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Lenti állatpiac

2019.04.13.-án,
szombaton 7.00 órakor

650 Ft/db
Házhoz szállítva 700 Ft/db

Március végén került sor a
tavaly elkészült ava-Egészségház
tására . A kívül-belülEgerváron
megújult épületnél Manninger
Jenő országgyűlési képviselő vág-
ta át a nemzeti színű szalagot.
Köszöntőjében hangsúlyozta a

Egészségházat avattak Egerváron

Balról Máté Tamás, a kivitelező képviseletében, Manninger
Jenő és Gyerkó Gábor.

vidéki települések fejlesztésé-
nek a fontosságát. Lényeges,
hogy az uniós forrásokat minél
hatékonyabban használják fel a
települések, amire tökéletes pél-
da ez a beruházás is. Jó érzés,
ha a munka eredményét is lát-

hatjuk, különösen akkor, ha a
megvalósult fejlesztés illeszke-
dik a kormányzat által elkép-
zelt programba. A TOP-os pá-
lyázatoknak köszönhetően szá-
mos településen hozzá lehetett
kezdeni az alapvető intézmény-
hálózatok felújításához, ami a jö-
vőben a Magyar Falu program-
nak köszönhetően folytatódni
fog. Manninger Jenő még hoz-
zátette, hogy akkor versenyké-
pes egy település, ha ezek az
intézmények megfelelő állapot-
ban vannak, és megfelelő szol-
gáltatásokat nyújtanak a lakos-
ságnak.

Gyerkó Gábor polgármester
az épület megtekintése közben
részletezte a megvalósult fejlesz-
tés eredményeit. Az egészség-
ház épülettömbjében van már
az összes egészségügyi szolgál-
tatás, mint a háziorvosi és a
fogorvosi rendelő, a védőnői
szolgálat, az orvoslakás, és most
már a gyógyszertár is. A házi-
orvosi rész már több évvel ez-
előtt felújításra került, ott most
csak fűtéskorszerűsítésre volt
szükség. A fogorvosi részleg
teljes felújításon esett át, új il-
lemhelyeket alakítottak ki, meg-
újultak a nyílászárók, a falbur-
kolatok, a fűtés, és az elektro-
mos hálózat. Az orvoslakás ut-
cafronti részéből leválasztott he-
lyiségekben alakították ki a
gyógyszertárat, a lakást pedig az
udvar felé bővítették. Itt is új

vizesblokkok létesültek, és va-
lamennyi helyiség új burkolato-
kat kapott. Az egész épület kí-
vülről is megújult, ami magába
foglalta a tető és a nyílászárók
cseréjét, a falak hőszigetelését
és új akadálymentes rámpák épí-
tését. A megújuló energiák hasz-
nosítása is fontos volt a projekt
során, ezért a tetőre 38 nap-
elemből álló rendszert telepítet-
tek. Az udvaron is sok változás
történt. A régi romos mellék-
épületet, és az udvar közepén
húzódó kerítést elbontották, és
az elöregedett növényzetet is
eltávolították. A helyükre tér-
kövezett utat építettek és új par-
kolóhelyeket hoztak létre mind
a személyzetnek, mind pedig a
betegeknek. A pályázatban még
szerepelt eszközbeszerzés, mely-
nek keretében új várótermi pa-
dok, és orvostechnikai eszkö-
zöket vásároltak, köztük egy
félautomata defibrillátort.

Gyerkó Gábor még hozzá-
tette, hogy az egészségügyi köz-
pont felújítására 60 millió forin-
tot nyertek a TOP pályázaton,
amit az önkormányzat 6,5 mil-
lió forint önrésszel egészített
ki. Az önkormányzat a jövőben
is törekedni fog, hogy az
egészségházba érkezők minél
magasabb színvonalú szolgálta-
tást vehessenek igénybe, ezért to-
vábbi eszközök beszerzését ter-
vezik, valamint újabb parkoló-
helyeket szeretnének kialakítani.
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• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l

Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.

Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

H-Kontakt Group Kft. / Horváth József
8900 Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3
(Göcsej Üzletház 1. emelet) Tel: 06-30-9373-789
Web: www.cashbank.hu

FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁS
és HITELKÖZVETÍTŐ IRODA
13 biztosító és 12 bank kínálata egy helyen,

díjmentes ügyintézéssel!
� �lakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól kötelező gépjármű

felelősségbiztosítások a legkedvezőbb díjjal teljes körű casco�

utasbiztosítás élet,- baleset,- nyugdíjbiztosítások vállalkozói� � �

vagyon és felelősség biztosítások kárfelvétel ügyintézés�

� � � �Személyi kölcsönök lakáshitelek jelzáloghitelek CSOK
ügyintézés hitelkiváltás gépjármű hitelek kisvállalkozói hitelek� � �

�napelem rendszer értékesítés teljes körű – igény esetén 0%
kamatozású MFB hitel – ügyintézéssel. Villanyszámla: 0 Ft!

Munkatársakat keresünk az alábbi pozíciókba:
napelem rendszer értékesítő hitelközvetítő ingatlanközvetítő� � �

biztosítás közvetítő online hirdetésszervező call center értékesítő� � �

Részletek: www.cashbank.hu / karrier

Az én nemzedékem már
örökségbe kapta a szabadságot,
és úgy van vele, mint a legtöb-
ben, akiknek nem kellett az
életükkel fizetni érte: fogalma
sincs róla, hogy mi az valójá-
ban. Hogy micsoda felelősség-
gel jár élni – és nem visszaélni
– ezzel a szabadsággal, ami
annyi életet követelt! Hogy a
szabadság kötelesség. Köteles-
ség a család, a haza, és az egész
nemzet felé, hogy munkálkod-
hasson ki-ki képességeihez
mérten annak mind nagyobb
boldogságáért. Az ünnepünk
akkor lesz igaz, ha átérezzük
ezt a felelősséget, és adóssá-
gunkat, amellyel '48 hőseinek

Örökségbe kapott szabadság

tartozunk életünkkel igyek-
szünk leróni, hogy ne legyen
hiábavaló akkori szent áldoza-
tuk – köszöntötte Pereszteginé
Cziráki Katalin polgármester
asszony a jelenlévőket Alsóne-
mesapátiban.

