
Egy kelta harcos sírja és
szintén a kelta korból
származó – ruhadíszei

alapján elõkelõnek számító –
hölgy maradványai is a felszínre
kerültek azon a régészeti ásatá-
son, melyet Nemesrádó határá-
ban végeztek tavasszal a Göcseji
Múzeum munkatársai.

Az M76-os autópálya építésé-
hez kapcsolódóan, a Nemzeti Inf-
rastruktúra Fejlesztõ Zrt. és az
Magyar Nemzeti Múzeum Nem-
zeti Régészeti Intézetének meg-
bízásából már nem elõször zajlott
régészeti munka a település kör-
nyékén. A projekthez kötõdõ ása-
tások 2020 szeptemberében kez-
dõdtek a tervezett autópálya
mérnökségi telepének területén

(a Misefa–Zalaszentmihály közötti
úttól nyugatra). A régészek több
fázisban és több lelõhelyen dol-
goztak itt az azt követõ hónapok-
ban. Ezen a részen az õskortól a
középkorig, több épületet sike-
rült feltárniuk. Újkõkori telepü-
lésnyomokat, rézkori, bronzkori
leleteket, valamint urnasírokat is
találtak. Mindezt Eke István, a Gö-
cseji Múzeum régész-térinforma-
tikusa mesélte a nemesrádói
Gönczi Ferenc Mûvelõdési Ház-
ban rendezett elõadáson, melyre
a Régészet Napja alkalmából ke-
rült sor.

2022-ben újabb próbafeltárás
kezdõdött az M76-os autópálya
nyomvonalán, ám ezúttal a
Nemesrádótól délre esõ terüle-
ten. Az elõzetes magnetométe-

res vizsgálatok olyan körároknak
látszó objektumokat mutattak,
melyek bizakodásra adtak okot. 

(Folytatás  a  3.  oldalon.)
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A Pannon Egyetem Zalaeger-
szegi Egyetemi Központja
(PEZEK) az országban elsõként
vezeti be a projekt alapú okta-
tást a 2022 szeptemberében in-
duló új képzésén, a tesztmérnök
alapképzési szakon. A felvételt
nyert hallgatóknak nem kell
vizsgát tenni fizikából és mate-
matikából. A két tantárgybeli tu-
dásukat a 3-5 fõs csoportokban
teljesített projektekbõl mérik le,
és értékelik részkreditekkel,
amely alapján megkapják az ér-
demjegyeket. 

Dr. Németh István, a PE straté-
giai rektorhelyettese, a PEZEK fõ-
igazgatója beszélt errõl a projekt
alapú oktatás indítását bejelentõ
sajtótájékoztatón. Mint mondta,
a hallgatók nem azért fognak ta-
nulni, hogy visszamondjanak egy
tételt a vizsgán, hanem azért,
hogy a projektek teljesítése során
megszerzett tudásukkal létrehoz-
zanak valamit. Ez motiváltságukra
is kedvezõen hat. A felhõben is
zajló oktatáshoz egyedülálló
online learning rendszert vezet-
nek be. Ez a gyakorlatban úgy né-
zi ki, hogy a hagyományos tétel-
sorokat olyan tudásegységekre,
molekulákra bontják szét, ame-
lyeket 10-15 perc alatt meg tud-
nak érteni a hallgatók. Ezt hozzá-
fûzött videó, demonstráció vala-
mint egy tömör és világos leírás is
segíti. A hallgatók bármikor elér-
hetik az informatikai felhõben lé-
võ tudásegységeket, melyeket
tudásháló kapcsol össze, és
amelyben egyénileg tudnak bo-
lyongani egyik tananyagról a má-
sikra. Egy-egy projekten csopor-
tokban fognak dolgozni. A tudás-
felhõben a tanár is ott lesz. A
hallgatókat mesterséges intelli-
gencia is követi, amely egyéni
szintjük alapján vezeti õket tan-
anyagról tananyagra a kellõ tudás
megszerzésében. Hangsúlyozta,

hazánkban elsõként alkalmazzák
a mesterséges intelligenciát az
oktatásban, amellyel a lemorzso-
lódást szeretnék a nullára csök-
kenteni. 

Dr. Németh István beszélt arról
is, hogy lesznek projektek hagyo-
mányos laborkörnyezetben, de
fõként vállalati környezetben. Az
új projekt alapú oktatásuk megva-
lósításában éppen ezért várják
projekttémákkal a vállalati partne-
rek jelentkezését. Mint mondta, a
projekteket hozzáigazítják a tan-
anyagokhoz, mert ez lesz a biztos
alapja annak, hogy a gazdaság
igényeinek megfelelõ mérnökö-
ket tudjanak kibocsátani. Kiemel-
te, az országban elsõként vezetik
be a projekt alapú oktatást az õsz-
szel induló tesztmérnök szakon,
amit a mechatronikai, a gépész-
mérnöki és a mérnökinformatikus
szakokra is kiterjesztenek majd.

Szili-Fodor Dóra, a PEZEK Pro-
jektirodájának vezetõje arról szá-
molt be, hogy a Pannon Egye-
temmel közösen több mint egy
milliárd forintot nyertek a "Gya-
korlatorientált felsõfokú képzé-
sek infrastrukturális és készség-
fejlesztése" elnevezésû pályáza-
ton, ami három évre biztosítja
terveikhez a forrást. Ebbõl a tá-
mogatásból finanszírozzák a tan-
anyagfejlesztést, amelyen öt
mérnök dolgozik. Feladatuk az,
hogy a beérkezett vállalati pro-

jekteket tananyaggá alakítsák át.
Mint mondta, olyan kiváló partne-
rekkel mûködnek együtt, mint a
Pricewaterhouse Coopers. A cég
dolgozta ki számukra a projekt
alapú oktatás módszertanát,
amelynek köszönhetõen a teszt-
mérnök szakra felvételt nyerõk
olyan innovatív oktatásban része-
sülhetnek, ami még soha nem
volt az országban. Érdemes ezt
alaposan megfontolni azoknak a
fiataloknak, akik csak második-
ként jelölték meg ezt a szakot,
hívta fel a figyelmet. 

Balaicz Zoltánné, a PEZEK
Nyelvi és Felnõttképzési Irodájá-
nak vezetõje az egyetem profiljá-
hoz illeszkedõ két nagy tevékeny-
ségüket mutatta be. Az angol,
német, francia, orosz, olasz, észt,
finn és kínai nyelvi képzéseiket az
egyetemi hallgatókon kívül a la-
kosságnak és a cégeknek is ajánl-
ják. Az általános mellett több ága-
zathoz kapcsolódó szakmai nyelvi
képzéseket is lebonyolítnak a cé-
gek igényei alapján, valamint
nyelvvizsgára felkészítõ tanfolya-
mokat is. Korábban csak a BGE
gazdasági szaknyelvi vizsgája volt
elérhetõ angol és német nyelvbõl
náluk, a bõvítést követõen a Goe-
the nyelvvizsga német nyelvbõl,
valamint a Pannon nyelvvizsga
angol nyelvbõl is rendelkezésükre
áll. Szakmai képzéseik többek kö-
zött a robotprogramozás, a drón-

technológia, az informatika, az
önmenedzselés és a brand-építés
területeit ölelik fel. Nyári egye-
tem elnevezéssel középiskolás fi-
ataloknak is hirdettek meg 15
órás képzéseket, ösztönözve arra
õket, hogy a Zalaegerszegi Egye-
temi Központot válasszák tovább-
tanulásuk helyszínéül.

Antal Lívia
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INNOVATÍV OKTATÁSI MÓDSZER A TESZTMÉRNÖK SZAKON

Tételek helyett projektek

A Göcseji Kézmûves Egyesü-
let június 10-én, a kézmûvesség
világnapján, hagyományterem-
tõ szándékkal rendezte meg az
I. Göcseji kézmûves napot a Gö-
cseji Tudásközpont Zalaegersze-
gi Helyi Termék Piacon. A Városi
Civil Alap támogatásával meg-
valósult eseményen mesterség-
bemutatókkal, kézmûves vásár-
ral, termékkóstolókkal és kultu-
rális programokkal várták az ér-
deklõdõket.

Balaicz Zoltán polgármester
köszöntõjében elmondta, hogy a
Göcseji Tudásközpont közel 700
millió forintos beruházásban azzal
a szándékkal épült meg, hogy egy
helyen biztosítson és árusítási le-
hetõséget a kézmûveseknek és a
helyi termékek elõállítóinak. Mint
mondta, az I. Göcseji kézmûves
nap egy hagyományindító kezde-
ményezés, amely évrõl évre talál-
kozási pont lesz azok számára,
akik érdeklõdnek a kézmûvesség,
a kézmûves termékek iránt, le-
gyen az élelmiszer, vagy bármely,
népi kultúrához kapcsolódó tárgyi
emlék illetve alkotás.

Pácsonyi Imre, a megyei köz-
gyûlés alelnöke azt emelte ki,
ahogy a megyei önkormányzat ko-
rábbi foglalkoztatási paktumában,
úgy az elkövetkezõkben is külön
figyelmet kapnak a helyi termelõk
és kézmûvesek. A cél az, hogy se-
gítsék termékeik piacra jutását.

Tolvaj Márta, a Göcseji Tudás-
központ ötletgazdája a nap ese-
ményeirõl elmondta, a rendez-
vényre a hévízi és a szécsiszigeti
vásár kézmûveseit és termelõit is
meghívták. A mûhelyek nyitva áll-
nak a látogatók elõtt, ahol ki is
próbálhatják a kézmûves mester-
ségeket. A régi mesterek, vala-
mint a jelen kor kézmûveseinek
munkáiból pedig kiállítás is várja
az érdeklõdõket. 

Az elsõ kézmûves napon szá-
mos kézmûves foglalkozás várta a
gyerekeket. A helyi iskolákból ér-
kezõ diákok kavicsot festhettek,
gyakorolhatták a hímzést, és ru-
haanyagokból többek között ep-
ret készíthettek Takács Zoltánné
Éva foltvarróval (képünkön). El-
mondta, a mai nap egyben tábor-
csalogató is, hiszen kézmûves va-

lamint foltvarró napközis tábort
tart a nyáron Göcseji Tudásköz-
pontban. Június 27-e és július 1-je
között lesz a foltvarró tábor,
amelyre elsõsorban lányokat, fel-
sõ tagozatosokat vár, a július 25-
tõl 29-ig  zajló kézmûves táborba
pedig alsó tagozatos gyerekeket.
A foltvarrás, a kézi varrás és a var-
rógép használatának alapjait is-
merhetik meg a diákok. Készíteni
fognak többek között párnákat,
nesze-szereket, táskákat. A kéz-
mûves táborban egyebek mellett
man-dala-, cserépfigura- és ka-
vicsfestéssel tölthetik idejüket. A
gyerekek a tudásközpontban mû-
ködõ kézmûves mûhelyekbe is el-
látogathatnak és megismerhetik
többek között a fazekasok, szö-
võk, nemezelõk tevékenységét.

