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A Protestánsok Egerszegen cí-
mû kiadványt dr. Gyimesi Endre
történész, a zalai levéltár nyugal-
mazott igazgatója szerkesztette. A
kötetet – melynek terveit Seres

Péter fotóriporter készítette – a
református templom Kálvin-ter-
mében mutatták be a közelmúlt-
ban. Az eseményen részt vett
Balaicz Zoltán polgármester, aki
összegzésképpen elmondta: az
idei évben a megyeszékhely ön-
kormányzata 25 millió forinttal tá-
mogatta azt, hogy a városban
méltó módon ünnepelhessük meg
az évfordulót. Annál is inkább,
mert bár kis közösségekrõl van
szó, az evangélikus és református
gyülekezet tagjai mindig sokat
tettek a közösségért, a város fej-
lõdéséért. A támogatásból konfe-
renciákat, szakmai napokat, kiállí-
tásokat szerveztek, de felavatásra
került Farkas Ferenc szobrászmû-
vész Luther Mártonról készült
szobra is. Az események sorába il-
lik a mostani kötetbemutató is.

A polgármester szerint hiányt
pótló mû született, hiszen eddig
még nem jelent meg olyan kiad-
vány, ami a két gyülekezet min-
dennapjaiba, valamint a reformá-

tus és evangélikus templom épí-
téstörténetébe nyújt bepillantást. 

Az evangélikus gyülekezet tör-
ténetét Jáni János írta és szerkesz-
tette. A kötetbemutatón elmond-

ta: az volt a cél, hogy kerüljenek
elõ a múltból mindazok, akik tet-
tek valamit a gyülekezetért és pél-
daképek lehetnek az utókor szá-
mára. Az evangélikus templom

építéstörténetét dr. Kostyál László
mûvészettörténész dolgozta fel, a
református templom múltjáról pe-
dig dr. Gyimesi Endre írt tanul-
mányt. A szerkesztõ úgy látja,
hogy a kiadvány egyik elõnye az,
hogy a múlt eseményein kívül az
elmúlt tíz év történéseibõl is felvil-
lant néhány fotót. A református
templom címeres üvegablakaival
pedig külön is foglalkozik a könyv;
Halász Imre írt tanulmányt a
templom címereirõl és egyházi jel-
képeirõl.

A kötet szerzõi között ott talál-
juk az MNL Zala Megyei Levéltárá-
nak több munkatársát is. A refor-
máció megjelenésérõl és zalai el-
terjedésérõl Bilkei Irén értekezik, a
zalai protestáns személyek életraj-
zát pedig Erõs Krisztina és dr. Paksy
Zoltán dolgozta fel. 

A könyv nemcsak a reformáció
500. évfordulója miatt fontos, ha-
nem azért is, mert a város történe-
tébõl elevenít fel olyan momen-
tumokat, melyek eddig még nem
láttak ilyen összesített formában
napvilágot. A rendezvényen
Hodánics Péter református, és
Zsugyel Kornél evangélikus lelkész
köszönte meg, hogy a város támo-
gatásával és közös összefogással
létrejöhetett a kötet.

KÖTETBEN AZ EGERSZEGI PROTESTANTIZMUS TÖRTÉNETE

Hiányt pótló kiadvány született
A reformáció 500. évfordulója alkalmából jelent meg az a tanul-

mánykötet, mely a zalaegerszegi református és evangélikus gyüle-
kezet történetét eleveníti fel, de fontos zalai protestáns személyek
életrajzába is bepillantást nyerhetünk.

Zsugyel Kornél, Hodánics Péter, Balaicz Zoltán és dr. Gyimesi Endre

Már zajlanak a munká-
latok az M70-es autó-
út több mint tíz kilo-

méteres, jelenleg kétszer egysá-
vos szakaszának teljes autópá-
lyává alakítása érdekében.

Az autóút fejlesztése azt kö-
vetõen indult el, hogy 2011-ben
hat halálos áldozatot követelõ,
illetve három súlyos és 23 köny-
nyû sérüléssel járó baleset tör-
tént Csörnyeföld közelében. Ezt
követõen az egysávos szakaszo-
kon megszüntették az elõzési
lehetõséget, fizikailag is szétvá-
lasztották a két oldalt. Azóta je-
lentõsen csökkent a balesetek
száma.

(Bõvebben  a  8.  oldalon.)

A testület november végi
ülésén megemlékezett a pénz-
ügyi bizottság nemrégiben el-
hunyt külsõ tagjáról, Laki József-
rõl, aki több cikluson át dolgozott
megyei közgyûlési tagként, illet-
ve bizottsági tagként. Társadalmi
megbízatásban 20 éven át töltött
be polgármesteri tisztséget lakó-
helyén, Kálócfán. A Zala Megyei
Közgyûlés pénzügyi bizottsága új
nem képviselõ tagjává választot-
ták Laki Józsefnét, aki nyugdíjba
vonulásáig a Zalabaksai Körjegy-
zõség körjegyzõjeként dolgozott,
2004-ben pedig címzetes fõjegy-
zõi címet kapott. 

Dr. Kondákor Ferenc megyei
fõügyész a Zala Megyei Fõügyész-
ség mûködésérõl adott tájékozta-
tást a grémiumnak, kiemelve,
hogy Zala megye a bûnügyi fertõ-
zöttséget tekintve rendszerint a
14-15. helyen szerepel a megyék
rangsorában, ami jó eredménynek
számít. Elmondta, hogy az utóbbi
években csökkent a regisztrált
bûncselekmények száma a me-

gyében, s jellemzõen a vagyon
elleni bûncselekmények képviselik
a legnagyobb arányt az össz-
bûnözési adatokban. Felhívta a fi-
gyelmet, hogy az eljárások lefoly-
tatásában jelentõs változást hoz a
2018. július 1-én hatályba lépõ új
büntetõeljárási törvény, amely je-
lentõsen növeli az elõkészítõ ülés
jelentõségét és lehetõvé teszi a
beismerésben lévõ vádlott elleni
eljárás ebben a perszakaszban va-
ló befejezését, elejét véve a to-
vábbi, úgynevezett hagyományos
tárgyalásnak. Az ügyészség közjo-
gi szakága közérdekvédelmi szak-
területével kapcsolatban elmond-
ta, hogy az állampolgárok tovább-
ra is fokozott bizalommal fordul-
nak az ügyészi szervekhez, és
ügyeik határidõben történõ, szá-

mukra kedvezõ és gyors elbírálá-
sát várják. Új elemként jelent meg,
hogy egyre több ügyben az állam-
polgárok nem csak a közigazgatá-
si szervek, hanem a bíróságok
döntéseinek ügyészségi felülvizs-
gálatát is kérik, amire természete-
sen nincs jogi lehetõség.

Ezt követõen a közgyûlés dön-
tött Veszprém Megyei Jogú Város
„Európa Kulturális Fõvárosa 2023”
pályázatának támogatásáról, te-
kintettel arra, hogy annak tágabb
vonzáskörzete Zala megye terüle-
tét is érinti, ezáltal pedig kedvezõ
lehetõségeket teremt a térség
programokba való bekapcsolódá-
sára. A cím elnyerése esetén nem
csak 2023-ban kell kiemelkedõ kul-
turális programokkal elõállnia a
nyertesnek, hanem 2019-tõl kezd-

ve kell olyan folyamatokat elindíta-
nia, amelyek a pályázatban is rög-
zített fejlõdési pályára állítják a vá-
rost és vonzáskörzetét. 

A grémium döntött arról, hogy
az Országos Területrendezési Terv
várhatóan ez évi elfogadását köve-
tõen módosítani kívánja  Zala Me-
gye Területrendezési Tervét is,
melynek tervezõi munkáihoz
igénybe kívánja venni a Miniszter-
elnökség által nyújtandó 20 millió
forint összegû támogatást. 

