Green Energy 1 kg/ha. 

Technológiai javaslat õszi káposztarepcében:
Zöldbimbós állapotban: Dr Green Olajos 2 kg/ha
+ Dr Green Energy 1 kg/ha.

Technológiai javaslat kukoricában:
1. kezelés 2-4 leveles stádiumban: Dr Green Start

2 kg/ha;
2. kezelés 6-8 leveles stádiumban: Dr Green Ku-

korica 2 kg/ha + Dr Green Energy 1 kg/ha.

Technológiai javaslat szójában:
1. kezelés mellékhajtások növekedésekor: Dr

Green Olajos 2 kg/ha + Dr Green Energy 1 kg/ha;
2. kezelés virágzás kezdetekor: Dr Green Ola-

jos 1 kg/ha + Dr Green Quality 1 kg/ha.

Technológiai javaslat cukorrépában:
1. kezelés 4-8 leveles állapotban: Dr Green Start

2 kg/ha;
2. kezelés sorzáródáskor: Dr Green Cukorrépa

2 kg/ha + Dr Green Bór 1 kg/ha + Dr Green
Energy 1 kg/ha;

3. kezelés gyökérfejlõdéskor: Dr Green Cukorré-
pa 2 kg/ha + Dr Green Quality 1 kg/ha. 

A termékekben lévõ oldódási aktivátor a Dr Green
termékek tökéletes oldódási folyamatát biztosítja,
míg a pH stabilizátor a permetlé megfelelõ kémha-
tásának (4,0-4,5 pH) kialakulását segíti elõ.

Próbálja ki Ön is és alkalmazza a növénytermesz-
tési technológiájában a Dr Green termékeket!

A Dr Green termékek kiszerelése 
4 kg-os zsák-20 kg/karton

Valcum Agro Kft.
www.valcumagro.com

DR. VARGA ZSOLT +36 30 217 9256

Dr Green
EGYEDI DIMENZIÓ A NÖVÉNYTÁPLÁLÁSBAN

Az olimpiai bronz- és világbajnoki ezüstérmes szuper sportoló,
a sportág utánpótlás-nevelésével foglalkozó helyi egyesületi veze-
tõ: Gódorné Nagy Marianna nevét vette fel a közelmúltban felava-
tott új kézilabda munkacsarnok Lentiben. A multifunkciós, 1725
négyzetméteres, valódi sportélményeket kínáló létesítmény, egy
típusterv nyomán, mintegy 1,2 milliárd forintból valósult meg. A
nemzetközi sport szabványoknak is megfelelõ épületben 150 ülõ-
helyes nézõteret alakítottak ki, de játékos, edzõi és bírói öltözõk,
akadálymentes vizes- és kiszolgálóblokkok, valamint félszáz férõ-
helyes parkoló is létesült.   

Fékrendszerek, jármûstabili-
záló és visszagurulás-gátló rend-
szerek vizsgálatát teszi lehetõvé
a dombok pályaelem a ZalaZONE
Jármûipari Tesztpályán, amely
hét különbözõ meredekségû, 5
és 30 százalék közötti emelke-
dõkbõl és egy különálló, vissza-
térõ útvonalból áll.   

Vigh László országgyûlési biz-
tos, a jármûipari tesztpálya mi-
niszteri biztosa mutatta be ezt a
mesterségesen kialakított, külön-
leges pályaelemet a sajtó munka-
társainak. 

Az 5, 12, 18 és a 25 százalékos
emelkedõkön beépített kerámia-
felület is van, amelyhez sávon-
ként vezérelhetõ vizezõ rendszer
is tartozik. A kerámia felületek vi-
zezésével a jeges utat lehet szi-
mulálni. A dombok pályaelemen
különbözõ tesztmanõvereket le-
het végezni: a jármûvezetõk szá-
mára nehezen kezelhetõ körül-

mények közötti elindulást, illetve
gyorsítást segítõ, például a
kipörgésgátló rendszereket lehet
vizsgálni. Alkalmas a hajtásláncot
vezérlõ elektronika tesztelésére,
továbbá a lejtõn vagy emelkedõn
való elindulás, megállás teszte-
lésére kis és nagy sebesség mel-
lett, illetve gyorsítva vagy lassít-

va. A fékrendszerek, jármûstabili-
záló és visszagurulás-gátló rend-
szerek viselkedésének elemzésé-
re a kerámia felületeken olyan
helyzet is kialakítható, amelynél a
jármû egyik nyomvonala, kereke
az aszfalton, míg a másik a vizes,
vagy jeges kerámia felületen áll.