– liv –
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– Szombaton sport- és gyer-
meknapot szerveztünk, pünkösdi
királyt választottunk és fõzõver-
senyt is tartottunk. A népi játszó-
tér 35 eleme, a népi játékok, a
pónilovaglás, a légvár, az arcfes-
tés, a tetoválás, a csúszda nagy-
nagy örömet szerzett a gyere-
keknek. A letenyei tûzoltók be-
mutatóját is sok apróság nézte
végig. A kakasból készített ételek
fõzõversenyére 15 csapat adta
be a nevezését, így a nemzetközi
zsûrinek nem volt könnyû dolga.
Az elkészített és el is fogyott éte-
lek mellett az önkormányzat száz
liter csülkös babgulyást fõzött. Az
ételkészítés alapanyagait a szer-
vezõk biztosították. A díjkiosztó
gálamûsor alatt és után Szvenkó
Zsiga horvát népzenész énekelt.
Délután a helyi focicsapat a tér-
ség horvát nemzetiségi váloga-
tottjaival játszott. Vasárnap az
'56-os események emlékére átad-
tuk a Jura Richárd által készített
„pesti srác” nevet kapott bronz-
szobrot, de Pünkösdvasárnap fel-
avattuk még a dél-zalai település
elsõ és második világháborús em-
lékmûvét. Elsõként Marton István
plébános megáldotta és meg-
szentelte az emlékmû együttest,
majd a koszorúzás elõtt jómagam
és Cseresnyés Péter országgyûlé-

si képviselõ szóltunk az ünnepség
vendégeihez. Az Összetartozás
Emléknapját így, méltóképpen si-
került megünnepelnünk. Vasár-
nap délután többször a színpadra

szólítottuk a muzsikáló, zenélõ,
táncoló „Semjénháza Gyöngysze-
mei” csoportot, a helyi iskoláso-
kat és óvodásokat; a Tótszent-
mártoni Kulturális Egyesület da-
loló-táncoló párjait; a Tótszer-
dahelyi Zrínyi Katarina Horvát Ál-
talános Iskola növendékeit. Az
önkormányzat épülete melletti
színpadon este fellépett: a
Zalaapáti Harmonikazenekar,
Hertelendy Attila és Regõs Foki

Veronika, Éder Gabee, Gájer Bá-
lint, Vlado Kalember és a Zéro ze-
nekar.

– A falufejlesztés területén
milyen feladataik vannak?

– A település és a Sándor-hegy
közötti szakaszon mintegy fél ki-
lométeres hosszúságban még a
nyáron egy új, aszfaltos út kerül
kialakításra a Magyar Falu Prog-
ram keretében, ami azért fontos,
mert a Sándor-hegy közigazgatá-
silag Molnári területe, és a köz-
igazgatási határig egy három ki-
lométeres etap már elkészült,
ami a Molnári és Murakeresztúr

között lévõ úthoz csatlakozik, és
ez által a Sándor-hegyen keresz-
tül a két település egymáshoz
csatlakozhat, ráadásul az új út,
egyben kerékpárút is. Örvende-
tes, hogy a bringaútnak horvát
oldalról is hamarosan csatlakozá-
sa lesz majd. A most készülõ
Gyékényes–Murakeresztúr kerék-
párút folytatása egészen Nagyka-
nizsáig kínál majd biztonságos bi-
cajos közlekedést.

A közel hatszáz lelkes Semjénháza bekapcsolódott az Euró-
pai Területi Társulás, angol nevén: EGTC azon határokon átnyúló
együttmûködési projektjébe, amelyben hét magyar és hét hor-
vát település szervezhetett egy- vagy kétnapos programot. Mi,
a hagyományos falunapunkhoz és a pünkösdi hétvégéhez kap-
csoltan rendeztünk kulturális és szórakoztató mûsorokat, mely-
re meghívást kapott a település apraja-nagyja és a térségben
élõk is – mesélte az EGTC magyarországi társelnökeként
Preksen  László  polgármester.

PÜNKÖSDI RENDEZVÉNYEK

Semjénháza serénykedik

A projekt alapú oktatásban együttmûködni kívánó 
vállalati partnerek jelentkezését az alábbi honlapon várják:

www.zek.uni-pannon.hu/tesztmernok

Balaicz Zoltánné, dr. Németh István és Szili-Fodor Dóra
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A napirendi pontok tárgyalása
a Zala Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság 2021. évi tevékeny-
ségérõl szóló tájékoztatóval vet-
te kezdetét.

Az elõterjesztés megtárgyalá-
sát megelõzõen Egri Gyula nyu-
galmazott tûzoltó dandártábor-
nok részére Zala Megye Címere
Emlékplakettet adott át dr. Pál
Attila, a Zala Megyei Közgyûlés el-
nöke, megköszönve a nyugállo-
mányba vonult igazgató kataszt-
rófavédelem területén több évti-
zeden keresztül hivatástudattal
végzett kiemelkedõ szakmai és
példaértékû munkáját.  

A tájékoztató a szervezet kö-
zelmúltban kinevezett új igazga-
tója, az igazgatóság eddigi he-
lyettes vezetõje, Takács Ottó Ala-
jos tûzoltó ezredes szóbeli kiegé-
szítésével folytatódott. Elhang-
zott, hogy az öt tûzoltóság és a
három katasztrófavédelmi õrs,
valamint a közremûködõ önkén-
tes egyesületek tökéletesen lefe-
dik a megye területét. Az elmúlt
évben mindvégig folyamatos
volt az azonnali feladatra bevet-
hetõ tûzoltógépjármû-állomány
és az elhelyezésül szolgáló ingat-
lanok tekintetében is több felújí-
tás történt. A szervezet állo-
mánymegtartó képessége stabil,
a fluktuáció alacsony mértékû. Az
igazgatóság megelõzési tevé-
kenységként a lakosság figyel-
mét a lakástüzek, valamint a
szén-monoxid-mérgezések ve-
szélyeire irányította, emellett

célkitûzései közé tartozik a ve-
szélyes üzemek biztonsággal
kapcsolatos tudatosságának nö-
velése és a széles körû tájékozta-
táshoz szükséges közösségi mé-
diajelenlét fokozása. 

Második napirendi pontként a
megyegyûlés megtárgyalta és el-
fogadta a Zala Megyei Vállalko-
zásfejlesztési Alapítvány 2021.
évi mûködésérõl szóló beszámo-
lót. Az alapítvány a hitelügyletek-
bõl származóan többlet kamat-
bevételt realizált és tovább foly-
tatta a növekvõ népszerûségnek
örvendõ Széchenyi Kártya prog-
ramot. A pályázatok megvalósítá-
sa szintén sikeresen futott az
elõzõ évben, emellett az inkubá-
torházak kihasználtsága is közel
100%-os volt. A megyei önkor-

mányzat a Zala Megyei Vállalko-
zásfejlesztési Alapítvány tevé-
kenységén keresztül eredménye-
sen támogatja a térségben mû-
ködõ mikro- és kivállalkozások
fejlõdését.

A beszámolót követõen a tes-
tület módosította 2022. évi költ-
ségvetését: a nyertes pályáza-
tokból, valamint a falu- és tanya-
gondnoki alapképzésbõl szárma-
zó bevételek átvezetésével a

költségvetés bevétel-kiadási fõ-
összege 1.450.075 e Ft-ra módo-
sult.

Negyedik napirendi pontként
a közgyûlés a lejárt határidejû
határozatokról szóló jelentést fo-
gadta el.

Az utolsó elõterjesztést zárt
ülésen tárgyalta meg a testület,
amelynek eredményeként meg-
hozta döntését a Zala Megyei
Közgyûlés által alapított kitünte-
tõ cím és díjak adományozásáról.
A díjak átadására a szeptemberi
ünnepi közgyûlésen kerül sor. 

A közgyûlés ülésén

A ZALA MEGYEI KÖZGYÛLÉS ÜLÉSÉRÕL

A katasztrófavédelem munkájáról

(Folytatás  az  1.  oldalról.)

Hátha késõ vaskori, kelta,
vagy római kori temetkezések
maradványait rejti a föld – re-
ménykedett a szakember. Annál
is inkább, mert a területet fém-
keresõsökkel is átvizsgáltatták,
akik többek között egy kelta láb-
perecet találtak (igaz három da-
rabban, ám a részek egyértelmû-
en összeilleszthetõk).

A próbafeltárás során valóban
kelta sírok kerültek elõ a terület-
rõl, ám nem ott és nem úgy,
ahogy azt a magnetométer jelez-
te. Olyan helyen találtak ugyanis
öt darab sírt, ahol nem számítot-
tak rá. Ennek oka az lehet, hogy a
magnetométer a temetkezése-
ket sokszor bizonytalanul jelzi,
mert a mûszer számára a sírgö-
dör talajszerkezete kevés mág-
neses információt hordoz – tette
hozzá a régész.

Ami az öt csontvázas sírt illeti:
három nõi, egy férfi sírt találtak,
egy pedig annyira sérült volt,
hogy sem a csontok sem pedig a
mellékletek alapján nem lehetett
eldönteni az elhunyt nemét. Az
5. sír rejtette a bevezetõben em-
lített kelta harcost. Eke István el-
mondta, hogy az itt talált vas-
kard, lándzsa és pajzs alapján
egyértelmûen kijelenthetõ, hogy
egy középsõ-kelta korból szár-
mazó harcosról van szó. (A ké-
sõbbi korokban a kelták már át-
tértek a hamvasztásos temetke-
zésre.) A sír megtalálása azért
nagy eredmény, mert ilyen
„kompletten” ritkán kerül elõ
harcos. Most viseleti helyzetben
találták meg a fegyvereket, vala-
mint a ruházatát összefogó ruha-
kapcsokat (fibulákat), pont úgy,
ahogy annak idején elhelyezték
azokat. Így azt is sikerült rekonst-
ruálni, hogy a pajzs körülbelül
130 centiméter átmérõjû volt; a

halott az orrától a térdéig ezzel
volt beborítva.

– Ez egy jellemzõ védõfegyve-
re a keltáknak. Fából készült, vas-
pántokkal erõsítették meg és ál-
talában bõrrel vonták be, sokszor
pedig ráfestették a törzs vagy a
harcos szimbólumait, jeleit. A ha-

lott mellett kardot, lándzsacsú-
csot, továbbá vaskést, ruhakap-
csot és edénymellékletet is talál-
tunk. Utóbbiba a túlvilágra szánt
ételek kerülhettek, hiszen sertés-
csontok is elõkerültek az elhunyt

lábánál. A vadkan a keltáknál
szintén fontos jelkép – fogalma-
zott Eke István.