Jóváhagyta a testület 2018. évi
belsõ ellenõrzési tervét, kis mér-
tékben módosította 2017. évi költ-
ségvetését, melynek bevétel-ki-
adási fõösszege így 639.987 ezer
forintra változott, valamint elfo-
gadta 2018. elsõ félévi munka-
tervét. 

Assisi Szent Ferenc nevé-
hez fûzõdik a betlehemál-
lítás szokása, amely világ-

szerte elterjedt.
Az itáliai Greccióban 1223-ban

megkérte egy barátját, hogy ren-
dezzen be egy barlangot, készít-
sen jászolt, hozzon szalmát, sza-
marat és ökröt, értesítse a pászto-
rokat, és így „alkalmi színészekkel”
felelevenítették a szent éjszaka
eseményeit. A betlehem-állítás lé-

nyege az egykori események át-
élése, amely hozzásegíti az embe-
reket, hogy saját szívükben is elké-
szítsék a jászolt, amelybe minden
karácsonykor beleszülethet az is-
teni Kisded, aki hajléktalanul,
nincstelenül jött a világra, magára
véve minden emberi fájdalmat,
nélkülözést, vagyis egy lett velünk
e szent éjszakán.

A képen betlehem és állatsimo-
gató Nagykanizsa fõterén.

A ZALA MEGYEI KÖZGYÛLÉS ÜLÉSÉRÕL

Fõügyészi beszámoló, területrendezési terv

MTI Fotó: Varga György

Kép, szöveg: pP

Fotó: Antal Lívia

ÁLDOTT KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET

és eredményekben gazdag,

BOLDOG ÚJ ÉVET
kívánunk

Kedves Olvasóinknak
és Üzleti Partnereinknek!

Zalai Napló szerkesztõsége

AA  ZZaallaaii  NNaappllóó  lleeggkköözzeelleebbbbii  sszzáámmaa

2018. január 30-án jelenik meg.



Sajnos nem minden közlekedõ
igazodik ilyenkor a kialakult köz-
lekedési helyzethez, és nem veszi
tudomásul a lassú haladás tényét,
hívta fel a figyelmet Horváth
László rendõr õrnagy, a megyei
rendõr-fõkapitányság kiemelt
baleset-megelõzési fõelõadója. A
decemberi többletforgalom való-
ban stresszt okoz, a parkolókban
közelharcot kell vívniuk a szabad
helyekért, a korai sötétedés miatt
a látásviszonyok is romlanak. Ép-
pen ezért fokozott óvatosságra
és türelemre intik a jármûvezetõ-
ket, hogy segítsék egymást a
közlekedésben. Ha baleset törté-
nik, tegyenek meg mindent a
vétlen tulajdonos kilétének meg-
állapítására. Ha ez nem lehetsé-
ges, a kártérítés tisztázása érde-
kében hagyják hátra adataikat.
Személyi sérülés esetén hívják a
107-es illetve a 112-es segélyszá-
mot. A rendõrök szükség esetén
forgalomirányítással valamint tá-
jékoztatással segítik a közlekedõ-
ket, emellett folyamatosan figye-
lemmel kísérik a fõútvonalak, au-
tóutak, autópályák, határátkelõ-
helyek forgalmának alakulását. Az
útlezárásokról, a forgalomkorlá-
tozásokról, a kijelölt alternatív út-
vonalakról a rendõrség és a köz-
útkezelõ tájékoztatást ad a rádió-

ban, a honlapokon, amit a lakos-
ságnak érdemes figyelnie.

A téli közlekedés legfontosabb
feltétele a gépjármûvek kifogás-
talan felkészítése. Ide tartozik a

világítóberendezések mûködése,
a téli gumiabroncsok megléte. A
nedves, havas, jeges burkolatú
utakon a téli gumi sem nyújt tel-
jes biztonságot, ezért érdemes az
átlagosnál óvatosabban vezetni.
Az autósoknak számítaniuk kell
arra, hogy ilyenkor a féktávolság
is jelentõsen megnõ. Tartsanak

nagyobb követési távolságot,
mert csak ezáltal elõzhetõk meg
a ráfutásos balesetek, vagy az
igen gyakori, és általában súlyos
kimenetelû gyalogosgázolások.

Az alkoholtilalom az ünnepek
alatt is él. Ne üljön autóba az, aki
karácsonyi vásárokban, partikon,
vagy otthon alkohol tartalmú
italt, vagy az ilyenkor oly közked-
velt forralt bort fogyasztott. 

A bûncselekmény áldozatává
válás szempontjából szintén több

veszélyt rejteget ez az idõszak,
hiszen a nagy tömegeket vonzó
helyeken, áruházakban, vásárok-
ban nagyobb számban fordulhat-
nak elõ zseblopások, vette át a
szót Tóth László rendõr alezredes,
a megyei rendõr-fõkapitányság
bûnmegelõzési alosztályának
munkatársa. Ezt elkerülendõen

minimális pénzt vigyünk magunk-
kal, vagy részesítsük elõnyben a
bankkártyás fizetést. Fontos az is,
hogy a parkolókban lévõ mozgó-
árusoktól ne vásároljunk. Ilyenkor
megjelennek a csaló adomány-
gyûjtõk is, senkinek ne adjunk
pénzt az utcán, bármilyen igazol-
ványt is mutatnak. Tartsuk ész-
ben, hogy a Vöröskereszt és más
karitatív szervezetek soha nem
gyûjtenek az utcán, vagy a parko-
lókban. Ezt megtehetjük az álta-
luk megadott bankszámlaszámo-
kon egész évben. 

Az ünnepek alatt gyakran el-
utazunk, és üresen maradnak az
ingatlanok. Mindig keltsük azt a
látszatot, mintha otthon lenne
valaki. Kérjük meg a szomszédot,
hogy például rendszeresen ürítse
ki a postaládát. Lakásunkat felsze-
relhetjük mozgásérzékelõkkel,
mobilneten is követhetõ térfi-
gyelõ kamerákkal, rádiót, tévét
bekapcsoló idõkapcsolókkal, me-
lyekkel az otthon tartózkodás lát-
szatát kelthetjük. Az ünnepek fe-
lé közeledve gyakoribb az online
átverés, ezért csak mindig meg-
bízható webáruházaktól rendel-
jünk termékeket, karácsonyi aján-
dékokat. Soha ne utaljunk elõre,
az ellenértéket az áru átvételekor
fizessük ki. 

Türelem, óvatosság, körülte-
kintés, javasolja a Zala Megyei
Rendõr-fõkapitányság, mert
mindez záloga annak, hogy min-
denki örömmel és szerettei köré-
ben tölthesse el a karácsonyi ün-
nepeket. 

– liv –
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A RENDÕRSÉG JÓTANÁCSAI AZ ÜNNEPI IDÕSZAKRA

Körültekintõen az utakon és vásárokban

Tel./fax: 92/319-003
E-mail: alpin002@t-online.hu     Mobil: 30/3571-413

A karácsonyi elõkészületek és a bevásárlás idõszakában jóval
zsúfoltabbak az utak, gyakoribbak a forgalmi torlódások, ahogy
gyakrabban számíthatunk a zsebtolvajok megjelenésére. Az óva-
tosság mindkét tekintetben elkel, erre figyelmeztetett a Zala Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság a Dísz téren tartott közelmúltbeli sajtó-
tájékoztatóján.