Az ünnepi megemlékezés a
Maci óvodások és a Csertán
Sándor Általános Iskola tanu-
lóinak szereplésével folytató-
dott. A rendezvényen részt vett

Csertán Ferenc, az általános
iskola névadójának, a nemes-
apáti kötődésű Csertán Sándor
táblabíró, ügyvéd, Zala várme-
gyei származású kormánybiz-
tos az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc alatt, ország-
gyűlési képviselő, gelsei birto-
kos leszármazottja. Feri bácsi a
polgármester asszonnyal együtt
koszorúzott a Petőfi emlék-
műnél.

Együtt koszorúztak.

A diákok műsora.

Nemesapátiban az idei év ta-
vaszán is megrendezésre került
a Szent József kilenced, népi li-
turgia. A Nemesapáti Római Ka-
tolikus Plébánia „Családbarát köz-
gondolkodás népszerűsítése és a
generációk közötti együttműködés
ösztönzése Nemesapátiban” pályá-
zat egyik programjaként a Nemes-
apáti Nyugdíjas Egyesülettel
közösen valósult meg. Telepü-
lésünkön 2010 óta a Közösségi
Házban kilenc alkalommal gyűl-
nek össze a hívők, ahol oltárt ké-
szítenek, és a régi szövegkönyvek
alapján történik a fohászkodás.

A katolikus hagyományban
József a munkások, a kádárok,

Szent József kilenced
a kocsigyártók, a tímárok, a
jegyesek, az ifjú házasok, a hal-
doklók védőszentje, Ünnepnap-
jai: március 19. és május 1.

„Ó, Szent József, támogass
hathatós közbenjárásoddal,

és kérd isteni Fiadtól,
áldjon meg engem minden

lelki ajándékkal,
Krisztus, a mi Urunk által,
hogy mennyei segítséged-

ben részesedvén hálát és
hódolatot adhassak a leg-

szeretőbb Édesapának.” – imád-
kozták a liturgia részvevői.

Bíznak benne, hogy jövőre
is részesei lehetnek a Szent
József kilenced liturgiának.

Idén is megrendezték…
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Iskolánk névadója – Cser-
tán Sándor – az 1848/49-es for-
radalom és szabadságharc ide-
jén Zala megye kormánybizto-
sa volt és élt.Nemesapátiban
Az ő tiszteletére rendezzük
meg évente hagyományosan a
Csertán Napokat.

Forgószínpad-szerűen, kü-
lönböző helyszíneken bemuta-
tókkal, műsorokkal, kézműves
tevékenységekkel, vidám dra-
matikus játékokkal idézzük
meg 1848/49 eseményeit. Ját-
szani hívjuk a gyerekeket és a
felnőtteket, visszavarázsoljuk
magunkat az időben, feleleve-
nítjük az 1848/49-es történé-
seket, elkészítjük annak jel-
legzetes tárgyait, viseleti darab-
jait, s együttes, közös játékkal
emlékezünk a dicső cseleke-
detekre.

A „Csertán katonája vol-
tam” történelmi játszóház ke-
retében ez évben vendégünk
volt a Zalai 47. Honvédzász-
lóalj Hagyományőrző Egye-

„Csertán katonája voltam”
Rendhagyó tisztelgés 1848 emléke előtt

sület. Iskolánk felső tagozatos
tanulói kíváncsisággal és ér-
deklődéssel várták a rendez-
vényt. A hagyományőrző egye-
sület bemutatójából megismer-
hettük a 48-as gyalogság fel-
szerelését és megjelenését, a
forradalom- és szabadságharc-
ban játszott szerepüket. Az ala-
ki bemutatónak korhű ruhákban
és fegyverzettel nagyon nagy
sikere volt: mindenki érdeklőd-
ve figyelte, hogy kellett a pus-
kát megtölteni és elsütni, vala-
mennyien összerezzentek és
meglepődtek, amikor a fegyve-
rek eldördültek.

A bemutató után honvé-a
dek elmesélték, hogy a szabad-
ságharc alatt a budavári vissza-
foglaló csatában milyen jelen-
tős haditettet hajtottak végre a
zalai 47-esek. Diákjaink a
program végén közelebbről is
megnézhették hajdani dicső
elődeink felszerelését, felpró-
bálhatták ruházatuk egyes da-
rabjait, és kezükbe foghatták a

puskákat, a zászlót és a do-
bot is.

Az egyesület titkárától, Sü-
megi Lászlótól megtudtuk,
hogy nagyon örültek a meg-
hívásnak, hiszen egyesületük
egyik legfontosabb célja az
1848/49-es magyar forrada-
lom- és szabadságharcban részt
vett zalai honvédek emlékének,

a Zala vármegyei vonatko-
zású eseményeknek a megőr-
zése, bemutatása, mind szé-
lesebb körben való megismer-
tetése.

Tanulóink hatalmas tapssal
köszönték meg a Zalai 47. Zász-
lóalj Hagyományőrző Egye-
sület élményszerű bemutatóját.

- n -

Megelevenedett a történelem.

Március 15-én méltóképpen
emlékeztek a 171Egerváron
évvel ezelőtti eseményekre, és
a szabadságharc hőseire. A
település közösségi házában az
általános iskolások színvonalas
műsora elevenítette fel a haj-
dani történéseket, majd a pol-

A helyi kitüntetéseket is átadták

gármester ünnepi beszédében
méltatta a szabadságharc leve-
rése ellenére elért korszakal-
kotó eredményeket.

Hagyomány, hogy ezen a
napon adják át a helyi ki-
tüntetéseket is. Idén 7 díjazottat
szólítottak 4 különböző kate-

góriában. Egervárért Plakett
elismerésben részesült kiemel-
kedő közösségi munkájáért és
aktivitásáért Vassné Várkövi
Klára, aki hosszú évek óta
rendszeres és aktív résztvevője
a helyi programoknak, és tár-
sadalmi munkáknak. Egervá-
rért Kitüntető Oklevél elis-
merésben részesült közösségi
munkájáért , akiNagy Gyula
szintén kiveszi a részét a
településen felmerülő felada-
tokból. Egervárért Ifjúsági Díj-
ban részesült kiemelkedő sport-
teljesítményéért ,Horváth Ivett
aki a Győri ETO kézilabda
klub utánpótlás együttesének a
csapatkapitánya. Szintén Ifjúsá-
gi Díjat kapott , aPető András

Zalaszám ZAC atlétája, aki
egyben a magyar válogatott
atlétikai utánpótlás csapatának
is eredményes tagja. Egervári
Talentum Díjban részesült ki-
emelkedő felsőfokú tanulmá-
nyi eredményeiért Epelley
Nóra, Filinger Kitti Szerm-és
jagin Vivien, akik bel-és kül-
földi egyetemeken értek el
kitűnő tanulmányi eredmé-
nyeket.