A régész szerint a lelet-
együttes azért jelentõs, mert
ilyen típusú temetkezést Zala me-
gyében még nem találtak. Késõb-
bi korból kerültek már elõ kelta

sírok, harcosok, de
azok nem csontvázas,
hanem hamvasztásos
temetkezések voltak
és közel sem ilyen rész-
letesek. (Magyarorszá-
gi párhuzamot azért le-
het találni: ehhez ha-
sonlót a Gyõr melletti
Ménfõ-csanakon talál-
tak.) A nemesrádói le-
letrõl kijelenthetõ,
hogy a harcos minden
bizonnyal magas pozí-
ciót töltött be az akko-
ri kelta település életé-
ben. Erõsítheti ezt az
is, hogy tõle öt méter-
re egy elõkelõ nõi sír is
a felszínre került. A
gazdagon felékszere-
zett nõ valószínûleg ro-
koni kapcsolatban áll-
hatott a harcossal,
nem véletlenül helyez-
ték a közelébe. A nõi sír
gazdagságát jelzi, hogy

5 fibulát, 4 karperecet, 2 lábpere-
cet, továbbá ezüstgyûrût és más
kisebb ékszereket is találat a
csontvázon, illetve mellette. A ru-
hakapcsok, ékszerek többsége itt
is viseleti helyzetben volt. A ha-

lottakat 2200-2300 éve temet-
hették el.

– A nõi sírban talált ékszerek
biztos, hogy nem helyben készül-
tek. Lehet, hogy a mai Morva-
vagy Csehország területén volt a
mûhely. Ez a népesség ugyanis on-
nan érkezhetett a mai Nemesrádó
környékére a nagy kelta vándorlás
idején. A pontos korszakmeg-
határozás késõbbre várható. Érde-
kes, hogy nemcsak a falutól délre
esõ részen, hanem a már említett
leendõ mérnökségi telep terüle-
tén is találtunk kelta településnyo-
mokat. Sõt egy ahhoz hasonló fi-
bula is elõkerült, mint amilyent a
nõi sírban találtunk. A két kelta te-
lepülés tehát elképzelhetõ, hogy
idõben közel állt egymáshoz. Azt
azonban nem gondolom, hogy
egy nagy kiterjedésû településrõl
lenne szó. Egyrészt mert a kelták
inkább majorságokban, vagy ki-
sebb településeken éltek, más-
részt mert a két helyszín között
másfél kilométeres a távolság. Ez
önmagában nem sok, de közte hú-
zódik a Principális-csatorna, ami a
török korig egy mocsaras, vizes
terület volt, tehát a két kelta tele-
pülést tulajdonképpen elválasztot-
ta egymástól – mondta. 

Mivel a falutól délre esõ részen
a nemrég lezárult próbaásatáso-
kat hamarosan egy nagyobb terü-
letû feltárás követi, talán elõkerül
annak a településnek nyoma,
melybõl az öt holttest a föld mé-
lyére került.

– pP –

A Zala Megyei Közgyûlés 2022. június 9-én, csütörtökön tartot-
ta soron következõ – idei harmadik – ülését. A testület egyperces
néma felállással emlékezett meg elhunyt egykori (2002–2006) tag-
jára, Targuba Árpádra. 

A Zala Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság közelmúlt-
ban nyugállományba vonult
igazgatója részére a Zala Me-
gyei Közgyûlés 2022. június 9-i
ülésén a katasztrófavédelem
területén több évtizeden ke-
resztül hivatástudattal végzett
kiemelkedõ szakmai és példaér-
tékû munkájáért Zala Megye
Címere Emlékplakettet adott át
dr. Pál Attila, a közgyûlés el-
nöke.

Dr. Pál Attila megköszönte az
elmúlt tíz év szakmai együttmû-
ködését és felelevenítette a díja-
zott életpályáját: 

Egri Gyula, nyugalmazott tûz-
oltó dandártábornok több mint
három évtizedes szakmai, veze-
tõi gyakorlattal és szakmai ta-
pasztalattal rendelkezik tûzoltá-
si, mûszaki mentési és tûzmeg-
elõzési szakterületen egyaránt.
A nagykanizsai tûzoltóság mûkö-
dési és illetékességi területén
majd késõbb egész Zala megyé-
ben számos nagyobb tûzesetnél
és mûszaki mentésnél látott el
tûzoltás-vezetõi, illetve kárelhá-
rítás-vezetõi feladatokat. 

A Nagykanizsai Hivatásos Tûz-
oltó-parancsnokságnál 1989.
április elsején kezdte katasztrófa-
védelmi munkavégzését, 2012.
július 1-tõl töltötte be a Zala Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság igazgatói tisztségét. 

Tevékenysége elismeréseként
2008-ban a Magyar Köztársasági
Arany Érdemkereszttel, 2018-
ban pedig a Magyar Érdemrend
Lovagkereszt katonai tagozatával
tüntették ki. 2022. május 4-ei ha-
tállyal a belügyminiszter elõter-
jesztésére Áder János köztársasá-

gi elnök tûzoltó dandártábornok-
ká nevezte ki. 2022. május 31-ei
hatállyal – a felsõ korhatár eléré-
sével – vonult nyugállományba. 

Érdemei elismeréseként dr.
Pintér Sándor belügyminiszter
Hadik András Szablyát adomá-
nyozott számára.

Egri Gyula és Dr. Pál Attila

KITÜNTETTÉK EGRI GYULÁT

Zala Megye Címere Emlékplakett

TAVASSZAL FOLYTATÓDTAK A NEMESRÁDÓI ÁSATÁSOK

Kelta harcos és gazdag nõi sír

Eke István ásatásvezetõ régész öt sírt
talált kollégáival Nemesrádótól délre.

Köztük egy elõkelõ kelta hölgyét

Több mint 30 éve a partnerek
szolgálatában
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KRÓNIKA4 MEGYE

Tófejen június 4-én, a triano-
ni békediktátum 102. évfordu-
lóján felavatták a trianoni em-
lékparkot, ami a helyi faluszépí-
tõ egyesület és a Road
Wanderers Motoros Club kezde-
ményezésében és kivitelezés-
ében és az önkormányzat támo-
gatásával épült meg. 

Horváth Zoltán polgármester
szólt elsõként a jelenlévõkhöz, ki-
emelve azt, hogy június 4-e, Tria-
non évfordulója 2010 óta a nem-
zeti összetartozás napja, amely
napon minden magyarlakta tele-
pülésen megemlékezést tartanak. 

Olasz Jánosné képviselõ beszé-
dét úgy kezdte, hogy Tófejen ez
nap egyrészt megemlékezés a ma-
gyar nemzetet ért sorstragédiáról,
másrészt ünnep, mert felavatják a

trianoni emlékparkot. Majd Gróf
Apponyi Albert az elsõ világhábo-
rút lezáró párizsi béketárgyalások
magyar küldöttségének vezetõje
három nyelven elmondott védõ-
beszédbõl olvasott fel egy rövid
részletet, amelyben a békefeltéte-
lek szigorúságát bírálta. 

Beszélt arról is, hogy számok-
ban mit hozott ez: Magyaror-

szág elveszítette területének
több mint kétharmadát, elcsa-
toltak tõle 10,7 millió lakost, 92
várost, gyárainak és vasútvona-
lainak több mint a felét, az út-
és csatornahálózatának 80 szá-
zalékát. Odalett minden só-,
ezüst- és aranybányánk. Réz-,
mangán- és higanykészlet nélkül
maradtunk. Másé lett olajkútja-
ink, erdeink többsége. Minden-
nek következtében Magyaror-
szág nemzeti vagyona az 1914
elõttinek a 38 százalékára zsu-
gorodott. Mint mondta, Trianon

nemcsak a gazdaságfejlesztés
alapjaitól fosztotta meg hazán-
kat, de megtörte nemzeti önér-
zetünket is. Az igazi sorstragédi-
ák a történelmi események mö-
götti emberi sorsokban vannak.
Ennek kapcsán felidézte anyai
nagyszülei sorsát, akik a béke-
diktátum miatt az akkori Cseh-
szlovákiához kerültek. 

A számokban nem mérhetõ
gazdasági károkat a Bethlen-kor-
mány lassan orvosolni tudta, a
Klebersberg-féle kultúrpolitika
pedig talpra állította a magyar
közoktatást. Magyarország fel-
állt, még mindig itt élünk, és itt
leszünk. Június 4-e, a nemzeti
összetartozás napja is azt bizo-
nyítja, hogy a magyar nemzet ál-
lamhatárok feletti összetartozása
ma is valóság. Ezt erõsíti az erdé-
lyi Gyulakuta testvértelepülé-
sünkkel és a szlovéniai Zsitkóccal
való összetartozásunk, hangsú-
lyozta. 

A trianoni emlékhely is,
amelynek létrehozásában köszö-
netét fejezte ki az ötletgazda és
a kivitelezésben fõ részt vállaló
Soós László képviselõnek, a ke-
resztet készítõ Hári Zoltánnak, az
Örök Tinik csapatának, a falu szé-
pítõinek, Tóth Marianna kertész-
nek, valamint a fennállásuk 25.
évfordulóját Tófejen ünneplõ

Road Wanderers Motoros Club
tagjainak. 

Tapaszti Zsurma klubtag dr.
Csámpai Ottó, a szlovákiai alsó-
bodoki Esterházy János Zarán-
dokközpont igazgatójának Tria-
nonnal kapcsolatos gondolatatit
olvasta fel. Többek között ezt ír-
ta: 1920. június 4-én egy gyö-
nyörû, virágzó országot téptek
szét. Azóta naponta meg kell har-
colniuk magyarságukért, a ma-
gyar oktatásért és az anyanyelv-
ükért. A mai nap a nemzeti ösz-
szetartozás napja, Alsóbodokon
is megszólal harang. Levele vé-
gén arra kérte a tófejieket, hogy
tartsák meg õket emlékezetük-
ben, mert a határon túl is élnek
igazi magyarok. 

Tófejen a trianoni megemlé-
kezés elõtti hétvégén, május
28-án került sor az önkormány-
zat Mozog a falu elnevezésû ha-
gyományos rendezvényére,
amit összekötöttek a gyermek-

nappal. – Egy falu közösségét az
ott élõk alkotják, ennél fogva ön-
kormányzatunk fejlesztéseit és
programjait úgy tervezi, hogy
azok valamennyi korosztályt
érintsenek – mondta érdeklõdé-
sünkre Horváth Zoltán polgár-
mester az esemény után. 

– A Mozog a falu is egy ilyen
program, amelynek fontos eleme
a szakosztályok között meghirde-
tett grundbirkózó verseny,
amelynek az esõre forduló idõjá-
rás miatt az iskola nemrég felújí-
tott tornaterme adott helyt. Is-
kolánkban 2008 óta folyik a küz-
dõsport oktatása, ami már jó ide-
je a Tófeji Kerámia SE birkózó-
szakosztálya keretében mûködik.
Gyerekeink nagyon sok szép
eredménnyel büszkélkedhetnek,
korcsoportjaik szerint országos
bajnok és diákolimpiai bajnok cí-
mekkel. Intézményünk az általá-
nos iskolák versenyében is elõke-
lõ helyen áll az országban. Sze-
rencsére az idõjárás engedte,

hogy délután a sportcentrumban
folytathassuk a napot. A bogrács-
fesztivál sok csapatának köszön-
hetõen bõséges volt az ételvá-
laszték. A gyerekeket önkor-
mányzatunk külön megvendé-
gelte gulyással, pizzával és fagyi-
val. Gyermeknapi meglepetés-
ként rodeó bika, légvár és csil-
lámtetoválás is várta õket. A kihí-
vásokat vállalók többek között
traktorgumi-forgatásban, rönk-
és sodrófahajításban, tizenegyes-
rúgó-versenyben, kosárra dobás-
ban és asztaliteniszben próbál-
hatták ki ügyességüket.