Zalaegerszeg,
Ola út 12. szám alatt,

az Intersparral

átellenben
(jelenleg festékbolt mûködik benne)

KÖZPONTI ELÉRHETÕSÉGÜNK

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 178
Telefon: 92/500-300; Fax: 92/500-303

E-mail: zalaviz@zalaviz.hu; www.zalaviz.hu
Ingyenesen hívható hibabejelentõ: 80/202-178

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINK

ZALAEGERSZEG Ügyfélfogadás:
Zalaegerszeg, Deák F. tér 3–5/C Fsz. 4. h.: 9.00–15.00
Telefon: 92/500-390; 92/500-391 k.: 9.00–17.00
Hátralékkezelés: 92/500-392 sze.: 8.00–20.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu cs.: 9.00–17.00

p.: 9.00–15.00

ZALASZENTGRÓT: Ügyfélfogadás:
Zalaszentgrót, Mezõ F. u. 27. h., sze., p.: zárva
Telefon: 92/500-390; 92/500-391 k.. 12.00–18.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu cs.: 8.00–14.00

LENTI: Ügyfélfogadás:
Lenti, Honvéd u. 31., 8961 Pf.: 33. h., sze., p.: zárva
Telefon: 92/500-394 k.: 14.00–18.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu Cs: 8.00–12.00

Fokozott ellenõrzés a vásárokban és az utakon.

51 négyzetméteres üzlethelyiség ELADÓ.
Érdeklõdni: +36 30/313-2395

Nincs karácsony bejgli nélkül. Ez egy nagyon egyszerû, könnyen
elkészíthetõ recept, kezdõknek is bátran ajánlott.

ELKÉSZÍTÉS

A lisztet a puha vajjal elmor-
zsoljuk. Hozzáadjuk a porcukrot,
a reszelt citromhéjat, a kezünkkel
eldörzsölt élesztõt, és összekever-
jük. Összegyúrjuk 1 tojássárgájá-
val, és annyi vízzel, amennyi feltétlenül szükséges ahhoz, hogy össze-
álljon a tészta. Ha összegyúrtuk a tésztát, tegyük a hûtõbe legalább fél
órára. 

Közben készítsük el a tölteléket. A 25 dkg cukrot kb. fél deciliter-
nyi vízben olvasszuk fel. Figyeljünk, semmiképpen ne kezdjen
karamelli-zálódni! Ha elolvadt, tegyük hozzá a darált mákot, kiska-
nálnyi fahéjat, rumba áztatott és lecsöpögtetett mazsolát, reszelt cit-
romhéjat. Ha nagyon száraz a töltelék, tehetünk még hozzá egy kis vi-
zet, de vigyázzunk, ne legyen folyós!

Ha pihent a tésztánk, vegyük két részre, nyújtsuk téglalappá (a
deszkát nem szükséges lisztezni, nem fog leragadni), terítsük szét raj-
ta a töltelék felét, és tekerjük fel. A másik rudat hasonlóképpen ké-
szítsük el.

Pihentessük még egy 20 percet, közben melegítsük fel a sütõt 180
fokra, kenjük le egy tojássárgájával, és mehet a sütõbe. Egy bõ fél óra
alatt aranybarnára sülhet. Szeletelés elõtt várjuk meg, hogy kihûljön,
különben szétesik.

Bejgli egyszerûen

TÉSZTA:

50 dkg finomliszt
20 dkg vaj
5 dkg porcukor
1 db tojássárgája
1.5 dkg friss élesztõ
1 csipet só
0.5 citromból nyert citromhéj
3 evõkanál víz (szükség szerint)

TÖLTELÉK:

40 dkg darált mák
25 dkg cukor
1 kávéskanál fahéj
10 dkg mazsola (rumba áztatva)
1 citromból nyert reszelt citromhéj
0.5 dl víz

Hozzávalók 8 adaghoz



A tavaszi szemeszterben már
az angol nyelv, az informatika,
valamint a pénzügyi ismeretek
tanulására is lesz lehetõsége a
Senior Akadémia résztvevõinek,
hangzott el a BGE zalaegerszegi
gazdálkodási kara által vezetett
akadémia félévzáró ünnepségén.

A mai alkalmat ünnepnek élhe-
tik meg, hiszen az õszi szemeszter
befejeztével egy újabb sikeres év-
tõl köszönhetnek el. Sok-sok isme-
retterjesztõ elõadáson túl ezt az
eseményt a karácsonyvárás jegyé-
ben tarthatják meg, fogalmazott
beszédében Lambertné Katona
Mónika dékán a hallgatókat kö-
szöntve.

A félévzáró rendezvényt meg-
tisztelte jelenlétével prof. dr.
Heidrich Balázs, a BGE rektora, aki
úgy vélekedett, hogy a Senior Aka-
démia nagyon jó példája az egye-
temek megváltozott szerepének.
Hangsúlyozta, manapság az egye-
temeknek nem megengedett,
hogy elefántcsonttoronyban létez-

zenek, hogy az adófizetõk ne tud-
janak arról, mi történik falaik kö-
zött. Mint mondta, Magyarorszá-
gon elindult egy változás, ami

megegyezik az oktatási kormány-
zat akaratával, miszerint az egye-
temek közérthetõ módon tegyék
nyilvánossá oktatási és kutatási te-
vékenységeiket. Mindezt jól repre-
zentálja a Senior Akadémia, mely-

nek szépkorú hallgatói tiszteletet
érdemelnek, ahogy az egyetem fi-
atal hallgatói is, mert részvételük-
kel bizonyítják, hogy nyitottak és

befogadóak tudtak maradni az éle-
tüket, a környezetüket érintõ dol-
gok iránt. 

Az elmúlt évek igazolták, hogy a
Szenior Akadémia beváltotta a hoz-
zá fûzött reményeket, emelte ki
Balaicz Zoltán polgármester. Fel-
idézte, hogy Boda László, a Zala Me-
gyei Idõsügyi Tanács elhunyt elnö-
ke javaslatára indították el az egye-
temi képzési programot, melynek
évrõl évre való színvonalas meg-
rendezéséért a város és a gazdál-
kodási kar egyaránt mindent tesz.
A polgármester köszönetet mon-
dott az akadémia lebonyolításában
résztvevõknek, és kifejezte köszö-
netét a hallgatóknak is, „akik nélkül
nem lenne ilyen sikeres a város”. 

Pácsonyi Imre, a megyei köz-
gyûlés alelnöke a Zala Megyei Idõs-
ügyi Tanács szervezetei nevében is
méltatta a zalaegerszegi Senior
Akadémia sikerességét. Fontosnak
nevezte az idõsebb korosztály akti-
vitásának megõrzését, ismereteik
bõvítését aktuális és friss informá-
ciókkal. Mint mondta, örömmel
tesz eleget kötelezettségének, mi-
kor a megyei idõsügyi tanács elis-
merõ oklevelét átadja Lambertné
Katona Mónika dékánnak, egyúttal
a zalaegerszegi gazdálkodási kar
munkatársainak a Senior Akadémia
megszervezésért.

Törõdés, gondoskodás, elköte-
lezettség – ez áll mindazon munka
mögött, amit az egyetem és a vá-

ros kifejt az akadémia megszerve-
zésében, fogalmazott Lambertné
Katona Mónika dékán az oklevelet
megköszönve. Mint mondta, az
egyetem máris a jövõben gondol-
kodik, hiszen 2018 februárjától, a
tanév második félévében valós
kurzusokat szeretnének indítani az
akadémiára ráépítve. Az elõzetes
igényfelmérés szerint angol nyel-
vet, informatikát oktatnának. Mi-
vel az egyetem a 46 évvel ezelõtt
indított pénzügyi és számviteli fõ-
iskola talaján nõtte ki magát, egy
szakmai tantárgyat, a pénzügyi is-
meretek oktatását is kínálják.  Ez
már egy iskolarendszerû képzés
lenne, mely a résztvevõknek heti
elfoglaltságot jelent, és amelyre
várják a jelentkezõket. 