Az ünnepélyes percek a
műsor és a díjátadó után is
folytatódtak. A templomdom-
bon lévő emlék-kopjafát koszo-
rúzták meg a kitüntetettek mel-
lett az önkormányzat, az iskola
és a helyi civil szervezetek
képviselői.

Balról Vassné Várkövi Klára, Gyerkó Gábor polgármester, és
Tóth Antal András, az Egervári Helytörténeti és Községszépítő
Egyesület elnöke.

HIRDETÉSÉT feladhatja az
havilapban.Észak-Nyugat Zala

Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Hirde
ssen

nálu
nk !
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Az közösségi ház-egervári

ban Faricsné Molnár Katalin

dietetikus tartott egészségügyi
előadást az ételallergiáról, az
ételintoleranciáról és a cukor-
betegségről. Az ételallergiánál
azonnali a probléma, az
ételintoleranciánál pedig 1-2
nap múlva jelentkeznek a

tünetek. A diabetes 1-es és 2-es
típusáról, az okokról, a tünetek-
ről is sokat megtudtunk. Szó
esett a keresztallergiáról és a pol-
lenallergiáról is.

Hasznos tanácsokat és szá-
molási útmutatót is kaptunk a
diétázáshoz.

B.K.V.

Egészségügyi előadás

Faricsné Molnár Katalin és Gyerkó Gábor polgármester.

Az közösségi ház-egervári

ban tartott tavaszi készülődésen
az csoport segítsé-Alkotó kezek

gével készítettünk tavaszi ajtó-
és ablakdíszt. Kétféle módon is
születtek dekorációk.

A nehezebb technikánál a
textilcsíkokból varrt hurkákat ki-
tömtük, összefontuk, és össze-
varrtuk. A könnyebb verziónál
kartonpapír karikát tekertünk
körbe textilcsíkokkal. Kerültek
rá díszítésképp textilvirágok

Tavaszi készülődés

levelekkel, amik textilből kivá-
gott körökből némi varrással
hamar elkészültek. Dekorálhat-
tunk még pillangókkal, katicákkal,
madárkákkal, szívecskékkel is.

A gyerekek és a felnőttek
együtt ügyeskedtek, varrtak, ra-
gasztottak, hogy otthonukat sa-
ját készítésű dísszel csinosít-
sák. Ezúton is köszönjük a
csoport tagjainak a közremű-
ködését.

B.K.V.

Gyerekek és felnőttek együtt ügyeskedtek.

A biciklizés nagyszerű idő-
töltés a vakációzó gyermekek-
nek. Azonban a kerékpározás
kellő odafigyelést igényel min-
den korosztályban. A legkiseb-
beknek felnőtt vagy nagyobb
testvéri segítség is elkél, az is-
koláskorúaknak már megtanít-
hatja a szülő is, hogy mire
figyeljen oda. A közlekedési
szabályok betartása nem kor-
hoz kötött, így csak akkor en-
gedjük gyermekünket szülői fel-
ügyelet nélkül kerékpározni a
lakóhelyen vagy a környék ke-
rékpárútjain, ha megbizonyo-
sodtunk róla, tudja mi a teen-
dője a gyalogosátkelőnél, me-
lyik közlekedési tábla és lámpa
mit jelent, illetve megfelelő vé-
dőfelszereléssel és láthatósági
mellénnyel felszerelve közle-
kedik.

A meleg beköszöntével a
családok, baráti társaságok, tá-

A kerekek bűvöletében
borozó gyerekek biciklire pat-
tanva járják be a környék er-
deit, tavait, melyet a városokat
összekötő kerékpárutak is segí-
tenek. Ne feledjük azonban,
hogy bármikor történhet akár
kerékpározva is defekt vagy koc-
canás, így mindig legyen ná-
lunk mobiltelefon, ha segítsé-
get kell hívnunk, a hőségri-
adókon kívüli időkben is meg-
felelő mennyiségű folyadék és
könnyedebb táplálék, illetve bi-
ciklipumpa esetleg kisebb első-
segély csomag, pl. sebtapasz és
fertőtlenítő.

Vasboldogasszony önkor-
mányzata még 2017-ben be-
adott EFOP 1.5.2.-16-2017-
00031 számú, Észak-nyugat Za-
lai települések humánszolgál-
tatás fejlesztési program pályá-
zata az európai uniós forrásból
megvalósuló projektben támo-
gatást nyert.

A megvalósulási időszak-
ban az eszközbeszerzések meg-
történtek, így községünk a 15
garnitúra sörpad, az 5 db 3x3
méteres mobil sátor mellett 17
db kerékpárt – amivel a kör-
nyék dombos terepe is bizton-
sággal bejárható – tudhat magá-
énak. Mivel az említett projekt
2 évig tart, így az idén és jö-
vőre több sporttal kapcsolatos
programot (Mozdulj az egész-
ségedért és a Két keréken –

Autó nélkül) tudunk meghir-
detni a lakosság számára.

A település önkormányzata
a kerékpárok és a kerékpárosok
védőfelszereléseit (pumpa, lám-
pa, fényvisszaverő láthatósági
kar és lábjelző, fejvédő sisak,
térd és könyökvédő, ivókulacs
stb.) már tavaly a települési
rendezvényeken részt vevő gyer-
mekeknek jutalmazásként biz-
tosította.

Hegyi Erzsébet

Németh Zsolt polgármester elsőként próbálta ki a kerékpáro-
kat.



Hat évvel ezelőtt indult
meg országosan és megyénk-
ben is az értéktári feltáró
munka. A témáról Pácsonyi
Imrével Zala Megyei Köz-, a
gyűlés alelnökével beszél-
gettünk.

– Hogyan alakult a szerve-
zet megyénkben?