A polgármester az önkor-
mányzat a Magyar Falu Program-
ban elért eredményeirõl is be-
számolt. A felújított szolgálati la-
kást nemrég adták át, amelyre
30 millió forintot költöttek. A kö-
zös önkormányzati hivatal tófeji
kirendeltségének külsõ-belsõ re-
konstrukcióját 36 millió forintos
támogatásból kezdték meg. Az
óvodai játszótér bõvítése is fo-
lyamatban van, az elnyert 5 mil-
lió forintos támogatásból már
megrendelték az új játékeszkö-
zöket. Mint mondta, a további-
akban is igyekeznek mindent
megtenni Tófej további fejlesz-
tése érdekében.

Antal Lívia

A Suli Harmónia 2007 Gyer-
mekeket Segítõ Alapítvány
szervezésében negyedik alka-
lommal zajlott az országos
tánc- és mûvészeti gála
Felsõrajkon május 20-án. A
„Tánccal a békéért” elnevezésû
eseményen 400 gyermek mu-
tatta meg tehetségét a T-Dance
Alapfokú Mûvészeti Iskola ta-
nulójaként. Kezdésként egy rö-
vid táncot tanultak be és adtak
elõ a falu központjában felépí-
tett palánkvár udvarán. 

A megnyitón Vigh László or-
szággyûlési képviselõ, miniszteri
biztos köszöntötte a jelenlévõ
diákokat, tanáraikat és szüleiket,
valamint az alapítványi iskoláknak
otthont adó települések polgár-
mestereit. Beszédében felidézte,
hogy az alapítványi iskolarend-
szert 2007-ben hozták létre an-
nak érdekében, hogy az alacsony
gyermeklétszám ellenére meg-
maradjanak a kistelepülések
oktatási intézményei. Ezért nagy
köszönettel tartoznak azoknak,
akik Káldon, Egervölgyön, Pölös-
kén, Zalaszentmihályon, valamint
Felsõrajkon tanítanak, továbbá
azoknak a szülõknek, akik az ala-
pítvány iskoláiba íratják be gyer-
mekeiket. A parlamenti képviselõ
hangsúlyozta, a falut, a vidéket
csak úgy lehet megtartani, ha a
gyerekek ott járnak iskolába, ahol
laknak. Éppen ezért fontosak az
óvodás és iskolás éveik alatt meg-
élt élményeik, amelyek felnõtt-
ként is a helyben maradásukat
szolgálják. A T-Dance Alapfokú
Mûvészeti Iskola tanulójaként és
a gálán való fellépéssel életre
szóló élményeket szerezhetnek.
A tánc mindemellett összetartás-
ra, példamutatásra, viselkedésre
is nevel.

A tánc- és mûvészeti gála be-
melegítésként és a hangulat fo-
kozásaként közös tánccal kezdõ-

dött a várudvarban, amelynek
lendületes koreográfiáját Kalapos
Tamás, a T-Dance Alapfokú Mûvé-
szeti Iskola vezetõje tanította be
a gyerekeknek. Így aztán valóban
meg lett alapozva a feltöltõdés a
színpadra, ahol egymást követõ-
en léptek fel az óvodák és az isko-
lák csoportjai, valamint egyéni
elõadói. 

Kósa Istvánné, a Suli Harmó-
nia 2007 Gyermekeket Segítõ
Alapítvány kuratóriumának elnö-
ke érdeklõdésünkre elmondta,
sajnos a világban sok helyütt van
fegyveres konfliktus, háborús
helyzet, amelyre a „Tánccal a bé-
kéért” elnevezéssel kívánták fel-

hívni a figyelmet. Mint fogalma-
zott, „mi így tudunk a háború el-
len, a békéért harcolni, hogy
összejövünk, boldogok vagyunk
és táncolunk.” 

– Az országos tánc- és mûvé-
szeti gálán 400 gyermek lépett
fel, akik valamennyien a T-Dance
Alapfokú Mûvészeti Iskola tanu-
lói. Ez nem egy verseny, és nem
a legjobbak jutalmazása, az érté-
kelésben éppen ezért nem a
tánctudás, hanem a lelkesedés,
az órákon mutatott szorgalom is
számít. A táncgála egy igazi
örömünnep volt, amelyen min-
den iskola csoportja, egyéni tán-
cosa tehetségének legjavát mu-

tatta. Ha ki kelle-
ne emelni valaki-
ket, azok a
zalaszentmihályi
és a pölöskei
gyerekek, akik
r e m e k e l t e k ,
tényleg nagyon
sokat fejlõdtek
Németh Dávid
táncoktatónak
köszönhetõen. 

A kuratórium
elnökével az Ala-
pítvány legjobbja
tantárgyi vetél-
kedõrõl is szót
váltottunk. Mint
mondta, a
pandémia miatt
két évig elma-
radt, így idén ne-
gyedik alkalom-
mal hirdették

meg egytõl nyolc osztályig az is-
kolák között. Az alsósok mate-
matika, magyar nyelv és iroda-
lom, míg a felsõsök matematika,
magyar nyelv és irodalom, vala-
mint történelem tantárgybeli
tudásukról adtak számot. Szép
és meglepõ eredmények szület-
tek, minden résztvevõt dicséret
illet. Idén nem egy közös nagy
bankett keretében lesz az ered-
ményhirdetés, hanem minden
iskolában külön-külön az évzáró
és ballagás alkalmával. A gyere-
kek és a felkészítõ tanárok pénz-
jutalomban részesülnek teljesít-
ményük elismeréséül. 

A Suli Harmónia Alapítvány va-
lamennyi óvodásának és iskolásá-
nak a zalaegerszegi AquaCityben
június 24-én eltöltendõ vidám
strandolás lesz a jutalma. Szeren-
csére, ez az esemény nem maradt
el az elmúlt két évben sem a
pandémia miatt. Ezen napon 400
gyermek élményfürdõzhet. Ott
lesz valamennyi pedagógus és na-
gyon sok szülõt is várnak. A fel-
nõttek gondoskodnak az ellátás-
ról. Az oda-visszaszállítás, ahogy
korábban is, buszokkal lesz meg-
oldva. Ezért lehetõségéért nagy
köszönet jár Vigh László ország-
gyûlési képviselõnek, miniszteri
biztosnak, a Suli Harmónia Alapít-
vány felügyelõ bizottsága elnöké-
nek. Kósa Istvánné Palkovics
László miniszternek is kifejezte
köszönetét. A korábbi Innovációs
és Technológiai Minisztérium 20
millió forintos támogatásban ré-
szesítette az alapítványt. Ebbõl
vásároltak tavaly valamennyi pe-
dagógusnak laptopot, ebbõl ren-
dezték meg idén a tánc- és mûvé-
szeti gálát, valamint ebbõl finan-
szírozzák a tantárgyi vetélkedõn
helyezést elért gyerekeket és a
felkészítõ tanárokat, mondta vé-
gül a Suli Harmónia Alapítvány ku-
ratóriumi elnöke. 

– liv –

A motorosok nevében Tapaszti Zsurma beszélt a megemlékezésen

Grundbirkozó verseny: éremosztás után

Horváth Zoltán és Olasz Jánosné koszorúz

Tófejen trianoni emlékparkot avattak

A SULI HARMÓNIA ALAPÍTVÁNY ISKOLÁIBAN

Táncgála, vetélkedõ, fürdõzés



GAZDASÁG 5TÉRSÉG

A fürdõvendégek igényei-
re tekintettel 1965-tõl épít-
jük, fejlesztjük, bõvítjük a
Zalakarosi Fürdõt. A negyed-
százada várossá elõlépett
fürdõhelyen éppen 60 éve
fúrták azt a kutat, ami a
gyógyhely alapjait tette le.
Napjainkra, a több mint 12
hektáros strandfürdõ és fe-
dett fürdõ mellett rendelke-
zünk külsõ-belsõ élményfür-
dõvel, gyógy-centrummal és
nem csak gyógyászati, ha-
nem rengeteg wellness,
medical wellness és alakfor-
máló továbbá egyéb szolgál-
tatással is – foglalta össze
Végh Andor, a fürdõ új ve-
zérigazgatója. 

– A minõségi szolgáltatások
palettája minden évben bõvül.
Az ország kedvenc családi fürdõ-
je újra teljes kapacitásával vár
mindenkit, legyen szó jó idõrõl
vagy rossz idõrõl. A szezon kez-
detétõl nyitva van a strandfürdõ
összes medencéje, a beltéri él-
ményfürdõ, a gyerekvilág kinti és
benti élménybirodalma, a gyógy-
vizes medencék, mûködnek a
gyógyászati kezelések és a
wellness részleg testet-lelket fel-
üdítõ kezelései. A minden kor-
osztály számára élményeket kí-
náló fürdõ óriási területen he-
lyezkedik el, így kiválóan elhatá-
rolható a rekreációs és az él-
ményzóna egymástól, ennek kö-
szönhetõen a pihenni vágyók és
vizes kalandokat imádók is reme-
kül szórakoznak nálunk – húzta
alá a vezérigazgató.

– Június elsejétõl vezeti a
Zalakarosi Fürdõt. Milyen pályát
járt be ez idáig?

– Éppen harminc évvel ezelõtt
1992-tõl hat éven át, nyári diák-
munkásként dolgoztam itt a für-
dõben, majd úszómesterként,
pénztárosként, csoportvezetõ-
ként, osztályvezetõként és szol-

gáltatási igazgatóként 2017 júliu-
sáig, bejártam a Gránit Zrt. rang-
létráját. Majd elmentem szeren-
csét próbálni Bükfürdõre, ott
üzemeltetési igazgatóként, sike-
res éveket magam mögött tud-
va, igyekeztem megtalálni a leg-
optimálisabb lehetõségeket. A hí-
vó szóra azután a Lenti Gyógyfür-
dõ Kft-hez kerültem, ahol ez év
májusának végéig üzemeltetési
és szolgáltatási igazgatóként áll-
tam helyt. Minden korábbi mun-
kahelyemen rengeteg emberi és
szakmai tapasztalatot gyûjtöt-
tem. A tudásomat hozzátéve e
munkakörben is szeretném ered-
ményesen ellátni a feladataimat.
A Magyar Fürdõszövetség tavaszi
évi rendes közgyûlésén Mezõkö-
vesden a szakmai grémium alel-
nökévé választottak. Úgyhogy
szerteágazó kihívásokra kell pre-
cízen reagálnom. 

– Milyen fontos teendõkre
koncentrál?