Antal Lívia
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VALÓS KÉPZÉSEKKEL BÕVÜL A ZALAEGERSZEGI SENIOR AKADÉMIA

Angol nyelv, informatika, pénzügy

Lambertné Katona Mónika és Pácsonyi Imre,
a megyei idõsügyi tanács elismerõ oklevelével

Prof. dr. Heidrich Balázs, a BGE rektora köszönti az akadémia résztvevõit.

Huszonöt év alatt 8 ezer
ügyfelük volt, a kihelyezett
mikrohiteleik értéke
novemberben elérte a 9
milliárd forintot. Ez a Zala
Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány (ZMVA)
fennállásának 25 éves mérlege,
amely szervezet az elmúlt két
és fél évtizedben hitelezéssel
és tanácsadással segítette a
zalai mikro-, kis- és
középvállalkozások indulását
és fennmaradását. 

– A Zala Megyei Önkormányzat
a Magyar Vállalkozásfejlesztési
Alapítvánnyal együtt hozta létre a
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítványt 1992-ben, idézte fel a
kezdeteket Doucha Ferenc, az ala-
pítvány kuratóriumának elnöke.
Olyan idõszakban indultunk el, ami-
kor is a gazdasági rendszer össze-
omlása következtében tönkremen-
tek az állami vállalatok. A kialakuló
új gazdasági környezetben alapít-
ványunk felvállalta a létrejövõ, tõke-
hiánnyal küszködõ kisvállalkozások
támogatását. Az elmúlt 25 év iga-
zolta, hogy jó döntés volt az alapít-
vány létrehozása, mellyel kezdet-
ben az induló vállalkozásokat, majd
késõbb a már mûködõket is segítet-
tük. Akkor maximum 300 ezer forint
volt a kihelyezett hitel összege,
melynek ma már tízmillió forint a fel-
sõ határa. Ugyanakkor meg kell
tudnunk újulni, mert a mikrohite-
lezésben konkurenciát jelentenek a
bankok, ami a vállalkozások szem-
pontjából kedvezõ. Alapítványunk-
nál továbbra is igényelhetõ a Szé-
chenyi-kártya, ami hatféle, többek
között folyószámla-, beruházási,

önerõ-kiegészítésre igényelhetõ hi-
tel. Különösen büszkék vagyunk ar-
ra, hogy önfenntartóak vagyunk,
munkaszervezetünk valóban sike-
res pályázati tevékenységet folytat,
ami mûködésünk biztosítása mel-
lett a vállalkozásoknak nyújtott szol-
gáltatásainkat is bõvíti. Bízunk a jö-
võben, hogy megtaláljuk azokat a
lehetõségeket, melyek révén to-
vábbra is az egyik legjobban mûkö-
dõ vállalkozásfejlesztési alapít-
ványként tarthatnak számon minket
az országban. 

– Valóban bizakodóan nézhe-
tünk a jövõbe, hiszen jelenleg is tíz
pályázatot futtatunk, melybõl hét
nemzetközi projekt. Külföldi partne-
reink száma meghaladja az ötvenet
– vette át a szót Nagy András, a
ZMVA ügyvezetõ igazgatója. – A
vállalkozásokat segítve az energia-
hatékonyság, a finanszírozás, a fa-
ipari innováció, vállalkozásfejlesz-
tés, foglalkoztatás és az exportösz-
tönzés területein dolgozunk. Ez
utóbbiban az Enterprise Europe
Network hálózat tagjaként mûkö-
dünk. Alapítványunk jelenleg is több
mint ötszáz vállalkozást finanszíroz

hitelkihelyezéssel. Új termékünk a
Fürge hitel, ami 500 ezer és 3 millió
forint közötti hitel felvételét biztosít-
ja. Elbírálása csupán két hetet vesz
igénybe, nem feltétlen kell hozzá in-
gatlanfedezet, elegendõ a készfize-
tõ kezesség illetve a hitelgarancia.
Ilyen kisösszegû hiteleket a bankok
nem nyújtanak, a vállalkozásoknak
azonban igényük van rá. A saját va-
gyonunkból létrehozott Fürge Helyi
Hitelalapból folyósított összegeket
megkötés nélkül kisebb beruházá-
sokra, eszközbeszerzésre használ-
hatják fel a vállalkozások. 

A Zala Megyei Önkormányzat-
tal, mint egyedüli alapítóval való si-
keres mûködésünk egyik eleme a
megyei foglalkoztatási paktumban
való részvétel. Mindezen tevékeny-
ségek fókuszában a zalai vállalko-
zások, a zalai gazdaság erõsítése
áll, ahogy a jövõben is ez a legfon-
tosabb célunk.

A képen Nagy András, Pá-
csonyi Imre, a megyei közgyûlés
alelnöke és Doucha Ferenc
emléklapot ad át a háromezredik
mikrohitel-ügyfélnek, Tóth Szilvi-
ának.

25 ÉVE A VÁLLALKOZÁSOK SZOLGÁLATÁBAN
A ZALA MEGYEI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY

Két sikeres nemzetközi gya-
korlatról, árvíz- és belvízvéde-
lemre, valamint a téli idõszakra
felkészülésrõl esett szó többek
között a Zala Megyei Védelmi
Bizottság idei utolsó ülésén.

A tanácskozást követõ saj-
tótájékoztatón dr. Sifter Rózsa
kormánymegbízott, a megyei
védelmi bizottság elnöke el-
mondta, Magyarország kiváló-
an teljesített az idei nyári
„CONVEX-3-2017" Nemzetközi
Nukleárisbaleset-elhárítási
gyakorlaton, amit a nemzetkö-
zi szervezet elismerõ oklevéllel
nyugtázott. A magyar honvé-
delem ugyancsak sikeresen
hajtotta végre a „Saber
Guardian 2017" nemzetközi
gyakorlatot, amikor is nagy lét-
számú NATO-erõk mozogtak az
ország fõ közlekedési útvo-
nalain. 

Az ülésen beszámolót hall-
gattak meg továbbá a humán
kockázatok csökkentésérõl, a
honvédelmi katasztrófarend-
szerrõl, valamint az önkéntes
területi tartalékos rendszer ki-
alakításának aktuális feladatai-
ról. Végül bemutatkoztak a Za-
la Különleges Mentõk, akik a
közelmúltban sikeres mentési
gyakorlatot hajtottak végre a
zalaegerszegi Gébárti-tónál. Az
ülésen szóba került, hogy idén
ugyan elõfordultak rendkívüli
idõjárási helyzetek, a védelmi
bizottságnak azonban nem kel-
lett beavatkozni, mert az erre
hivatott szervezetek, köztük a
megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság tevékenysége ele-

gendõnek bizonyult a veszé-
lyek elhárítására.

Egri Gyula, a Zala Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgatója elmondta, hogy a
Nemzetközi Atomenergia Ügy-
nökség idén elõször Magyaror-
szágon tartotta nemzetközi
nukleárisbaleset-elhárítási gya-
korlatát 81 ország és 11 nem-
zetközi szervezet részvételé-
vel, ami június 21-én kezdõ-
dött, és 36 órán át tartott. A
feladat a paksi atomerõmûben
bekövetkezõ súlyos, több or-
szágot érintõ, globális hatású
nukleáris baleset kezelésének
gyakorlása volt. A Zala Megyei
Védelmi Bizottság és a Zala
Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság feladata többek
között az volt, hogy tájékoz-
tassa a helyi lakosságot, illetve
befogadó helyeket biztosítson
a megyében a Paks térségébõl
kimenekített lakosságnak. 