– Az értéktári szabályozás
többszintű, egymásra épülő és
egymással szorosan összedol-
gozó rendszert alakított ki. Az

értékfeltáró és értékőrző mun-
kát értéktár bizottságok vég-
zik, melyek létrehozása önkén-
tes. Valamennyi településnek
lehetősége van létrehozni a
saját bizottságát, míg több te-
lepülés tájegységi értéktárat,
bizottságot hozhat létre. A kö-
vetkező szintet a megyei ér-
téktárak jelentik, melyek az
egész megye szempontjából
fontos értékek rögzítését vég-
zik, illetve a Magyar Értéktár
felé terjesztik fel az arra érde-
meseket. Ezt a munkát az ön-
kormányzat által létrehozott
megyei bizottság látja el. A
megyei és a külhoni magyar
értéktárak feletti szinten a Ma-
gyar Értéktár helyezkedik el,
amely az egész magyarság
szempontjából fontos és meg-
határozó értékek gyűjteménye.
Ezek legjobbjai kerülhetnek be
a hungarikumok közé. Egy te-
lepülés értéke akkor válhat
megyei értékké, ha nem csak a
szűkebb környezetében ismert
és elérhető, hanem azon túl is,
illetve olyan jellegű, amely
könnyen megismertethető szé-

lesebb körben, sokak számára
elérhető (látogatható, használ-
ható, megtanulható).

– Melyek voltak az idei ja-
vaslatok?

– Ez évben is számos ér-
tékkel gazdagodott a megyei
értéktár, olyanokkal, amik már
több évtizede velünk vannak
és olyanokkal is, amik még
kevésbé ismertek, de méltóak
a szélesebb körű népszerűsí-
tésre. Ilyenek például a Tüske-
szentpéteri liszt, a Ts Stoboš
tamburazenekar, a nagykanizsai
zsinagóga vagy a zalaegersze-
gi „Földönjáró toronyóra”.

– Milyen tanácsokat fogal-
mazna meg a javaslatte-
vőknek?

– Az értéktár nem „magá-
nak való”, nem öncélú kataló-
gus. Hivatását akkor tudja be-
tölteni, ha márkanévként segíti
az egyes termékek eladását.
Ehhez az is kell, hogy az ér-
tékek tulajdonosai is használ-
ják az elnevezést, hivatkozza-
nak rá és a fogyasztói/fel-
használói oldal is megbízható
forrásként támaszkodhasson az

értéktárra. Fontos, hogy ne
csak tárgyában, de tartalmában
és formájában is minőségi fel-
terjesztések készüljenek. Fo-
lyamatosan visszatérő problé-
ma az elnagyolt ismertetés, a
rossz minőségű és a nem saját
tulajdonú fotó, videó melléke-
lése a javaslatokhoz.

– Milyen területen születnek
leggyakrabban javaslatok?

– A legnépszerűbbek a
„kulturális örökség”, az „ag-
rár- és élelmiszergazdaság” és
a „turizmus”. Megyénkben je-
lenleg egy hungarikum van, a
„Hévízi-tó és a tradicionális
hévízi gyógyászat”. A külön-
böző kategóriák és elemeik
egymást erősítik, hiszen egy
térség turisztikai vonzereje an-
nál nagyobb, minél többféle
egyedi és különleges ajánlattal
bír, minél szélesebb kínálattal
jelenik meg a piacon. A me-
gyei értéktár meghatározó ele-
mei a Kanizsai dödölle és
dödölle fesztivál, a fumu, a
hetési szőttes, a zalai gímszar-
vas, a (miklósfai) kerekrépa,
illetve a keszthelyi Georgikon.

Szűkebb pátriánk és nemzetünk értékei

Pácsonyi Imre: – Az értéktár
nem öncélú katalógus.

Zala megye településeinek
fejlesztésére, így többek között
iskolák, óvodák, háziorvosi
rendelők, kerékpárutak építé-
sére 23.2 milliárd forint áll
rendelkezésre a Terület- és Te-
lepülésfejlesztési Operatív Prog-
ram (TOP) keretében a 2020-ig
tartó időszakra. A források
szinte teljes mértékben meg-
hirdetésre kerültek már pályá-
zati kiírásokon keresztül. A
program keretösszegének 90
százaléka lekötésre került: a
már megvalósult beruházások-
kal, illetve a megkötött szer-
ződésekkel. Az idei, illetve a
következő évben a még fo-
lyamatban lévő kivitelezési
munkák is lezajlanak.

– Melyek a legfontosabb
prioritások?

– Valamennyi pályázati te-
rület iránt nagy volt az érdek-
lődés. A gazdaság szempont-
jából alapvető az infrastruktúra
modernizálása, az ipari parkok
létrehozása. A foglalkoztatási
pályázatok a munkaerő képzé-
sével és a vállalkozások bér-
költségeinek csökkentésével

Megyei fejlesztések - aktualitások
Beszélgetés dr. Pál Attilával, a megyei közgyűlés elnökével

teremtenek kedvező körülmé-
nyeket. A megépített kerékpár-
út-szakaszok nemcsak a bicik-
lis turisták közlekedését köny-
nyítik meg, hanem a helyben
lakók mindennapi mozgásához
is jobb feltételeket nyújtanak.
A népességmegtartás szem-
pontjából lényeges, hogy az
alapvető egészségügyi és szo-
ciális szolgáltatások rendelke-
zésre álljanak. Kiemelt fontos-
ságú az energiafelhasználás ra-
cionalizálása, mely a telepü-
lésüzemeltetés költségeit csök-
kenti és hozzájárul a szén-
dioxid kibocsátás csökkenté-
séhez, az olcsó energiák előál-
lításához is. A leromlott városi
területek rehabilitációja né-
hány járásközpontban jelent-
het lehetőséget a település-
fejlesztésre. A helyi közössé-
gek sok helyen kulcsszere-
pet játszanak a települések
kulturális életében, hozzájá-
rulnak az életminőség javí-
tásához.

– Számos fórumon jelennek
meg információk egy új pá-
lyázati lehetőségről.

– Idén 75 milliárd forintból
18 célterület fejlesztését támo-
gatja a Magyar falu program,
ami célszerű és praktikus foly-
tatása a Területi Operatív
Programnak, hiszen ebben le-
hetőséghez jutnak a megyénk-
ben nagy számban lévő kis-
települések is. Mivel hazai for-
rás felhasználásáról dönt a ki-
író, gyorsabb lesz az elbírálás;
s ami a legfontosabb: az ön-
kormányzatoktól nem várnak
el önerőt, s előnyben részesül-
nek a kevesebb adóbevétellel
rendelkező falvak.

– Mit kell tudni a lebo-
nyolításról?