– Két dologban nagyon hiszek.
A munka és a még több munka
eredményében. Fontosnak ér-
zem, hogy olyan légkör alakuljon
ki, ahol nemcsak a fürdõvendég
érzi jól magát, hanem a munka-
vállaló is örömmel teljesíti a rá bí-
zott tennivalót. Ez mindenképp a
vezetõ felelõssége. Hiszem, hogy
az ingyen adható mosoly is óriási
értékkel bír. Ebben a Coviddal és
háborús helyzettel megnyomorí-
tott idõszakban a vendégekkel ki-
alakított viszony és bánásmód te-
kintetében – amire egyre na-
gyobb igény mutatkozik – van
még bõven elõre lépési lehetõ-
ség. Barátságos, mosolygós, segí-
tõkész, vendégközpontú mentali-
tással telerakott létesítmény
megteremtésében vagyok érde-
kelt. A gyógycentrum lehetõsége-

ire, a sómedence népszerûsítésé-
re, az ottani mikroklíma elõnyeire,
a szaunavilág passzív kikapcsoló-
dást nyújtó miliõjére érdemes
még több energiát befektetni. 

Egy egyszerûsített, teljesen új
beléptetési rendszerrel indítot-
tuk el a nyári szezont, moder-
nebb, nyitottabb, vendégcent-
rikusabb fürdõvel találkozhatnak
az érkezõk, mely lehetõvé teszi
szinte a teljes készpénzmentes-
séget a fürdõ területén. Átlago-
san 10-15 százalékkal emelked-
tek ugyan az egységesített belé-
põk árai, de a jegybe belerakott
minõségi szolgáltatási csomagok
átcsoportosítása miatt, a vendég
gyakorlatilag, nem érzi majd meg
az infláció mértékével arányosí-
tott drágítást.  

Az itteni világhírû gyógyvíz
felhasználásával különféle gyógy-
kozmetikai termékeket készítte-

tünk és forgalmazunk, így a für-
dõt látogató otthonába térve,
gyógyító hatásait élvezve, idéz-
heti vissza a zalakarosi fürdõ kel-
lemes hangulatát. A gyógyvíz
akár belsõleg, gyulladáscsökken-
tésre is hatásos lehet, ezért az
erre vonatkozó engedélyek kéré-
sére is érdemes lesz erõt és idõt
fordítani. A gyógyvízbõl kinyer-
hetõ még hõenergia, ennek
hasznosítására is meg kell tenni a
lépéseket, mert a hõ elvonásával
a víz gyógyereje, összetétele sze-
mernyit sem változik. Erre tekin-
tettel az esetleges pályázatok le-
hetõségeit körültekintõen kell fi-
gyelni. 

– Mikor lesz elégedett?
– A fürdõvendégbõl sosem

elég, ezért a létszámadatokkal so-
sem lehetünk elégedettek. Nem-
csak a németajkú területeket, de
a szlovák, cseh, lengyel gyógy-

turistákat is be kell cserkészni, de
meg szeretnénk szólítani szlovén,
horvát vendégeket is. A város a
testvértelepüléseihez kötötten
ebben is szerencsére, kitûnõ part-
ner. Az utolsó „békeévben”: 2019-
ben a vendégek háromnegyede
hazánkból érkezett.  

A közös beszélgetés során
Novák Ferenc polgármester jelez-
te: az elõzõ vezérigazgató gya-
korlatilag válságmenedzselésre
lett felkérve, 2020. júniusától és
nemrégiben közös megegyezés-
sel távozott a fürdõ élérõl. A
Covid okozta nehéz helyzethez
való alkalmazkodást õ alapvetõen
teljesítette. A tulajdonos több
stratégiai célt is megfogal-
mazott, ezek megvalósítását már
az új vezérigazgatónak kell elvé-
geznie. 

– Örvendetes, hogy a válság
idõszaka alatt is sikerült a piaci
pozícióink erõsítése és bízunk
benne, hogy egyre több turistát
láthatunk vendégül. A nemrég
megtartott 29. Turizmus Szezon-
nyitó Gála rendezvénynek a bu-
dapesti Hungexpo Kongresszusi
Központ adott otthont. A nívós
szakmai rendezvényen természe-
tesen Zalakaros is képviseltette
magát. A turisztikai szakma szé-
les köre találkozhatott újra egy
szakmai programmal összekötött
networking rendezvényen, ame-
lyiken izgalmas beszélgetések, ki-
váló mûsorok tarkították az es-
tét. A gálán mutatták be „A turiz-
mus 50 fontos szereplõje” címû
kötetet, mely a magyar turizmus
meghatározó szereplõit vonul-
tatja fel egy szakmai zsûri javas-
lata alapján. A kiadványban ismét
szerepelhettem a turizmus TOP
10 polgármesterek között, amely
hatalmas megtiszteltetésnek és
szakmai elismerésnek számít.
Mindez sokak érdeme, mindazo-
ké, akik a helyi turizmusban aktív
szerepet vállaltak. Optimista va-
gyok 2022. évet tekintve!

Nemes Norbert

ÚJ VEZÉRIGAZGATÓ A ZALAKAROSI FÜRDÕ ÉLÉN

Vendégbõl sosem elég!

Végh Andor és Novák Ferenc

 A ZÁÉV Zrt. több mint 80 mil-
liárd forintos árbevétellel zárta
a 2021-es évet. Ezzel a pénz-
ügyi eredménnyel újabb rekor-
dot ért el. Hazánk egyik legna-
gyobb magasépítési vállalata
olyan nagy ívû beruházásokat
tudhat magáénak, mint a közel-
múltban átadott Zalaegerszegi
Tanuszoda, vagy a budapesti új
Néprajzi Múzeum és Látogató-
központ.  

– Antal Lívia –

– Idén milyen év elé néznek,
mely tényezõk nehezítik az épí-
tõipar helyzetét? – kérdeztük
Dormán Józsefet, a zalaegerszegi
székhelyû ZÁÉV Zrt. vezérigazga-
tóját.

– Valóban nagyon sikeres évet
zárhattunk, de ahogy tavaly a
pandémia, idén az orosz–ukrán
háború, az energia- és az alap-
anyagárak további emelkedése és
a forint gyengülése nyomja rá a
bélyegét tevékenységünkre. A há-
ború miatt a korábbi árrobbanás-
hoz képest még tovább nõttek az
építõanyagárak, márciustól a be-
tonacél és más acéltermékek ára
több mint 50 százalékkal növeke-
dett. Ez a tendencia igaz az ener-
giaárak növekedése miatt érintett
alapanyagok, építõipari termékek
esetében is, amelyek tekintetében
15–20 százalékos emelkedés kö-
vetkezett be. Mindez hiányt ered-
ményezett a piacon, ugyanis a
gyártók kivárnak. Csak annyit állí-
tanak elõ, amennyi szükséges. A
magas energiaárak mellett nem
akarnak készleteket felhalmozni,
ami miatt az ellátási utak is belas-
sultak. Nem látjuk a végét annak,
hogy ez meddig fog tartani. Való-
színû, hogy a kereslet visszaesése
valamilyen szinten befolyással
lesz az építõanyagárakra, de az
már hiú ábránd, hogy ez nagymér-
tékben csökken majd az ilyen ma-
gas energiaárak mellett. 

– Milyen beruházásokon dol-
goztak, dolgoznak? Melyekre
büszkék leginkább?

– Zalaegerszegen három olyan
komoly beruházást hajtottunk vég-
re, amelyekre egyaránt büszkék
lehetünk. A közelmúltban átadott
sport- és tanuszodával Zalaeger-
szeg is belépett a megyei jogú vá-
rosok sorába, ahol 50 méteres, 10
pályás medence van. A FINA-mi-
nõsítést kapott versenymedencé-
vel, a wellnessrészleggel, a tan-
medencével, a kültéri medencével
és a pancsolóval komplex szol-
gáltatást nyújtó létesítmény jött lét-
re egy modern és impozáns épü-
letben. Azt gondolom, hogy a
Göcseji Múzeum rekonstrukciójá-
val is egy látványos épületet ve-
hettek ismét birtokba a látogatók.
A Mindszentyneum teljesen kont-

rasztja a múzeum mûemlék épüle-
tének. Belsõépítészeti megoldá-
saiban is teljesen modern, ahogy

az interaktív kiállítóterek kialakítá-
sában is, ami vidéken igazán ritka-
ságnak számít.  

– Az új Néprajzi Múzeum
megépítésével Európában egye-
dülálló épületet hoztak létre. 

– Az épület több szempontból
is egyedi. A közel félmillió pixelbõl
kialakított homlokzati díszítésé-
vel, a több mint hétezer négyzet-
méteres tetõkertjével, valamint az
íves architektúráját tartó szerke-
zettel Európában is különleges-
nek számít. Ezt a technológiai
megoldást még senki nem alkal-
mazta Magyarországon. 2018-
ban, már tervei alapján, a londoni
International Property Awardson
a világ legjobb középületének vá-
lasztotta, és egyben a Best Archi-
tecture fõdíjjal is kitüntették. Az új
Néprajzi Múzeum megépítése
emiatt is azon kivitelezések sorá-
ba tartozik a ZÁÉV életében,
amelyre igencsak büszkék lehe-

tünk. Ezt valóban látni kell, aján-
lom mindenkinek, hogy egyszer
nézze meg a családjával. 

– Milyen kivitelezési felada-
taik vannak még az országban?

– A zalaegerszegi harcjármû-
gyárban feladatunk még a teszt-
környezetben a tesztkamrák építé-
se, ami kitart az év végéig. A jár-
mûipari tesztpálya környezetében
építjük a gyõri Széchenyi István
Egyetem inkubációs épületét,
amellyel két hónap múlva készen
leszünk. A Vas megyei Bükfürdõn
a Hunguest Hotel Répce felújítá-
sán dolgozunk, melynek egy ré-
szét már augusztus végén átadjuk.
Szekszárdon Tudásközpontot épí-
tünk, amely otthona lesz a levéltár-
nak és a könyvtárnak. Kivitelezése
ütemterv szerint halad. Hamaro-
san befejezzük a lakitelki Hun-
garikum Hotel építését, melynek
épülete ugyancsak kuriózumnak
számít. Ahogy elnevezése is el-
árulja hungarikumok, magyar motí-
vumok díszítik a belsõ tereket, a
szobákat, amelyek interaktív mó-
don tableten is megjeleníthetõk.
Budapesten a Testnevelési Egye-
tem második ütemén dolgozunk. A
fõvárosi Országos Sportegészség-
ügyi Intézet, ismertebb nevén
Sportkórház felújításával jövõ év
elejére készülünk el. 

Legnagyobb feladatunk a
Nemzeti Atlétikai Stadion kivitele-
zése, amellyel idõarányosan jól ál-
lunk. 2023 augusztusában lesz az
atlétikai világbajnokság, ezért épí-
tését a jövõ év tavaszára be kell
fejeznünk. Ha sorrendet állítanánk
fel értékben, nagyságrendben és
különleges építészeti megoldá-
sokban az elmúlt idõszakot érintõ
legjelentõsebb kivitelezési mun-
káink között, akkor elmondhatjuk,
hogy továbbra is elsõ a Puskás
Aréna, második a még épülõ atlé-
tikai stadion és harmadik az új
Néprajzi Múzeum – emelte ki vé-
gül Dormán József, a ZÁÉV Zrt.
vezérigazgatója.