A sajtótájékoztatón elhang-
zott, hogy a szélviharok és más
idõjárási anomáliák okozta
áramkimaradások miatt a vé-
delmi bizottság egyeztet az
E.ON-nal a téli idõszak bizton-
ságosabb energiaellátása érde-
kében. A hóhelyzeteket úgy kí-
vánják kezelni, hogy még a na-
gyobb hóakadályok elõtt lezár-
ják az érintett fõ megyei közle-
kedési csomópontokat a 7,5
tonna feletti tehergépjármû-
vek elõtt, azok szakaszos áten-
gedése mellett. Ha csak olyan
eset nem történik, a személy-
gépkocsi- és buszforgalmat
nem fogják korlátozni. 

ZALA MEGYEI VÉDELMI BIZOTTSÁG  

Felkészülve a téli idõszakra

Peugeot motorkerékpár (50

ccm) keveset futott, jó

állapotban eladó.
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Karácsonyi díszben pompázik
Nagykanizsa fõtere, ahol új att-
rakcióként mézeskalács templom
díszeleg védve a téli hidegtõl Er-
zsébet királyné szobrát. A zenepa-
vilonban az adventi koszorún már
meggyújtották az elsõ két gyer-
tyát. Nagykanizsa számára a
2017-es esztendõ a felkészülés iz-
galmával telt el, hiszen 2018-ban
elkezdõdhetnek azok a nagysza-
bású fejlesztések, melyek új távla-
tokat nyitnak a dél-zalai város éle-
tében.

– Karácsony közeledte vitatha-
tatlanul megjelent a fõtéren, ahol
minden látványosság arról szól,
hogy készítsük fel lelkünket, csalá-
dunkat e meghitt, szép ünnepre.
Minden évben igyekszünk külsõ-
séggel is megújulni, és ehhez tény-
leg jó ötletnek bizonyult a mézes-
kalács templom, melynek eredeti-
jét az Adri-Kézmûves tortamûhely
készítette el – kezdte a beszélge-
tést Dénes Sándor, Nagykanizsa
polgármestere. – Ahogy felállítot-
ták november közepén, egybõl fel-
keltette az érdeklõdést, különösen
a gyerekekét, de a felnõttek is szí-
vesen fotózkodnak elõtte. A mé-
zeskalács templom azon túl, hogy
szebbé teszi a fõteret, és örömet
csal az itt élõk lelkébe, az Erzsébet-
szobrot is védi a hidegtõl, mégpe-
dig igazán látványos módon. Az ün-
nepi forgataghoz hozzátartozik az
adventi gyertyagyújtás, melyen a
városvezetõk és egyházi méltósá-
gok köszöntik a közönséget. De-
cember 24-én, ami idén vasárnapra
esik, nem 18 órakor, hanem 16 óra-
kor tartjuk meg a programot, hogy
a gyerekeket el lehessen csalni ott-
honról, míg a Jézuska meghozza a
karácsonyfát az ajándékokkal. 

Azt szeretnénk, hogy mindenki-
nek szép legyen az ünnepe, külö-
nös tekintettel a rászoruló gyere-
kekre. Tavaly több mint négyezer
szeretet-doboz gyûlt össze, ezt az
akciót idén is meghirdettük. Nem

kérünk többet, csupán egy cipõs-
doboznyi ajándékot, melynek tar-
talmát az adakozókra bízzuk. A sze-
retet-dobozokat az úgynevezett
csoda-pontokban lehet leadni, töb-
bek között itt a városházán. 

– Az önkormányzat gondosko-
dását jól példázza az idõsbarát díj.

– Október 16-án vehettük át az
Idõsbarát önkormányzat díjat a bu-
dapesti Uránia Filmszínházban Ba-
log Zoltántól, az emberi erõforrá-
sok miniszterétõl. A 95 pályázatot
benyújtó település közül 12-en
kaptak díjat. Azt gondoljuk, hogy
ezzel az elmúlt években végzett
munkát ismerték el, amit önkor-
mányzatunk és az Idõsügyi Tanács
végzett a város szépkorú lakosaiért.
Büszkék lehetünk arra, hogy 27
idõsklub mûködik Nagykanizsán,
amit kihangsúlyoztak a méltatás-
ban. Tagjaik csakugyan aktívak, te-
vékenyen részt vesznek minden vá-

rosi rendezvényen, jó ötleteikkel
gazdagítják azokat. November 27-
én harmadik alkalommal szerveztük
meg az idõsügyi tanáccsal a szenio-
rok táncestjét együttmûködve az
Eraklin Táncklubbal, illetve õsszel ki-
lencedik alkalommal indítottuk el a
szeniorok iskoláját, amely  ugyan-
csak nagy népszerûségnek örvend
körükben. Mindemellett mûködtet-
jük a szenior hírportált, amit szin-
tén értékelt a zsûri. 

– Az ünnepi eseményeknél ma-
radva, a Csarnok Üzletház a közel-
múltban ünnepelte 20 éves fenn-
állását.

– Húsz évvel ezelõtt, a Csarnok
Üzletház megnyitásával, a szabad
térrõl egy fedett üzletközpontba
költözhettek az árusok és a vásár-
lók. A piacnak illetve csarnoknak
nevezett létesítmény az elmúlt 20
év alatt igazán belopta magát az
emberek szívébe, minõségi helyi

portékáival valóban a város élés-
kamrájává vált, a helyiek mellett a
környékbelieknek is. Emellett egy
kiváló találkozási hely, ahova szíve-
sen járnak, és jól érzik magukat az
emberek. 

– Közeleg az év vége, ami nem
jelenti azt, hogy ne lenne feladat
az önkormányzat számára. Me-
lyek ezek?

– Képviselõ-testületünk a közel-
múltban döntött arról, hogy az ez
évi közlekedésfejlesztésre szánt kö-
zel 90 millió forint nagy részét a ke-
leti városrészben parkolóhelyek bõ-

vítésére fordítja. Ebbõl több mint
80 új parkolót létesítünk, a régiek-
bõl felújítunk, s bõvítjük a gyalogát-
kelõhelyek számát. A munka már
megkezdõdött, ami elõreláthatólag
2018. április közepén fejezõdik be.
A leendõ parkolóhelyek kijelölésé-
ben fontos kívánalomnak tartottuk
azt, hogy a zöldfelületek érdemben

ne sérüljenek, hiszen a Zöld város,
zöld Nagykanizsa projektben is ép-
pen a zöldfelületek megtartása és
bõvítése a célunk. Szintén önkor-
mányzati költségvetésbõl újítot-
tunk fel két zártkerti utat, a Kilátó
és a Zengõ utat a közelmúltban. To-
vábbá felújítottuk az utat a
kiskanizsai városrészben, az Õrto-
rony utcában és a Templom tér
északi részén. 

– Az utak és járdák felújítása
mindig sarkalatos kérdés egy te-
lepülésen. Folytatódhat-e ez a
munka?

– Igen, hiszen tavaly december-
ben infrastruktúra-fejlesztésre 1,9
milliárd forint állami támogatást
kaptunk, amit utak, járdák, hidak
felújítására fordíthatunk. A közbe-
szerzési eljárás lezajlott, a kivitele-
zések jövõre kezdõdnek el és az év
végére reményeink szerint be is fe-
jezõdnek. A teljesség igénye nélkül

a közmûvek cseréjével együtt meg-
történik az úttest és a járda re-
konstrukciója a Platán soron, a Vö-
rösmarty, a Pivári és a Zrínyi utcák-
ban, valamint megújul a Vár utcai
Principális-híd is. 

A TOP-program által támogatott
Zöld város, zöld Nagykanizsa pro-
jektben az Eötvös, a Széchenyi, a
Deák és a Szent József terek meg-
újítása, valamint a Csónakázó-tóhoz
vezetõ  kerékpárút létesítése való-
sulhat meg.