– Széles körű tájékoztatás
zajlik: a program lebonyolítá-
sát koordináló országgyűlési
képviselők számos fórumot
tartottak a megyében. Az első
kiírások már megjelentek a
Magyar Államkincstár honlap-
ján, s folyamatosan várhatók a
következők is. Lehet pályázni
orvosi rendelők, szolgálati la-
kások fejlesztésére, eszközbe-
szerzésre; egyházi közösségi
terek megújítására. Többek kö-

zött lehetőség lesz utak felújí-
tására, illetve szilárd útburko-
lattal való ellátására, járda-
építésre, a polgármesteri hiva-
talok, ravatalozók felújítására,
bővítésére. Szerepel a célok
között a kisgyermeknevelő in-
tézmények újranyitása - bőví-
tése, modernizálása is. Mivel
több éves folyamatról van szó,
és egy település több pályá-
zatot is beadhat, praktikus a
helyi közösségnek, képviselő-
testületnek a célokat rangso-
rolni és ütemezni.

Dr. Pál Attila: – Az önkor-
mányzatoktól nem várnak el
önerőt.
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A területen már
javában zajlik a bon-
tás, tehát hosszú elő-
készítő munka, az
összes engedély meg-
szerzése, több euró-
pai uniós közbeszer-
zés, tervezés és átter-
vezés után végre el-
kezdődött Zalaeger-
szegen az új fedett
uszoda, a tanuszoda
és az új városi strand
építése.

A március 14-i
ünnepélyes alapkőle-
tételen jelen volt és
beszédet mondott dr.
Szabó Tünde sportért
felelős államtitkár, ko-
rábbi olimpiai, vi-
lág- és Európa-bajno-
ki ezüstérmes úszó,
Balaicz Zoltán pol-

Zalaegerszeg történetének egyik legnagyobb beruházása
Nem csak a megyeszékhelyt, hanem az egész térséget szolgálja majd

dot, holott a környékbeli lakos-
ság, a kisgyermekes szülők, és
a nehezebb élethelyzetű csa-
ládok számára fontos kikapcso-
lódási lehetőséget jelentett. A
lépés komoly reakciókat váltott
ki, különösen azon generációk
körében, akik érzelmileg is kö-
tődtek a létesítményhez.

Amikor 2014 nyarán pol-
gármesterjelölt lettem, érezve
és megértve a stranddal kap-
csolatos helyzetet, Gecse Péter
és Bali Zoltán kollégáimmal
sajtótájékoztatón jelentettük be:
azon fogunk dolgozni, hogy új-
ranyissuk a létesítményt. Mi-
után 2014 októberében 64 száza-
lékos többséggel szülővárosom
polgármesterének választottak,
a cél bekerült a ciklusra vo-
natkozó cselekvési tervbe is.
Ekkor még csak arra gondol-
tunk (és ez szerepelt a közgyű-
lés által egyhangúlag elfogadott
programban is), hogy egy ki-
sebb beruházással újra kinyit a
városi strand, oly módon, hogy
az első évben felújítjuk a gyer-
mekmedencét, a következő év-
ben pedig a nagymedencét. Az
uszoda felújítása és bővítése
nem szerepelt a tervben. Az
eredeti elképzelésnek megfele-
lően 2015 nyarára meg is újult
a gyermekmedence, ami újra
látogathatóvá vált a sportpá-
lyákkal együtt. Azóta is hálás
szívvel gondolok arra a jóté-
konysági, közösségi önkéntes
akcióra, amikor nagyon sokan
részt vettünk a környezet szé-
pítésében. Már elkezdtük a ter-

vezgetést, hogy miként lehet
majd saját forrásból valahogy
felújítani 2016-ban a nagyme-
dencét is (az már jóval nagyobb
költséggel járt volna), amikor
közbejött a Modern Városok
Program.

Zalaegerszeg polgármeste-
reként 2015-ben írtam alá Or-
bán Viktor miniszterelnökkel a
városunkra vonatkozó Modern
Városok Program szerződést,
amely lehetőséget adott arra,
hogy az eredeti, szerény elkép-
zelések helyett egy sokkal na-
gyobb beruházásról is álmod-
junk, ami tartalmazza egy új
nagy fedett uszoda, egy új tan-
uszoda és egy teljesen megújult
városi strand kialakítását. Erre
2014-ben, a polgármesteri prog-
ram elfogadásakor gondolni
sem mertünk, nem is ez volt az
akkori ígéretünk, de a lehetősé-
get meg kellett ragadni, és ez
teljesen felülírta a korábbi
terveket.

Több, mint három évet vett
igénybe az előkészítés, a terve-
zés, az engedélyek megszerzé-
se, a három, egyenként négy
hónapos európai uniós közbe-
szerzés lefolytatása. Ennyi idő
kellett ahhoz, hogy végre elin-
duljon a munka.

Mi valósul meg az összes-
ségében 9,5 milliárd forint érté-
kű nagyberuházás keretében?

Új fedett uszoda épül a je-
lenlegi épület mellett, „L” alak-
ban, benne 50 méteres, 10 pá-
lyás medencével, 270 fős lelá-
tóval. Az uszodát a Nemzetközi
Úszószövetség (FINA) által
meghatározott szigorú előírá-
sok szerint tervezték, mely al-
kalmas lesz nemzetközi úszó-
versenyek megrendezésére is.
A jelenlegi uszodát modern
tanuszodává alakítják át.

– Szauna részleg, üzlethe-
lyiségek.

– Városi strand megújítása,
új kültéri medencével, gyer-
mekmedencével.

– Kültéri vizes játszótér a
gyermekeknek.

– Ady utcai strandépület
felújítása.

– Új személygépkocsi és
autóbusz parkoló.

– A meglévő, elavult hideg-
vizes kút felszámolása, új, 250
méter mély hidegvizes kút fú-
rása. Új, 1100 méter mély for-
róvizes termálkút fúrása. Telje-
sen új uszodatechnológia és
gépészet. Zöldfelület rendezés,
térburkolatos területek, növény-
telepítés, modern sportpályák.

Elmondhatjuk tehát, hogy
várhatóan 2022 elején egy
olyan uszodai komplexum ava-
tására kerül sor, amely nem
csak Zalaegerszeg, hanem az
egész térség lakosságát szol-
gálja majd igen magas szín-
vonalon.”

Madártávlatból… Az új uszodakomplexum látványterve.

gármester és or-Vigh László
szággyűlési képviselő.