A Zalaegerszegi Sport- és Tanuszoda épülete és versenymedencéje

Az új Néprajzi Múzeum Budapesten

TANUSZODA, NÉPRAJZI MÚZEUM, ATLÉTIKAI STADION
NAGY ÍVÛ BERUHÁZÁSOK A ZÁÉV ZRT. KIVITELEZÉSÉBEN
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Tíz év mintegy 120 alkalom, ez
a havonta megrendezett
felsõrajki termelõi vásár mérle-
ge, amely 2012. április 28-án nyi-
tott meg elsõ alkalommal. Min-
den évben nemzetközi, térségi
kiállítással és vásárral, kulturális
és gasztronómiai seregszemlével
ünneplik meg az évfordulót,
amely június 11-én immár tizedik
volt a sorban. A jubileumi ese-
ményre 25 kistermelõ hozta el
portékáját. 

Dr. Palkovics László technoló-
giai és ipari miniszter megnyitó
beszédében azt mondta, Zala
egyszerûen jó hely, nem csupán
azért mert tesztpályát, utat, vas-
utat építünk, hanem az ilyen ren-

dezvények miatt is, amely azt
mutatja, a zalai emberek szeret-
nek együtt lenni. A felsõrajki vá-
sár jelentõsége abban is rejlik,
hogy teret ad a mikro- és kisvál-
lalkozásoknak, amelyek továbbra
is kormány gazdaságpolitikájának
fókuszában állnak. Ezért élvezhe-
tik továbbra is rezsicsökkentés
elõnyeit. Az elkövetkezõ négy
évben a legtöbb forrást az élel-
miszer-ipar fejlesztésére szán-
nak, amibõl pályázatok útján a
helyi termékeket elõállító mikro-
és kisvállalkozások ugyancsak

tudnak majd profitálni, emelte ki
a miniszter. 

Vigh László miniszteri biztos,
Zalaegerszeg és térsége ország-
gyûlési képviselõje köszöntötte a
megjelent vezetõket, többek kö-
zött dr. Palkovics Lászlót, akinek,
mint mondta, a legnagyobb fel-
adat jutott az új kormányban, dr.
Sifter Rózsa kormánymegbízottat,
aki újabb négy évre kapott felha-
talmazást, Balaicz Zoltán, Zala-
egerszeg polgármesterét, akivel

elkötelezettek a megyeszékhely
további fejlesztése érdekében,
valamint Nagy Bálintot, Keszthely
és térsége országgyûlési képvise-
lõjét, akihez Felsõrajk is tartozik.
Megköszönte a szervezõk munká-
ját, a kistermelõk részvételét, akik
a tizedik jubileumi vásárhoz is
hozzátettek mindent, hogy az,
most is a helyi minõségi élelmisze-
rek és kézmûves termékek sereg-
szemléje legyen.

Nagy Bálint országgyûlési kép-
viselõ, az Építési és Beruházási Mi-
nisztérium államtitkára méltatta

Vigh László szerepét a felsõrajki
termelõi vásár létrehozásában.
Mint mondta, a tizedik alkalom
létjogosultságát támasztja alá.
Egy település annyira erõs,
amennyire közösségei erõsek. Er-
rõl árulkodik a felsõrajki vásár
megrendezése. Szívesen érkez-
nek ide termelõk és látogatók
más településekrõl is, amely tér-
ségi vonzerejét mutatja. 

Magyar János, Lendva polgár-
mestere, a szlovéniai parlament
országgyûlési képviselõje az ösz-
szetartozás fontosságát emelte
ki. Mint mondta, nyelvüket, kul-
túrájukat, hitüket tudják itt meg-
élni. A gazdasági együttmûködé-
sek is fontosak, amiért köszöne-
tét fejezte ki a magyar kormány-
nak és a települések polgármes-
tereinek. 

Zsuppáné Horváth Mária,
Felsõrajk polgármestere azt
mondta, a pandémia két éve és a
jelenlegi háborús helyzet a falvak
és a helyi termelõk által elõállított

termékek fontosságára világított
rá. Ez a szándék vezérelte õket a
felsõrajki vásár tíz évvel ezelõtti
elindításában.  

Közéleti vetélkedõvel folytató-
dott a program. A régi vasserpe-
nyõkben már megsütött palacsin-
tát egymás után ötször kellett fel-
dobnia, megfordítania a verseny-
zõknek, ami dr. Besenczi Árpád-
nak, a zalaegerszegi Hevesi Sán-
dor Színház igazgatójának sikerült
elsõként. A vetélkedõn rajta kívül
részt vett dr. Palkovics László, dr.
Sifter Rózsa, Nagy Bálint, Balaicz
Zoltán, dr. Vereckei Csaba Iván
rendõr-fõkapitány, Magyar János
és Takács Ottó Alajos katasztrófa-
védelmi igazgató.

Dr. Csikós Andrea Dóra, a Kö-
zép-Zala Gyöngyszemei Vidékfej-
lesztési Egyesület munkaszerve-
zetének vezetõje elmondta, hogy
az elmúlt tíz évben, a rendezésük-
ben zajló, minden hónap utolsó
szombatján megtartott felsõrajki
vásár mintegy 120 alkalommal

adott lehetõséget a helyi és kör-
nyékbeli termelõknek az árusítás-
ra. Õ maga is részt vett vagy 90-
100 alkalmon. Mint fogalmazott,
nemcsak gazdasági, hanem em-
beri közösséggé is vált ez a piac,
ahol egymást megismerték és ba-
rátságokat kötöttek egymással.
Megéltek esküvõket, gyermekál-
dást és sajnos búcsúzást is, ami
még inkább összekovácsolta õket.
Kiemelte, hogy a hét alapító ter-
melõ (Pozvai István, Bakonyi Ani-
ta, Réti Alfréd és Kovács Marianna,
Tóthné Kemes Erika, Budavári Klá-
ra, Markal Károlyné, Horváth Csa-
ba) minden szombati és minden
születésnapi vásárban részt vett,
akiknek oklevéllel köszönik meg
lelkesedésüket. 

A jubileumi vásáron 25 kister-
melõ állított ki. A helyiek és a kör-
nyékbeli falvakból érkezõk mellett
távolabbról is jöttek, így többek
között Zalaegerszegrõl, Nagykani-
zsáról és Sármellékrõl.  Idén ötö-

dik alkalommal hirdették meg a
települések közötti süteményver-
senyt, ezúttal nem az édes, ha-
nem a húsos és sós finomságok
kategóriájában. Czegõ Teréz szín-
mûvész volt a zsûri elnöke, tagjai
Salamon Henrietta jegyzõ és
Siposné Gerencsér Henriett cuk-
rászmester voltak. A nagykanizsai
Heni Cuki cukrászat vezetõjeként
egy háromszáz szeletes Zala kocka
tortát is hozott a jubileumi vásár-
ra. A sütiversenyt Zalaigrice nyer-
te, a túros sonkás, medvehagy-
más kalácsot Tunkel Viktória készí-
tette. Második lett Csatár csatári
csülkös tésztájával, harmadik he-
lyen végzett Orbányosfa húsos vi-
rágcsokor tortájával. Különdíjat
kapott Külsõsárd csirkemell tortá-
ja, valamint Hahót húsos, májas
kosara.

László Tímea fõszakácsnak és
csapatának köszönhetõen finom
ételekkel várták az érdeklõdõket.
Mivel Zala megye halban és vad-
ban gazdag, így halászlé, vadpör-
költ, sertéspörkölt és húsos ká-
poszta volt a kínálat. Faggyas
Ferencné Zita sajtos-tejfölös lán-
gost, Fliszár Kálmán kenyérlán-
gost, míg az orbányosfaiak csapa-
ta kürtõskalácsot készített. 

Antal Lívia

Németh József polgármester
elmondta, hogy a játszótér kiala-
kításához 2021. év végén nyertek
közel 5 millió forintos támoga-
tást, amit az önkormányzat ki-
egészített mintegy 200 ezer fo-
rinttal. Így lett elegendõ az ösz-
szeg a kötélpiramis, az ülõhelyes
körhinta és a többfunkciós játék-
torony megvásárlására, amelye-
ket a Bonita Játszóterek Group
Kft.-tõl szereztek be. A játszóesz-
közöket is a cég telepítette. Az
önkormányzat további saját erõt
fordított az alapzat és az ütéscsil-
lapító gyöngykavicságy elkészíté-
sére, a játszótér tereprendezé-
sét, parkosítását a Novaplant
Szalai Díszfaiskola végezte el.
Nagy méretû fákat ültettek el,
hogy mielõbb legyen árnyék. A
juhar, a kõris, az ámbrafa, a vér-
szilva, a hárs és a szivarfával a
sokszínûségre törekedtek, és ar-
ra, hogy minden évszaknak meg-
legyen az érdekessége. 

A kommunális eszközök be-
szerzésére szintan a tavalyi év vé-
gén nyertek 5 millió 650 ezer fo-
rintos támogatást ugyancsak a
Magyar Falu Programból. A kerék-
párút létesítésének pályázati for-
rásából már korábban vásároltak
egy traktort. Ebben a pályázatban
beszereztek hozzá egy három
irányban billenthetõ pótkocsit,

továbbá tereprendezõt, ágaprító
gépet és egy aggregátort. Az esz-
közöket szintén egy helyi vállalko-
zástól, az Agro-Nova Kft-tõl vásá-
rolták meg. A polgármester ki-

emelte, mindezen eszközökre
nagy szükség van a zöldfelületek,
közterületek folyamatos gondo-
zása miatt. Az ökotudatosságot
szem elõtt tartva döntöttek az
ágaprító gép mellett. Hosszabb
távon azt szeretnék elérni, hogy a
lakosság az ágak, gallyak égetése
helyett az önkormányzat által biz-
tosított lehetõséggel éljen, hiszen
az ágaprítóval ledarált hulladékot
a lakosok fel tudják használni a
kertekben. 

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos azt tette
hozzá, hogy az eredetileg négy
évre tervezett Magyar Falu Prog-
ramot (amely most a harmadik
évében jár) tíz évre hosszabbítja
meg a kormány. A már most lát-
ható eredmények mellett bõven
van még feladat, hogy minden
kistelepülésen minden út, járda,
középület megújulhasson. Úgy
vélekedett, ez sikerülhet is a tize-
dik év végére.

Nován az elmúlt hónapok a ha-
gyományos rendezvények meg-
szervezésével teltek. A polgármes-
ter elmondta, június 5-én pünkös-
di hegyi búcsút tartottak a gyö-
nyörû kilátást nyújtó Alsó-hegyen.
Június 25-én a Léránt Lajos Sport-
centrumban adnak helyt a falu-
napnak. A Göcseji Aratónap – július
9-én – immár 33. alkalommal kerül
megrendezésre, és ezúttal is csat-
lakozik hozzá a Göcseji Dombérozó
rendezvénysorozata.

Új játszóeszközökkel gyarapodott, gazdagodott a régi ját-
szótér Nován, a Léránt Lajos Sportcentrum mellett. Az önkor-
mányzat másik pályázata is sikeresnek bizonyult a Magyar Falu
Programon, amely kommunális eszközpark bõvítésére irányult.
A két pályázati projekt megvalósításának bejelentésére május
végén került sor.  