– A TOP- illetve a Modern váro-
sok programban kitûzött fejlesz-
tések mikor indulhatnak?

– 2018-cal e két program tekin-
tetében is elkezdõdik a kivitelezések
idõszaka. Lezajlottak már a közbe-
szerzési eljárások, így a TOP-
programban megkezdõdhet az or-
vosi rendelõk, bölcsõdék, óvodák
felújítása, valamint a Zrínyi utcai
idõsek otthonának rekonstrukciója.
A Modern városok programon belül
többek között számítunk az új uszo-
da és sportcsarnok, a ferences ko-
lostor kivitelezésének elindulására.
Az önkormányzati intézményi fej-
lesztések jövõ évi feladataként a
vállalkozói összefogásból már meg-
kezdett kiskanizsai Móricz Zsigmond
Mûvelõdési Ház homlokzatának re-
konstrukcióját szeretnénk elvégez-
ni. Ezt saját forrásból tesszük, ahogy
a Zrínyi Miklós Általános Iskola hom-
lokzatának megújítását, külsõ nyí-
lászáróinak cseréjét tettük idén. 

Nagykanizsa számára talán az el-
hangzottakból is kitûnik, több ki-
sebb, nagyobb volumenû fejlesztés
adja a továbblépés, a fejlõdés lehe-
tõségét. A TOP- valamint a Modern
városok program valóban új távla-
tokat kínál, ugyanakkor bízunk ab-
ban is, hogy részesei lehetünk
munkahelyteremtéssel járó igazi
nagyprojekteknek is, hiszen váro-
sunk Dél-Zala szívében méltán jogo-
sult arra a szerepre, amit ipari, ke-
reskedelmi és kulturális központ-
ként tölt be – hangsúlyozta Dénes
Sándor.

Antal Lívia

Tavaly 15 százalékkal nõtt a
hazai és 18 százalékkal a külföldi
vendégek száma Zalakaroson. A
gyógytelepülés elmúlt húsz éve
magyar és európai sikertörténet,
a jövõ pedig a történet folytatá-
sát ígéri – mondta Kövér László,
az Országgyûlés elnöke a várossá
avatás jubileumi ünnepségén. 

– A növekedés idén is kitartott:
5,2%-kal nõtt a vendégéjszakák
száma az elsõ három negyedév-
ben. A turisztikai marketingtevé-
kenység kiemelt célja a szezonha-
tás csökkentése volt, ami több
mint 16%-os növekedést eredmé-
nyezett az elõszezoni (április-
május-június) vendégéjszakák vo-
natkozásában – mesélte Novák
Ferenc polgármester, akitõl azt
tudakoltuk, hogy milyen attrakci-
ókkal lett idén gazdagabb a
gyógyfürdõ és milyen fejleszté-
sek várhatók jövõre?

– A zalakarosi Gránit Gyógyfür-
dõ Zrt. életében az idei év meg-
határozó jelentõségû volt. A
Carlson Rezidor Hotel Group-hoz
tartozó, 2017 júliusában nyitó
Park Inn by Radisson Zalakaros
Resort & Spa 4*-os Hotel a gyógy-
fürdõ szomszédságában épült,
mellyel a fürdõ közvetlen, fûtött
folyosón megközelíthetõ kapcso-
latot alakított ki. A 212 darab 26
négyzetméteres standard szobá-
val és 24 darab 46 négyzetméte-
res lakosztállyal rendelkezõ hotel
vendégei a fürdõben lévõ szolgál-
tatásokat veszik igénybe.  A nyi-
tás óta eltelt idõszakban a szállo-
da már 30.000 vendéget gene-
rált, amely a fürdõ vendéglét-
szám-növekményének hat száza-
lékát jelentette. A fürdõ idén is a
minõségi fejlesztésekre helyezte
a hangsúlyt, folyamatos az attrak-
ciófejlesztés. Megtörtént az él-
ményfürdõ vizesblokk-felújítása,
a pihenõrészek bõvítése, a masz-
százságyak cseréje. A Park Inn

szálloda melletti területen új par-
kolóhelyek létesültek. A biztonsá-
gos üzemeltetés érdekében a
mûszaki, vízgépészeti beruházá-
sok is folytatódtak. A 20 éves
strandi játszótér helyett egy ár-
nyékosabb, a vendégek által ke-
vésbé használt területen valósult
meg az új, hat elembõl álló játszó-
birodalom, melynek átadóján be-
mutatásra került Panki, a fürdõ
kortalan és vidám kabalababája is.
A fejlesztések jövõre is folytatód-
nak a Gyógycentrum I-II. számú
nyitott és kupolás me-
dencéinek fejújításával,
egy új panorámás me-
dence létrehozásával, a
meglévõ udvari szauna
blokk bõvítésével vala-
mint a gyógykerti
gasztronómia új helyen
történõ kialakításával. 

– Egy nemrégiben
átdolgozott, komplex
turisztikai gyógyhely-
fejlesztési projekt ré-
vén mintegy 850 millió
forint összértékben
fejlõdhet – több más
mellett – a sportcent-
rum területe. Mi min-
den valósulhat meg?

– A gyógyhelyfej-
lesztési stratégia egyik
prioritást élvezõ eleme az új zöld-
felületi és rendezvényterületi
funkciókkal is rendelkezõ gyógy-
helyi városközpont kialakítása. A
gyógyhelyi városkép és vendégek
konfor-mitásának fokozásához
hozzájáruló projektben egy olyan

fedett, multifunkcionális gyógy-
helyi fogadóépület és rendez-
vényház jön létre, mely a bõvülõ
szabadidõ-eltöltési lehetõségek-
kel járul hozzá a szezonalitás
csökkentéséhez, de helyet ad bel-
téri eseményeknek is, továbbá a
településen igénybe vehetõ ga-
rantált programok kiindulási és,
vagy érkezési pontja lesz. A meg-
valósítandó komplexum a minõ-
ségi szabadidõ-eltöltési lehetõsé-
gek tárházát bõvíti. A fejlesztés
megalapozza továbbá a rendez-

vény- és kulturális turizmus helyi
fejlõdését is. A gyógyhely jelleget
erõsítõ, a látogatói élményszer-
zést fokozó rendezvénytér, a fo-
gadóépület és a gyógy- és egész-
ségpark a meglévõ rendezvények
zökkenõmentes, magasabb szín-

vonalú alap- és háttérkiszolgálá-
sát, valamint új típusú rendezvé-
nyek bevezetését támogatja. 

– Zalakaros és térsége az
egészségturizmus mellett új,
gazdag „zöld-kincs” kínálattal is
meg tud jelenni az idegenforga-
lom piacán. Az ökoturisztika mi-
lyen szegmenseit szeretnék ki-
használni?

– Zalakaros gyógyító ereje nem
csupán egyedülálló gyógyvizének
jótékony hatásaiban keresendõ,
hanem abban a sokszínû reperto-

árban, amely minden érzékszer-
vünket képes simogatni. Elménk
számára feldolgozhatatlan, ami-
vel egy nap találkozunk, figyel-
münket megosztva végzünk fel-
adatokat, elfelejtettünk jelen len-
ni a jelenben. Zalakaros gyógyító

érintései testünkön kívül lelkün-
ket is megérintik, melybõl erõt
meríthetünk, feltöltõdhetünk, le-
lassulhatunk, visszatalálhatunk a
természethez és ez által önma-
gunkhoz! A fürdõzés után remek

kirándulási lehetõsé-
get kínál a dimbes-
dombos zalai táj és a
közeli Kis-Balaton, a
nem régiben elké-
szült Termáltó és
Ökopart, a zalai szõlõ-
hegyek, a kápolna-
pusztai Bivalyrezervá-
tum, a Csiga túra tan-
ösvény és még sok
más felfedezni való.