A hír lényege tulajdonkép-
pen ennyi, de mivel a megye-
székhely történetének egyik
legnagyobb beruházásáról van
szó, s nem csak a várost, ha-
nem térségét is érinti, érdemes
megosztani olvasóinkkal Ba-
laicz Zoltán gondolait.

„Az uszoda 1969-ben épült,
és akkor, még kádfürdőkkel el-
látva, tisztasági fürdőként is
üzemelt. Később több belső
átalakításon is átesett, 1993-
1995 között pedig az épület is
megújult, de a 25x12 méteres,
5 pályás beltéri medence mé-
rete nem változott. A városi
strand története még messzebb
nyúlik vissza: 1949-ben vették
tervbe először a kialakítását,
1954-ben határoztak a konkrét
helyszínről (a régi, 1921-ben
lezárt városi temető helyét je-
lölték ki) és 1956-ban nyílt meg
az akkor 24 ezer lakosú városra
méretezve egy 50×20 méteres
úszómedencével, valamint egy
gyermekmedencével.

Az évtizedek azonban nem
múltak el nyomtalanul. A város
lakossága a 21. század elejére
60 ezresre nőtt, a fedett uszoda
már kicsinek és korszerűtlen-
nek bizonyult, a strand látoga-
tottsága pedig jelentősen lecsök-
kent, megjelentek a konkuren-
ciák: a Gébárti tóstrand, a ter-
málfürdő, és az AquaCity. Vé-
gül 2011-ben úgy döntött az
akkori vezetés, hogy moderni-
zálás helyett bezárják a stran-
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A 2019-es az ivóvíz védelmére hívja fel aVíz Világnapja
figyelmet. A már tizenhetedik éve ünnepli meg aZalavíz Zrt.
jeles eseményt, az idei évben hagyományosan pályázatokkal és
üzemlátogatással kívánták felhívni a figyelmet természeti kin-
csünk fontosságára. A társaság egyfordulós rajzpályázatot hir-
detett, „Vizet Mindenkinek” szlogennel, amellyel elsősorban a
fiatalabb korosztály figyelmét kívánták a víz felé fordítani.

Közösségi tulajdonban levő közszolgáltatóként elsősorban a
vízszennyezés ellen veszik fel a harcot, emellett a víztaka-
rékosságra is fel kívánják hívni a lakosság figyelmét. Munka-
társaik az év minden napján azért munkálkodnak, hogy a csapból
tiszta, egészséges ivóvíz folyjon, az elhasznált, szennyezett víz
pedig megtisztítva jusson vissza a folyókba, tavakba. Hazánk –
azon belül Zala megye – kitűnő adottságokkal rendelkezik. Ah-
hoz, hogy a jövőben is mindenkinek jusson tiszta ivóvíz, hogy
megmaradhassanak a folyók és tavak, erőfeszítéseket kell tenni
vizeink megóvásáért, állapotuk javításáért.

Március 21-én és 22.-én nyílt napon látták vendégül a zala-
egerszegi ivóvíztisztító telepre érkező 25 csoportot. Az üzem-
látogatáson résztvevő 600 gyermek bepillantást nyert az
ivóvíztermelés, -kezelés, és elosztás rejtelmeibe, a szennyvíz-
elvezetés és -kezelés alapjaiba, valamint laboratóriumi vizsgála-
tokat és munkagépeket tekintettek meg. A rendezvény külön-

Vizet Mindenkinek! - 2019

legességét az adta, hogy az Északnyugat-magyarországi Köz-
lekedési Központ Zrt. „Ökobuszai” szállították a csoportokat,
amelyek a Zalavíz Zrt. által szennyvíziszapból előállított
bioCNG-vel üzemelnek. A nyílt napon került kiállításra több
mint 90 alkotás, amely a víz világnapi pályázatra érkezett.

Az üzemlátogatás ideje alatt adták át a rajzpályázat nyer-
teseinek a jól megérdemelt díjakat. A díjátadón ,Balaicz Zoltán
Zalaegerszeg polgármestere köszöntötte a résztvevőket, kiemel-
te, hogy a víz rendkívül fontos szerepet játszik életünkben, és a
város vezetése arra törekszik, hogy a lehető legjobb minőségű
ivóvizet biztosítsa a térség lakóinak. Balaicz Zoltán és Arnhoffer
András, a Zalavíz Zrt. elnök-vezérigazgatója átadta a legjobb
rajzokat készített gyermekeknek a díjakat.

A Zalavíz Zrt. 2019. évi Víz Világnapi rajzpályázatának
díjazottjai:

Óvodás korcsoport: 1. Erdei Lara Dominika - Zalalövői Óvo-
da 6 éves, 2. Tóth Hanna - Zalaszentgróti óvoda 6 éves, 3. An-
gyal Zoltán - Nagykapornaki Óvoda 7 éves.

Általános iskola, alsós korcsoport: 1. Krupa Boglárka Ady
Endre Általános Iskola Zalaegerszeg 3. b osztály, 2. Peszlen
Márton - Ady Endre Általános Iskola Zalaegerszeg 3. b. osztály,
3. Horváth Mira Indira - Dózsa Általános Iskola Zalaegerszeg 2.
a. osztály, különdíjas: Horváth Richárd Páka Öveges Általános
Iskola 4. osztály.

Általános iskola, felsős korcsoport: 1. Balikó Anna - Pákai
Öveges Általános Iskola 5. osztály, 2. Gergely Csenge - Ady
Endre Általános Iskola Zalaegerszeg 5. c. osztály, 3. Cmarits
Adrienn - Ady Endre Általános Iskola Zalaegerszeg 5. c. osztály.Az üzemlátogatáson résztvevő gyermekek egy csoportja.

Balaicz Zoltán és Arnhoffer András a díjazott diákokkal.

Az Internet Fiesta hét ke-
retében a Deák Ferenc Megyei
és Városi Könyvtár szervezé-
sében Veszé-dr. Hajdu Zsanett
lyeztetett állatfajok című elő-
adásán vettek részt a 3-4. osztá-
lyosok Egerváron Németh Szand-
ra Németh Zsófiaés kíséretében.

Sokat megtudtunk egy Bo-
líviában élő teknősfajtáról,
hogy hogyan mentik meg a

Előadás a veszélyeztetett állatfajokról
kicsi teknősöket már több mint
10 éve egy projekt keretében.
22 évesen az előadó is részt
vett ebben. Elmondta, hogy
Bolíviában 46 indián törzs él,
mind más nyelvet beszél.