Vigh László és Németh József az óvodásokkal

Vigh László, dr. Palkovics László és Nagy Bálint
a születésnapi tortával

A helyi iskolások vásári komédiát adtak elõ

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK NOVÁN

Játszótér és kommunális eszközök

Felsõrajki vásár 10. alkalommal
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Huszonöt éves jubileumát ün-
nepelte a Bagod – Heilbad
Heiligenstadt testvértelepülési
viszony. A zalai falut 1995 óta
fûzi szoros barátság a Németor-
szág Türingia tartományában el-
terülõ fejlett iparvároshoz.
Mindebbõl gyorsan kiszámítha-
tó, hogy a két település közötti
kapcsolat immár 27 éves, ám a
koronavírus-járvány miatt csak
idén májusban sikerült megün-
nepelni a jeles évfordulót. 

Ezúttal a bagodiak várták a
német delegációt egy hosszúhét-
végére, illetve a két település is-
kolája között mûködõ cserediák
kapcsolat révén egy hétig német
gyerekek is vendégeskedtek a fa-
luban.

Sipos Ferenc, Bagod polgár-
mestere érdeklõdésünkre el-
mondta: 2014-ben választottak
polgármesterré, amikor már 19
éve aláírták a felek az együttmû-
ködési megállapodást. Szeren-
csére nem érezte magát e téren
idegennek, mivel 2002-ben és
2006-ban is tagja volt annak a
hat fõs csapatnak, akik a két tele-
pülés közti körülbelül 1000 kilo-
métert futva tették meg, illetve
2010-2011-ben képviselõ-testü-
leti tagként ugyancsak találkoz-
hatott a német delegációval Ma-
gyarországon.

– A három leköszönt, illetve a
két regnáló polgármesternek év-
tizedek óta ugyanaz az álláspont-
ja. A kapcsolat alapvetõen a két
önkormányzaton alapszik, ám
kell egy bázis, amire felfûzzük a
barátságot, és a jövõt; ez pedig a
két iskola. Az évek során össze-
sen körülbelül 560 német és ma-
gyar diák tölthetett 1-1 hetet a
másik országban. Sok tanuló már
felnõtt, családot alapított. Õk,
szüleik és gyermekeik is, közvet-
ve részesei a testvér-települési
körnek. A kapcsolat egyik legna-
gyobb eredménye maga a barát-

ság: ma már nem csak egyszerû-
en elmennek a résztvevõk a má-
sikhoz, hanem egy kicsit haza is
megyünk ilyenkor. Mindezt jól jel-
zi az is, hogy Bagod elsõ két dísz-
polgára, Heilbad Heiligenstadt
korábbi polgármestere, Bernard
Beck és Bagod elsõ polgármeste-
re, Polgár József lettek. Õk voltak
e kapcsolatot életre hívói. A je-
lenlegi polgármesterük, Thomas
Spielmann pedig minden évben
ellátogat hozzánk, amikor itt
nyaralnak a német gyerekek. Te-
szi ezt tömegközlekedési eszkö-
zökkel. 

Ahol emberek élnek, ott min-
dig van nagyon sok hasonlóság
és különbség. Mi 17 ezer lakossal
rendelkezünk, Bagod ennél sok-
kal kisebb, mégis felfedezhetõk

hasonlóságok. Például a gyere-
kek iskolába járnak; vagyis az ok-
tatás egy olyan terület, amire
felépíthetõ volt ez a partneri
kapcsolat – fogalmazott Thomas
Spielmann, Heiligenstadt mosta-
ni polgármestere, aki számos al-
kalommal járt már Zalában. Mint
mondta: látja, hogy az elmúlt
években mennyi minden válto-
zott és fejlõdött ahhoz képest,
mikor elõször idejött, és ez jó ér-
zés. Sok újdonság van Bagodban,
szépen fejlõdött a falu és kör-
nyék. Örül, ha a meglévõ part-
nerség és az iskolák közötti jó
kapcsolat megmarad, és még
generációknak lesz lehetõsége
az elmúlt két évtizedhez hasonló
cserediák kapcsolatra – tette
hozzá.

Hogy honnan jött a partneri
kapcsolat ötlete, és hogyan talált
egymásra a két település?
Bernard Beck volt polgármester
többek között felidézte: 1994-
ben egy heiligenstadti helyi új-
ságban megjelent, hogy magyar
települések keresnek németor-
szági testvértelepüléseket. Elõz-
ménye az volt, hogy a Zala Me-

gyei Önkormányzat (ahogy a töb-
bi megyei önkormányzat is) kikül-
dött a helyi önkormányzatoknak
egy levelet, hogy aki szeretne
külföldi testvértelepülést, jelezze.
Erre a felhívásra jelentkezett

Bagod is, így jutott el több más
településsel együtt a neve és pá-
lyázati anyaga Heiligen-stadtba. A
német kisváros polgármestere
aztán néhány kiválasztott falunak
levelet írt, melyet két kolléganõje
(akik épp a Balatonnál nyaraltak)
személyesen vitt el a falvakba. Az
akkori bagodi polgármester,
Polgár József elolvasta a levelet

és, az volt a válasza, hogy rend-
ben, de mindez ne a pénzrõl szól-
jon, hanem a gyerekekrõl és az
emberek kapcsolatáról, barátsá-
gáról. Ez nagyon szimpatikus volt
– mesélte.

– Ezután minden gyorsan tör-
tént. Már 1994 júniusában el is lá-
togattam Bagodba. A két iskola
közötti csereprogram pedig
1995-ben indult el hivatalosan.
Akkor voltak kint az elsõ magyar
diákok, majd a német gyerekek
jöttek a zalai faluba. Nekem fon-
tos volt, hogy a gyerekekért, a fi-
atalokért akart tenni az akkori
polgármester. Szerencsére mind-
két iskola vezetõje is ugyanilyen
lelkes volt. A cél az volt, hogy a
gyerekek megismerjék egymás
kultúráját, új élményeket szerez-
zenek. A jó kapcsolat késõbb Mo-
gyorósi József polgármester ide-
jén is folytatódott. 

Mint megtudtuk, támogatók-
ra, szponzorokra szükség volt, az
indulásnál, hiszen mivel Heili-
genstadt a Kelet-német régióhoz
tartozott, és Magyarország is
szocialista ország volt, szûkösek
voltak a lehetõségek, pénzre volt
szükség. Az akkori szponzorokat
„specialistáknak” nevezték el. Õk
nem politikai területen dolgoz-
tak, hanem mindegyikük a saját
szakterületén (bank, turizmus)
nyújtott támogatást. Az európai
uniós csatlakozással aztán pályá-
zati lehetõségekhez is jutottak a
felek.

A mostani jubileumi ünnep-
ségre Farkas Ferenc szobrász-
mûvész készítette el a két tele-
pülés 25 éves barátságát szim-
bolizáló, „összeilleszthetõ” kis-
plasztikát. De a kapcsolat jövõje
érdekében faültetésre is sor ke-
rült az iskola udvarán. Bagod
idei díszpolgára pedig Fatér
László, nyugalmazott alpolgár-
mester lett, aki 25 éves regnálá-
sa alatt szintén szívén viselte a
két település viszonyát.

– pánczélPetra –

JUBILÁLT A BAGOD ÉS HEILIGENSTADT TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLAT

Huszonöt év barátság, többszáz cserediák

Bedõ Andrea, Bödeháza pol-
gármestere köszöntõjében fel-
idézte, hogy Szentistvánlakot, az
akkor még önálló települést,
egyszerûen kifelejtették a triano-
ni határok kijelölõi. Itt, a fák kö-
zött állt a határbódé, ahol két év-
vel ezelõtt trianoni emlékövet
avattak összetartozásuk emléké-
re. Idén novemberben 100 éve
lesz annak, hogy visszakapták
Szentistvánlakot, a határ újra ar-
ra a pontra került, ahová koszo-
rúzni mehetnek.

– Kik is tartozunk össze? – kér-
dezhetjük. Szerintem mindenki,
aki magyar nyelven beszél, és át-
fûti a hazaszeretet, éljen Magyar-
országon, az anyaországban vagy
Szlovéniában. Voltak már Erdély-
bõl vendégeink, a mai ünnepsé-
gen pedig jelen lehetnek Zsitkóc
testvértelepülésünkrõl, és a
dunaszerdahelyi járásból, a szlo-
vákiai Lúcsról érkezett vendégek
is. Mi, itt a hetési falvakban élõk
tudjuk milyen az összetartozás, s

a történelem okán, illetve a jár-
ványügyi határzárás óta azt is,
milyen az elválasztás. Szerencsé-
re újra együtt lehetünk, együtt
ünnepelhetjük összetartozásun-
kat, itt az emlékkõnél, a határon
és Zsitkócban is! – hangsúlyozta
beszédében a polgármester. 

Az eseményen megkoszorúz-
ták az emlékkövet, majd Máthé

László lendvai fõkonzul, Horváth
László, Lenti polgármestere, Ma-
gyar János szlovén parlamenti
képviselõ, Vigh László, Balaicz
Zoltán, Zalaegerszeg polgármes-
tere és Horváth Ferenc, a szlovén
parlament magyar nemzetiségi

képviselõje meggyújtották az
összetartozás tüzét, amit az ün-
nepség résztvevõi tovább táplál-
tak. A rendezvény a Hetés Barát-
ság Parkban megemlékezéssel,
majd a szlovén Zsitkócon kulturá-
lis mûsorral folytatódott a prog-
ram, ahol szintén õrtüzet gyúj-
tották.

Az összetartozás megélésére,
kifejezésére a Hetés vendégül lát
elnevezésû kétnapos rendez-
vénysorozat is alkalmat adott.
Május 28-án Gáborjánházán,
Szijártóházán és Zalaszombatfán
ünnepeltek. Május 29-én
Bödeházán gyûltek össze. Ez a
nap a település búcsúja is volt
egyben. Az Urunk mennybeme-
netele templomban délelõtt mi-
sét tartottak, délután kulturális
és gasztronómiai kavalkádnak ad-
tak helyt. A különbözõ helyszíne-
ken hetési finomságokat: fumut,
búbos túrót, hetési perecet,
langalót kóstolhattak a látogatók. 

– liv –

Hetésben a Muravidék magyarsága és a szomszédos Zala me-
gye lakói együtt ünnepelték június 4-én a nemzeti összetartozás
napját. Három helyszínen is megálltak, elsõként Bödeháza és a
szentistvánlaki falurész közötti trianoni emlékkõnél, majd a
Hetés Barátság Parknál és a szlovén Zsitkócban.

Bernard Beck, Sipos Ferenc és Thomas Spielmann

Egynapos sebészeti centrum
kezdte meg mûködését a Zala
Megyei Szent Rafael Kórházban.
Létesítése az Országos Kórházi
Fõigazgatóság EFOP-projektje
keretén belül közel 497 millió fo-
rintból valósult meg. 