– A közelmúltban,
Veszprémben a „Vi-
rágos Magyarorszá-
gért” környezetszé-
pítõ pályázat legran-
gosabb elismerését,
az Arany Rózsa-díjat
vehette át a város. A
település dekorálá-

sára az adventi idõszakban is
gondot fordítanak?

– Önkormányzatunk 2004 óta
minden évben, így idén is meghir-
dette a településen az adventi
környezetszépítõ versenyt. A
nyertesek a jövõ februári lakossá-

gi fórumon vehetik át jutalmaikat.
Az elmúlt években megújult a te-
lepülés díszkivilágítása is, ledes
égõket vásároltunk, települési ka-
rácsonyfát állítunk, és megannyi
programmal készülünk. Zala-
karoson minden évben advent el-
sõ hétvégéjétõl kezdõdõen fel-
kapcsolják az ünnepi fényeket,
amivel kezdetét veszi a kará-
csonyvárás. Az idei évben elké-
szült a gyógytelepülés óriás ad-
venti koszorúja, melyen advent
hétvégéin ünnepélyesen meg-
gyújtjuk a gyertyákat. A Mikulás
napjához közel megtartottuk a jó-
tékonysági mikulásfutást, melyen
a környékbeli rászoruló családok-
nak gyûjtöttünk tartós élelmiszert
és játékokat. A templomban a nõi
kórus adott koncertet. Hagyo-
mányteremtõ jelleggel ez évben
is december 16-án feldíszítjük
Zalakaros karácsonyfáját, majd a
Seven Houses Gospel Chor kon-
certezik az Isteni Irgalmasság
templomban.  December 20-án az
iskolában lesz hangverseny. Akik
pedig meglátogatják a Zalakarosi
Fürdõ elõtti adventi vásárt, elidõz-
hetnek a gyönyörû díszkivilágítás-
ban egy pohár forralt borral és
sült gesztenyével a kezükben.

Nemes Norbert

EGÉSZSÉGTURIZMUS ÉS ÖKOTURISZTIKA

Zalakaros zimankóban

KARÁCSONYVÁRÁS AZ ELVÉGZETT MUNKA ÖRÖMÉVEL

Jövõjét építõ Nagykanizsa

Pogácsás Tibor államtitkár, Dénes Sándor polgármester, 
Balog Zoltán emberi erõforrások minisztere.

Novák Ferenc polgármester (középen) köszöntõt mond
a városnapi ünnepségen.

Az új rendezvénytér látványterve
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Új óvoda épült, oktatási, szo-
ciális intézmények, orvosi rende-
lõk korszerûsödtek, és számta-
lan munkahelyteremtõ beruhá-
zás létesült a lassan mögöttünk
hagyott esztendõben: az idei és
a 2018-ra áthúzódó fejlesztések
nyomán legalább 800 új állással
számolhat a város, derült ki
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg pol-
gármestere szavaiból, akit – az
év vége közeledtével – összeg-
zésre kértünk.

– Maradt a Zalaegerszeg gazda-
ságát jellemzõ dinamika, az eddig
elért eredmények pedig újabb
lendületet adnak a sikeres folyta-
táshoz egy olyan város érdeké-
ben, ahol mindenki megtalálja a
jövõjét, fogalmazott elöljáróban
Balaicz Zoltán polgármester. Mint
sorolta, 2017-ben tovább csök-
kent a munkanélküliségi ráta a za-
lai megyeszékhelyen: míg 2014-
ben 4,7, tavalyelõtt 3,3, tavaly 3
százalékos volt a regisztrált állás-
keresõk aránya, idén már csak 2,7,
ami mintegy 1000 fõt jelent, s kö-
zülük is igyekeznek visszavezetni
a többséget a munka világába. A
polgármester kiemelte a Csejtei

Kft., a Europtech Kft., a Györe
Intertrans Kft., a Timbertech Kft.,
az OBDE Kft., a Mould Tech Kft., a
Zalaco Zrt., az Edelmann Hungary
Packaging Kft., a Flex és az ADA
fejlesztéseit, és hangsúlyozta, a
munkaerõhiányt elkerülendõ, il-
letve a településen állást vállalók
helyzetét megkönnyítendõ, 600
millió forintos beruházással mo-
dern munkásszálló létesül.

A Modern Városok Program ré-
szeként elkezdõdött Zalaegerszeg
és az M8-as út (Vasvár) közötti
szakasz tervezése, és már lezajlott
a közbeszerzés az R76-os kétszer
kétsávos út M7-es és Fenékpusz-
ta, valamint Zalaegerszeg és
Alsónemesapáti közötti szakaszá-
ra, tavasszal tehát indulhatnak a
munkálatok. Elkészült a Zalaeger-
szeg–Nagypáli csomópont, a 74-
es út zalaegerszegi szakasza és a

botfai körforgalom, megújult a
Rákóczi utca, és másfél milliárd
forintból infrastrukturális prog-
ram indult a település 29 helyszí-
nén, ennek keretében újul meg a
sportcsarnok elõtti tér és a
Keresztury VMK elõtti tér és lép-
csõsor, számolt be a jelentõs út-
fejlesztésekrõl a polgármester.
Épül a 42 milliárd forintos jármû-
ipari tesztpálya, Zalaegerszeg lett
az 5G magyarországi tesztvárosa,
továbbá adott 300 millió forint a
Logisztikai Központ és Konténer-
terminál kialakításának elõkészíté-
sére. 

– A gazdaságfejlesztésben ta-
pasztalható dinamikus fejlõdés az
élet más terén is érezteti hatását,
egyre több szolgáltató érzi fon-
tosnak, hogy jelen legyen Zala-
egerszegen, s a már itt lévõk is
bõvítésbe, újításba fognak – emlí-
tette Balaicz Zoltán. – A város a

Modern Városok Programnak kö-
szönhetõen is szépül, ez összessé-
gében több, mint 200 milliárd fo-
rint felhasználását jelenti 2022-ig.
E projekt részeként útnak indult a
Mindszenty-projekt a plébánia
épületének felújításával, amint
zöld jelzést kapunk, kezdõdhet az
uszoda-beruházás, s zajlik a köz-
beszerzés az Alsóerdei Sport- és

Rekreációs Központ esetében. A
Terület- és Településfejlesztési
Program keretében 2020-ig 16,8
milliárd forintot használhatunk
fel, és igyekszünk mihamarabb
megvalósítani terveinket. E tekin-
tetben egyébként jól haladunk, az
orvosi rendelõk, szociális intézmé-
nyek, bölcsõdék, óvodák nagyobb
hányada már 2017-ben megújult,
a tankerülettel való együttmûkö-
désnek köszönhetõen pedig az is-
kolák épületét is korszerûsíthet-

jük. Andráshidán új óvoda épült.
Készülünk a kézmûves termékek
helyi piacának megvalósítására,
15 kilométernyi kerékpárút meg-
építésére, a Zöld Zala-part, a
Gébárti-tó és a Vizslapark átalakí-
tására. Folyamatosan újulnak a
középületek, de új lakások és csa-
ládi házak is formálják Zalaeger-
szeg arculatát. 

Az egyetemek is fejlõdnek,
fontos projektek indultak a helyi
felsõoktatásban, folytatódik a Zala
Megyei Szent Rafael Kórház re-
konstrukciója. 

A lakosság és a zalai megye-
székhelyre látogatók kikapcsoló-
dását számtalan nívós, országosan
is elismert fesztivál szolgálja a
2017-ben 35 éves Hevesi Sándor
Színház és a Griff Bábszínház elõ-
adásai mellett. A sportfejlesztések
terén is mozgalmas volt az esz-

tendõ, ezt jelzik a legnagyobb be-
ruházások is: befejezõdött a ZTE-
stadion és a Jégaréna felújítása, s
új atlétikapálya épült az Ifjúsági és
Sportcentrumban. 