Szó esett a Csendes-óceán
szemétszigeteiről, és hogyan
tudjuk óvni a környezetünket.
Megtudtuk, hogy a délvidéki
földikutya, a haragos sikló, a
mocsári béka és a farkas is
veszélyeztetettek hazánkban.
Működnek békamentő prog-
ramok Zala megyében is. Min-
den diák egy védett állat képét
kapta az előadótól.

(B.K.V.) Sok információval lettek gazdagabbak a diákok.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A Te Szedd! ma hazánk legna-
gyobb önkéntes mozgalma. Idén
immár nyolcadik alkalommal va-
lósul meg. A szemét-gyűjtési ak-
ció keretében szerte az országban
„nagytakarítanak” a Te Szedd!
önkéntesei. Azért szervezik meg
ezt a mozgalmat minden évben,
hogy közösen megtisztítsuk szű-
kebb-tágabb környezetünket.

Gősfa is csatlakozott
Ehhez a mozgalomhoz csat-

lakozott mi kis településünk
Gősfai Szorgos Kezek csoport
néven. Felnőttek és gyerme-
kek egyaránt lelkesen és ki-
tartóan gyűjtötték a szeme-
tet, 24 zsákot töltöttünk meg a
74-es főút mentén és Gősfa
területén.

Sz.K.E.

Gyermekek és felnőttek egyaránt gyűjtötték.

Március 16.-án Alsónemes-

apátiból egy busznyi csoporttal
tettünk látogatást a fővárosba.
Úti célunk a nemrégiben felújí-
tott Szépművészeti Múzeum és
a budapesti Operettszínház volt.

Az Ókori Egyiptom, Klasszi-
kus Ókor, Európai Művészet és
Szobrászat, valamint a 1600-
1800. évek Magyarországi Művé-
szet kiállításait csodálhattuk meg.

Délután a „István, a király”
rockoperát tekintettük meg. Szö-
rényi Levente és Bródy János
olyan alapvetően meghatározó
művet írtak, ami az elmúlt har-
mincöt évben mindig aktuális
volt, és feltehetően a következő

Budapesti örök élmény

évtizedekben is az lesz. A mű
rólunk és hazánkról szól. Ezt
csak megerősíti az, hogy az
Operettszínház jelenlegi társu-
lata jóvoltából olyan előadás
jött létre, amiben a színházi és
a zenei minőség egyenrangúan
tud megszületni.

A rendező keze nyomán, a
fantasztikus fiatal színészek
közreműködésével az „István, a
király” egy új generáció számá-
ra meghatározó zenei-színpadi
kuriózummá vált, nekünk pedig
egy örök élménnyé.

Köszönet Krápicz Lászlóné-

nak Virághné Ujj Ilonánakés a
programszervezésért!

Az új generáció számára is meghatározó a mű.

Forrás: Budapesti Operettszínház oldala - színpadi képForrás: Budapesti Operettszínház oldala - színpadi kép

Dulics Margit kosárfonó, né-
pi iparművész jubileumi kiállí-
tásmegnyitójára látogatott Len-
tibe az kosárfo-alsónemesapáti

nó szakkör pár tagja, hogy ok-
tatójukat megtiszteljék e jeles
alkalomból.

A falusi parasztemberek több-
sége tudott kosarat fonni, ugya-
nis téli elfoglaltságuk az volt,
hogy megfonták a háztartáshoz
szükséges kosarat. Ilyen kosa-
rak voltak például a halászat-
ban a varsa, a háztáji állatok
tartásához szükséges kosár pél-
dául a tyúkborító kas. A mező-
gazdaságban alkalmazták a si-
lingát vagy más néven gazda-
sági kosarat és a kukorica górét
is úgy fonták meg, de még a
pajta kapuit is vesszőfonással
készítették. A mindennapokban

Fél évszázad a fűzvessző bűvöletében
tároló edényeket tojásszedő ko-
sarat, krumplitárolót, de más
ételek tárolására is használták
őket kenyér, gyümölcs, zöldsé-
gekhez.

Manyi a kosárfonást 1968-
ban tanulta a Lenti Fűzüzem-
ben, férjétől. 1983-tól vállalko-
zásban készíti a kosarakat, bú-
torokat, vagy egyéb bármi egyé-
ni elképzelést megvalósít fűz-
vesszőből. Előre egyeztetett idő-
pontban csoportokat, családo-
kat tud fogadni, egyben ki lehet
próbálni a kosárfonást. Ezt a le-
hetőséget kínálja a település is
az érdeklődőknek. Önkormány-
zat támogatásával jelenleg 8-10
fős csoportot oktat testvérével,
Katival Alsónemesapátiban.

Vállalkozása elején még bú-
torokat is készítettek, mostanra

többnyire maradtak a bevásár-
ló- kenyeres- gyümölcsös kosa-
rak, kaspók, tálcák.

Kétféle anyaggal dolgozik.
Nyersen lehántolt vesszőt kom-
binálja a hántolatlannal, utóbbi-
val visszatért a hagyományos
alapanyaghoz. Ám nem csak et-
től hangsúlyosak a munkái, ha-

nem attól is, hogy új fonásmó-
dot is alkalmaz, amely változa-
tosabbá teszi a díszítést.

2015 novemberében Dulics
Margit kosárfonó Zalában egye-
düliként kapott Gránátalma-
díjat az Élő művészet című, 16.
Országos Népművészeti kiállí-
táson. Szívből gratulálunk!

Dulics Margit (fehér blúzban) tanítványaival.
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A közelmúltban rendezték
meg az ilyenkor szo-Egerváron
kásos borversenyt. A tavalyi
évhez hasonlóan most is Lak-
hegy Község Önkormányzatá-
val közösen valósult meg az
esemény, ahová most is szép
számmal neveztek borokat a
gazdák. Az öt fős zsűri Sorok
Pál elnökletével kóstolta végig
a mintákat, de tag volt még dr.
Pálfi Dénes, Varga Eszter, Sab-
ján Károly Kaj Istvánés .

A 91 nedű értékelésénél a
következő eredmények szület-
tek: a 41 fehérbor mintából 7
arany, 18 ezüst, 11 bronz és 5
oklevél minősítést kapott. A 6
rozé közül 2 arany, 4 pedig
bronz eredményt ért el. A 44
vörösborból 13 minta ért el
arany, 12 ezüst, 14 bronz és 5
okelvél minősítést. A zsűri sze-
rint, figyelembe véve a tavaly
év időjárási és egyéb körülmé-
nyeit, várakozáson felül telje-
sítettek a gazdák, ami igazolja
ennek a rendezvénynek is a
létjogosultságát, hiszen a borok
összevetésén túl nagyon sok ta-
náccsal és tapasztalattal térhetnek
haza a résztvevők, ami minden
évben meglátszik a borokon.