Dr. med. habil Gasztonyi Beáta
PhD fõigazgató elmondta, hogy
az egynapos sebészeti részlegek
országos hálózatának fejlesztésé-
re közel 11,5 milliárd forintot
használhat fel az Országos Kórházi
Fõigazgatóság. Ez 17 fekvõbeteg-
ellátó intézményt érint, köztük a
Zala Megyei Szent Rafael Kórhá-
zat. Az egynapos sebészeti cent-
rum létrehozását közel 497 millió
forinttal támogatta a projekt,
amelybõl csaknem 352 millió fo-
rintot tett ki az építés költsége. A
fõépület nyugati földszintjén mû-
ködõ korábbi traumatológiai szak-
rendelõket és várótermeket átala-
kították, amit egy teljesen új épü-
letrésszel bõvítettek a szükséges
alapterület biztosításához. Az egy-
napos sebészeti centrum így ösz-
szesen 426 négyzetméteren ka-
pott helyet. A projektbõl közel
145 millió forintot fordítottak esz-
köz- és orvosi mûszerfejlesztésre.

A fõigazgató hozzátette, az új
sebészeti ellátási forma a minimál
invazív sebészet és az új
aneszteziológiai technológiák fej-
lõdésével jöhetett lére. Lényege,
hogy a betegeknek csak a mûtét
napján kell a kórházban tartóz-
kodnia, aznap hazamehet, sem a
mûtét elõtti éjszakát, sem a mû-
tét utáni éjszakát nem kell bent

eltöltenie. Ennek köszönhetõen
egyre több beteget szükségtelen
költséges, aktív kórházi ágyon
fektetni, ami mind a betegek,
mind az ellátórendszer elõnyére
válik. Mint mondta, kisebb sebé-
szeti beavatkozásokkal, visszér-,
aranyérmûtétekkel, trauma-
tológai és urológiai beavatkozá-
sokkal indulnak, késõbb kisebb
szülészeti és nõgyógyászati ope-
rációkat is végeznek majd itt. 

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos azt mond-
ta, az elkövetkezõ idõszakban na-
gyobb kihívás lesz a járvány miatt
az ellátási láncok elakadásának ke-
zelése. Az egészségügy azonban
nem szenvedhet hiányt, mert
nemzetstratégiai érdek, hogy an-
nak minden területe jól mûköd-
jön. Ezt szolgálja az egynapos se-
bészeti ellátás, továbbá a kórház
belgyógyászati osztályainak ter-

vezett rekonstrukciója mintegy
29 milliárd forintból.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere úgy vélekedett,
hogy az egynapos sebészet min-
denki számára elõny, de fõleg a
betegnek, mert a lehetõ legkeve-
sebbet kell a kórházban tartóz-
kodniuk. Mint mondta, a szép új
környezet, a korszerû eszközök
semmit sem érnek felkészült
szakszemélyzet nélkül. Itt kórház-
ban kiváló orvosok és nõvérek
dolgoznak, akiknek a város lakos-
sága nevében is kifejezte köszö-
netét.  

Dr. Kecskés Gábor részlegveze-
tõ fõorvos mutatta be az egyna-
pos sebészeti centrumot, amely
kizárólag az egység munkáját
szolgálja, és amelynek lelke a mû-
tõ a kor technikai szintjének meg-
felelõ gép- és mûszerparkkal. 
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EGYNAPOS SEBÉSZETI CENTRUM A MEGYEI KÓRHÁZBAN

Csak a mûtét napján kell bent lenni

Faültetés az iskola udvarán

Az összetartozás ünnepei Bödeházán

Az egynapos sebészet korszerû mûtõje



Pünkösd vasárnapján faluna-
pot tartottak Csödén, amelyre a
mindössze 58 lélekszámú kiste-
lepülés valamennyi lakója ké-
szült lélekben és tettekben. A
rendezvény hagyományosan az
elsõ és a második világháború
áldozatai elõtti tisztelgéssel kez-
dõdött a millenniumi emlék-
parkban. 

Feketéné Fellner Marianna pol-
gármester megjelenteket kö-
szöntve azt mondta: „itt vagyunk,
hogy együtt emlékezzünk hõse-
inkre, akik feláldozták életüket ér-
tünk és a hazáért." Mint fogalma-
zott, a pünkösd hosszú évek óta
kihívás a csödeiek számára, hiszen
mindenki sokat tesz azért, hogy
erre a napra a szokásosnál szebb,
csinosabb legyen a portája. Mind-
emellett készülnek a meghívottak
vendéglátására, és a rendezvény
lebonyolításában is részt vesznek.
Nagyon büszke erre, mert ez azt
jelenti, hogy valamit létrehoztak:
egy összetartó közösséget, ahol
az emberek nem egymásra muto-
gatnak, hanem segítik egymást.
Polgármesteri munkáját is ezzel a
szándékkal kezdte el. Ilyen alkal-
makkor, mint a mai is, amikor tá-
maszkodhatnak a helyi közösség-
re, tudatosul benne, hogy példa-
mutatásukkal beérett munkájuk
gyümölcse. Biztos abban, hogy ez

a jövõben sem fog változni, hiszen
ez a kis falu összetartó közössége
miatt ilyen csodálatos, hangsú-
lyozta végül.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos méltatta a
polgármester munkáját, aki lelkét
is beleteszi abba, hogy a falu igazi
közösséget alkosson. Ha mindenki

beszél egymással, mindenki mo-
solyog egymásra, eljön az igazi
béke ideje. Mint fogalmazott, saj-
nos nem mindenütt láthatjuk ezt
a világban. Ezzel a 102 éve kierõ-
szakolt trianoni békediktátum alá-
írására, a határon túlra szakadt
magyarok mai napig tartó nehéz-
ségeire, valamint az orosz–ukrán
háború kapcsán hazánkat érintõ
megjegyzésekre utalt. Mint
mondta, itt Csödén azokra emlé-
kezünk, akik a legdrágábbat, az
életüket adták hazánkért, Ma-
gyarországért.

Az immár huszonegyedik alka-
lommal megrendezett csödei falu-
napon megvendégeltek minden-
kit Herczegné Marika és Sebõkné

Irénke fõszakácsok által készített
vaddisznópörkölttel és fõtt burgo-
nyával, valamint tarhonyás csülök-
pörkölttel. A színpadon egymást
követték a mûvészeti együttesek.
Érdemes volt tombolát venni,
mert két fõdíjat is kiosztottak Má-
té Szilvia és a Sárkány Bio Panzió
jóvoltából. 

Csöde nemcsak igazi közössé-
get alkot, de az önkormányzat
munkájának köszönhetõen kézzel
fogható eredményeket is fel tud
mutatni. Ilyen a már megérkezett
új falubusz, amelynek beszerzésé-
re a Magyar Falu Programon nyer-
tek támogatást. 
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KÖRNYEZET8 RÉGIÓ

Feketéné Fellner Marianna és Vigh László az új falubusz mellett

Augusztus elsõ hétvégéjén
motoros EnduroGP világbajnoki
futamot és raliversenyt szervez
Zalaegerszegen a HUMDA Magyar
Autó-Motorsport és Zöld Mobili-
tás-fejlesztési Ügynökség Zrt.

A HUMDA közleménye szerint a
hétvége eseményein ingyenes a
részvétel, a két verseny mellett
gyermekeknek szóló közlekedés-
biztonsági programra és az utcai
motorosok számára szervezett
Moto Safety vezetéstechnikai tré-
ningre is sor kerül. 

„Az EnduroGP világbajnoki soro-
zat leegyszerûsítve a raliver-
senyzés kétkerekû változatának is
tekinthetõ, a Nemzetközi Motor-
sport Szövetség (FIM) pedig támo-
gatja a zalaegerszegi verseny meg-
rendezését, amely a versenynap-
tárban a szlovákiai viadal után ka-
pott helyet” – állt a közleményben.
A futam központja várhatóan a za-
laegerszegi Városi Sportcsarnok
parkolójában lesz, a mért és össze-
kötõ szakaszokat pedig a városhoz
közeli területeken bonyolítják le. A

versenyen várhatóan több magyar
motoros is rajthoz áll.

Az I. ZEG Rally Show sikeres
megrendezése után 2022. au-
gusztus 7-én ismét Zalaegerszeg-
re és a ZalaZONE-ba költöznek a
magyar ralisport legjobbjai, hogy a
versenyszezon terhét félretéve
könnyed örömautózással elkáp-
ráztassák az autóversenyzés ra-
jongóit. 

Weingartner Balázs, a HUMDA
elnök-vezérigazgatója úgy fogal-
mazott, az ügynökség számos te-
rülete bemutatkozik majd a zala-
egerszegi hétvégén; az autó- és
motorversenyzés mellett a közle-
kedésbiztonság is nagy szerepet
kap ezekben a napokban. 

„Azoknak is varázslatos él-
ményben lehet majd részük, akik
az EnduroGP világbajnoki futamá-
ra látogatnak ki, hiszen itt a legrá-
termettebb terepmotorosok mér-
kõznek meg, a már szinte hagyo-
mányosnak tekinthetõ ZEG Rally
Show-n pedig meglehetõsen lát-
ványos és impulzív módon nép-
szerûsítjük a ralisportot" – mondta
vezérigazgató.

PÜNKÖSD CSÖDÉN

Megemlékezés és falunap

Enduromotoros vb-futam
és ZEG Rally Show

A REZSIMENTOR ZRT.
A LAKOSSÁG ÉS A VÁLLALKOZÁSOK SZOLGÁLATÁBAN

LAKOSSÁGI ÜGYFELEINKNEK:

Módosították a 100%-os, napelemes és fûtéskorszerûsítési pályázat kiírását!!

– NEM LESZ 3. és 4. ütem!

– Minden pénzt kiosztanak a tavaly beadottak között, plusz aki még belefér a 2.

ütembe!

– Ha elfogy a keret, vagy meglesz a 45.000 ügyfél, felfüggesztik a pályázatot.

– Döntéshozatal szabálya: A felhívás 2. ütemére beérkezõ pályázatokról a beér-

kezés sorrendjében történik a döntéshozatal!

– A lakásfelújítási, a maximum 3 M Ft visszatérítésre jogosító pályázat még elérhetõ!

– A pályázatok megírását, beadását és komplett kivitelezését is mi intézzük!

– AZ IDÕ ROHAMOSAN FOGY, DÖNTENI KELL!!

– A PÁLYÁZAT BEADÁSI HATÁRIDEJE: 2022. SZEPTEMBER.

LAKOSSÁGI NAPELEM, KLÍMA, HÕSZIVATTYÚ KIVITELEZÉSE KÉSZPÉNZBÕL,

RÉSZLETFIZETÉSSEL, HITELBÕL!

CÉGES ÜGYFELEKNEK:

– Kizárólag lakossági fogyasztók maradhatnak a rezsicsökkentés rendszerében,

– A mai 30 Ft/kWh helyett nettó 120 Ft/kWh lesz a villany ára, akár már augusz-

tustól?

– a piaci árakhoz képest olcsóbb áram- és gázbeszerzés

– napelemmel, fûtõ-hûtõ klímával nulla áram- és gázszámla

– ehhez Rezsimentor-részletfizetés

– ESCO-finanszírozás

Szabó András

projektmenedzser, fiókvezetõ

mobil: +36-70/340-5075

szabo.andras.rezsimentor@gmail.com