– AL –

Mûszakimentõ-versenyt ren-
dezett a Zala Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság Lentiben.
A helyi LE-KO Kft. telephelyén ki-
alakított pályákon a házigazda
lenti mellett a zalaegerszegi, a
nagykanizsai és a keszthelyi hi-
vatásos tûzoltó-parancsnoksá-
gok csapatai bizonyíthatták fel-
készültségüket. 

A viadal tétje az április végén
rendezendõ országos döntõbe
való bekerülés volt. A versenyfel-
adatok mindegyike egy szimulált
közlekedési baleset felszámolása
volt. Elsõként a lenti tûzoltóknak
akadt dolga egy olyan esetnél,

amikor villanyoszlop dõlt egy au-
tóra, egy ember pedig beszorult.
Másodiknak a keszthelyi tûzoltók
érkeztek a pályára, akiknek egy
oldalára dõlt autó alá szorult sé-
rültet kellett kimenteniük. Har-
madiknak a zalaegerszegiek ér-
keztek ki a szituációs kárese-
ményhez, számukra egy felborult
autó alá teljes testtel beszorult
embert kellett kimenteniük. A
versenyt a nagykanizsai csapat

zárta. Nekik egy tetejére borult
autóból kellett gyorsan és szak-
szerûen kiemelniük egy eszmé-
letlen sérültet. 

Az ítészeknek nem volt egy-
szerû dolga, mivel a házigazda és
Nagykanizsa csapata között alig
volt különbség. A végeredmény:
a kanizsaiak jutottak az országos
döntõbe, második Lenti, harma-
dik Keszthely és negyedik Zala-
egerszeg csapata lett.

Tesztmanõverek a dombokon

A nagykanizsai hivatásosok
az országos döntõben
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A hazai mobilszolgáltatók 2022-ben fokozatosan megszüntetik a 3G-

hálózataikat, ami azt jelenti, hogy azokkal a mobiltelefonokkal, amelyek

ezeket a hálózatokat használják, nem lehet majd elérni az internetet. A

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) támogatási programmal

segíti az elavult készülékek korszerûbbre cserélését.

A legnagyobb szolgáltatók bejelentették, fokozatosan megszüntetik a 3G-

hálózataikat, annak érdekében, hogy kapacitásaikat teljes egészében a

gyorsabb és jobb minõségû internetelérést biztosító 4- és 5G-hálózatok

építésére fordítsák. A Magyar Telekom az év második felére az egész

országban megszünteti a 3G-t, a Yettel 2022 júniusában szintén elindítja az

elsõ nagyobb lekapcsolási hullámot.

MIT FOGUNK ÉRZÉKELNI MINDEBBÕL? 

Aki csak telefonálásra és sms-ezésre használja mobilját, annak nem

szükséges cserélnie, hiszen ezek a funkciók továbbra is elérhetõek lesznek.

Akik viszont a 3G-készülékeken adatforgalmat is használnak, a sokkal

nagyobb adatátvitelt nyújtó 4- és 5G-s mobilra érdemes váltaniuk, enélkül

ugyanis – otthoni wifi hiányában, vagy az utcára kilépve – elérhetetlenné

válnak az internetes böngészõk, az üzenetküldõ appok vagy például a GPS-

alapú navigáció is.

MIT TEGYÜNK, HA TOVÁBBRA IS SZERETNÉNK MOBILINTERNETEZNI?

Akik mobilinternetet is használnak készülékükön, azoknak érdemes a sok-

kal nagyobb adatátvitelt és így jobb minõségû felhasználói élményt nyújtó 4G-

és 5G-képes mobiltelefonokra váltaniuk. A hazai 4G-hálózat lefedettsége és

stabilitása az európai élvonalba tartozik, az 5G pedig hamarosan megvál-

toztatja mindazt, amit a mobilinternetrõl gondolunk. Érdemes tehát most válta-

ni olyan készülékre, ami mindezt kihasználni képes.

Ehhez nyújt támogatást az NMHH készülékcsere-támogatási

programja. A bruttó 20 ezer forintos támogatásra minden magyarországi

lakóhellyel rendelkezõ természetes személy jogosult, aki olyan 3G-s

vagy 2G-s mobilkészüléket szeretne korszerû, 4G- vagy 5G-képes

okostelefonra cserélni, amelyen 2021. július 1. és december 31. között

legalább egyszer sikeres hanghívást indított, adatforgalmat bonyolított

vagy sms-t küldött. 

A támogatást a hazai szolgáltatók és kereskedõk üzleteiben veheti igénybe.

A részletekrõl bõvebben a www.netrefel.hu weboldalon olvashat.

ELJÁRT AZ IDÕ
A 3G-INTERNETET HASZNÁLÓ MOBILKÉSZÜLÉKEK FELETT