Várakozáson felüli eredmények

A gazdák az oklevélen túl
egy-egy gravírozott pohárral,
míg a legjobb nedűk tulajdo-
nosai egy kerámia korsóval
gazdagodtak. Az eredményhir-
detés után egy tál étellel vendé-
gelték meg a megjelenteket,
amit idén Lakhegy szakácsai,
Rákóczi Ferenc és segítői ké-
szítettek el. Még sokáig tartott
a Pincedombon a beszélgetés,
és a rendezvény vége felé még
egy tangóharmonika is előkerült

Jól teljesítettek a gazdák. Nagyszabású, térségi sport-
nap házigazdája lesz áp-Kispáli
rilis 27-én.

– Egy EFOP-os pályázatnak
köszönhetően egy olyan rendez-
vényre kerül sor falunkban,
amelyen nem csak a kispáliak
vesznek részt, hanem Vasbol-
dogasszonyból, Gősfáról és Nagy-
páliból is várunk szereplőket. A
felsorolt négy település egyéb-
ként közösen pályázott a sport-
napra. A programban többek kö-
zött kerékpározás, női torna, sor-

Regionális sportnap Kispáliban

versenyek, labdajátékok szere-
pelnek. A végleges program ki-
alakítása most történik, miköz-
ben érkeznek a felajánlások kü-
lönböző sportszergyártó cégek
részéről – mondta Horváth Zsu-
zsanna polgármester.

Hogy miért éppen Kispáli
lesz a vendéglátó település? A
településen ugyanis aktív a sok
embert megmozgató sportélet,
elég csak a kerékpáros, vagy a
gyalogos turizmusra, illetve a
népszerű női tornára gondolni.

Népszerű a női torna Kispáliban.

Az országos „TeSzedd!” ak-
cióhoz kapcsolódva került meg-
rendezésre a köz-Kispáliban
tisztasági nap március 23-án.

– Több éve visszatérő prog-
ram tavasszal és ősszel ez a ren-
dezvény, ami nem is konkrétan
Kispáli lakóterületére terjed ki –
hiszen az itt élő emberek vi-
gyáznak a környezetükre –, ha-
nem a faluba be- és kivezető
utak melletti részekre – mondta
lapunknak Horváth Zsuzsanna
polgármester. – Az országos
akció nagy segítséget nyújtott,
hiszen központilag biztosították
a zsákokat, a kesztyűket és az
összegyűjtött hulladék elszállí-
tását.

A polgármester asszony el-
mondta, hogy ezúttal is aktívak
voltak a kispáliak, mintegy har-
mincan – köztük sok fiatal –
gyűjtötték a szemetet. Ez azért
is örvendetes, mert így korán
megkezdődik a gyermekek kör-
nyezettudatos nevelése.

Ismét aktívak voltak a kispáliak

A jól végzett munka öröme…
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Az akció a megjelenéstől a készlet erejéig érvényes!

Az Internet Fiesta hét ke-
retében a Deák Ferenc Megyei
és Városi Könyvtár jóvoltából
Tóth László rendőr őrnagy tar-
tott előadást a 7-8. osztálynak
Egerváron, akik tanáraikkal –
Szermjagin Marianna Majorés
Andrea – érkeztek a programra.
Felhívta a diákok figyelmét az
internet veszélyeire, hogy füg-
gőséget okoz, konfliktusokat

generál, a sportos életmód ellen
hat, és akár életveszélyt is okozhat.

Az adatvédelemről, a képek
feltöltéséből származó problé-
mákról, a vagyoni és a személy
elleni bűncselekményekről, az
online vásárlás buktatóiról, va-
lamint a segítségkérés lehető-
ségeiről is sok hasznos infor-
mációt kaptunk.

B.K.V.

Az internet veszélyei

Az Együtt Egervárért Egye-
sület tagjai régóta gondolkod-
tak rajta, hogy szervezzenek
egy egészségügyi előadást a
nyugdíjas korú lakosságnak az
„Egészség időskor”-ról. Felkér-
ték (ké-dr. Császár Tamást
pünkön), aki a Zala Megyei
Szent Rafael Kórház Geriátria,
Krónikus Belgyógyászat, Re-
habilitációs Osztály osztályve-
zető főorvosát, aki örömmel
tett eleget az invitálásnak.

Előadásában, tájékoztatta a
résztvevőket, hogy elöregedő
társadalomban élünk, ugyanis a
lakosság 20%-a 65 év feletti és
ez a szám 2050-re meghaladja

Előadás az időskorról
a 25%-ot. Ezzel együtt a szü-
letéskori várható életévek szá-
ma nőni fog, amit az öröklődés
mellett az életmód is befo-
lyásol.

Az emberek nagy része 65
évesen megy nyugdíjba, ám az
Egészségügyi Világszervezet
szerint az időskor 75 év felett
kezdődik.

A főorvos beszélt a leg-
gyakoribb időskori betegségek-
ről is. Az öregedést befolyá-
solják a szociális és lelki ténye-
zők, illetve a sérülések utáni
rehabilitáció is, melynek a leg-
fontosabb szereplője a páciens,
hiszen leginkább tőle függ az
eredmény. Nagyon fontos a
védőoltás fertőző betegségek
megelőzésére, a szűrővizsgála-
tokon való részvétel, valamint a
felvilágosító előadások, és a
gyógyszeres megelőzés. Fontos
a rendszeres testmozgás, mert
hasznos a szív- és cukorbeteg-
ség, szélütés, csontritkulás és a
rák megelőzése érdekében.

Kovácsné Kálmán Katalin
kertészmérnök (képünkön) tar-
tott kertészeti előadást az eger-
vári közösségi házban. Az ön-
tözésről, a növénytársításról, a
növényvédelemről, a talajtaka-
rásról, a vetésforgóról, a met-
szésről, a permetezésről, a kom-
posztálásról tudhattunk meg
még több érdekes és hasznos
információt.

Szó esett a gyümölcsfák
mellett a zöldségekről, a sző-
lőről, és a gyógy- és fűszer-
növényekről is.

B.K.V.

Kertészeti előadás