– 2017 talán az elmúlt évekhez
képest is színesebb, tartalmasabb
esztendõ volt, hiszen idén ünne-
peltük, ünnepeljük Zalaegerszeg
elsõ, 1247-es, írásos említésének
770. évfordulóját. A jeles dátum-
hoz kapcsolódó, az egész évet át-
ívelõ programsorozatot igyekez-
tünk a jubileumhoz méltóan ösz-
szeállítani: konferenciákat tartot-
tunk, köztéri alkotásokat avat-
tunk, több könyv, kiadvány, Zala-
egerszeg társasjáték és csokoládé
jelent meg – vette sorra Balaicz
Zoltán. – Lehetetlen persze min-
den jelentõs történést, eseményt
felsorolni, ami persze örömteli, hi-
szen ez is azt jelzi, hogy szüntelen
mozgásban, fejlõdésben van a vá-
ros. Ezt több elismerés is jelzi, így
a Holnap Városáért Díj, a Fogyasz-
tóbarát település cím vagy a Virá-
gos Magyarország versenyen kiér-
demelt Az év települése megtisz-
telõ cím. 

Az, amit 2017 sikerének köny-
velhetünk el, egy közösségnek, a
lokálpatrióta polgároknak köszön-
hetõ, mely, ha vannak céljai és
egy irányba húz, akkor közös sike-
reket ér el. Hátradõlni ezután sem
szabad, továbbra is számítok az
összefogásra, minden zalaeger-
szegi, Zalaegerszeget szeretõ pol-
gár támogatására, hiszen csak
együtt, közösen, összefogással
válthatjuk valóra közös álmunkat,
az erõs és fejlõdõ Zalaegerszeget!

Kiváló eredményekkel zárta
mûködésének elsõ esztendejét
Lenti elsõ, 94 szobás, 4 csillagos
szállodája. A Thermal Hotel
Balance idén is hozta az elvárt
forgalmat, amiért a szálloda me-
nedzsmentjének keményen meg
kellett dolgoznia. 

– A Thermal Hotel Balance éves
szobakihasználtsága mostanáig
60,67%, amely jó eredménynek
mondható. A vendégek összetételi
arányából 2017-ben a belföldiek
37%-kal, a külföldiek 63%-kal része-
sedtek. Idén közel 20000 szobaéj-
szakát ért el a szálloda, mely több
mint 39000 vendégéjszakát, ezzel
együtt növekvõ idegenforgalmi
adóbevételt jelent városunknak. A
vendégértékelések alapján kiváló,
illetve mesés szálláshely minõsíté-
seket értek el az erre szolgáló hon-
lapok adatai alapján. Idei szakmai
eredmény, hogy az L16 Étterem
védnöki táblát kapott. Vendégeink
a megújult honlapon a magyar
mellett már négy idegen nyelven
tájékozódhatnak az általunk kínált
lehetõségekrõl – mesélte Horváth
László polgármester, akitõl elöljáró-
ban arról érdeklõdtünk, hogy a fo-
lyamatos szolgáltatásfejlesztés célt
ért-e idén a termálfürdõben?   

– Szerencsére igen. A tavaly át-
adott új, modern, fedett élmény-
fürdõvel jelentõsen bõvült a fürdõ
szolgáltatáskínálata. Számos új vízi
attrakció, köztük óriáscsúszda, csa-
ládi és gyermekcsúszdák, jacuzzi,
nyakzuhanyok és különféle masz-
százselemek kínálnak felüdülést, pi-
henést a vendégeknek. A fürdõ
programkínálata is bõvült. A nyári
fõszezonban különbözõ kulturális,
sport- és gyermekprogramok szó-
rakoztatták a fürdõzõket. A fedett
fürdõben pedig jelenleg is hetente
több alkalommal sport-, animációs
és szaunaprogramokon vehetnek
részt a vendégek. Összességében a
fürdõ jelenlegi adottságaival valódi
háromgenerációs fürdõvé vált és

versenyképes minõségi szolgáltatá-
sokat nyújt. Itt minden korosztály
megtalálja a számára megfelelõ
fürdési élményt. Ennek egyik ko-
moly elismerése többek között az,
hogy a gyógyfürdõnknek idén a

Magyar Fürdõszövetség megítélte
a négycsillagos minõsítést, továbbá
megkaptuk a „Családbarát fürdõ”
védjegyet is. Mindez azt mutatja,
hogy a lenti termálfürdõ ma már
komoly minõségi színvonalat képvi-
sel. Ezt a vendégek körében vég-
zett felmérések is rendre visszaiga-
zolják. 

– Körvonalazódnak-e elképze-
lések a Kerka-völgy idegenforgal-
mi vonzerõt képezõ kulturális,
épített, természeti örökség hasz-
nosítására? 

– Térségünk egyik erõssége az
aktív pihenést lehetõvé tevõ ter-

mészeti környezet. Egy vonzó tu-
risztikai desztináció kialakítása a
cél, a látnivalók hangsúlyozásával,
újak létrehozásával, a közlekedési
– kiemelten a kerékpáros – infra-
struktúra, és a programkínálat bõ-

vítésével. A feltételek javítására
több elnyert pályázat is tartalmaz
forrásokat, a tervek megvalósítá-
sára a következõ két esztendõ áll
rendelkezésre.  

– A nyár óta milyen pályázati
projektek, önerõs fejlesztések se-
gítették a város modernizálását?  

– A város vezetése tudatosan
készült a hazai és uniós források ki-
használására, eredményesen pá-
lyáztunk, jelenleg több mind húsz
támogatott projekt valósul meg,
illetve áll megvalósítás elõtt. Új
mûfüves focipálya készült, megva-
lósult a bölcsõde és az óvodai épü-

letek belsõ felújítása, kültéri játé-
kok beszerzése. 

– Mit tett az idõsbarát önkor-
mányzat az aranykorúakért? 

– Több szereplõ is segíti az e te-
rületen végzett munkát: az Idõs-
ügyi Tanács, a Kolping Idõsek Ott-
hona, az intézmények, a  város és
a városrészek civil szervezetei ösz-
szehangolt tevékenységének
eredménye a folyamatos kapcso-
lattartás, a segítõ szolgáltatások
rendszere, a közösségi rendezvé-
nyek és szociális támogatások.
Mint minden évben, karácsony
elõtt idén is, külön városi ünnepi
rendezvénnyel és kis ajándékkal
kedveskedünk a szépkorú polgá-
rainknak. 

– Lentiben egyre erõsebb a ci-
vil szféra, a kooperáció. Kellõ
megbecsülést kapnak az egyesü-
letek, szervezetek? 

– Különféle területeken több
mint negyven civil szervezõdés
mûködik a városban, segítve, tá-
mogatva a közösségi, a sport- és
kulturális területeken jelentkezõ
feladataink, programjaink megva-
lósítását. A mérhetõ tartalmi mun-
kát végzõ szervezetek közül kérel-
mükre több mint húsz részesült
céljaik megvalósításához, pályázati
önerõhöz költségvetésünkbõl és a
Civil Kurázsi Közalapítványon ke-
resztül támogatásban. 

– Az 1,6 millió eurós összkölt-
ségvetésû City Cooperation prog-
ram részeként Lenti közel félmil-
lió eurót nyert. Mit takar ez a pro-
jekt? 

– Mindenekelõtt a magyar–szlo-
vén–osztrák határrégió növeke-

désorientált, policentrikus fejlesz-
tését. A CC 1 eredményeire és ta-
pasztalataira támaszkodva Lentit
illetõen a cél az innovatív turiszti-
kai termékfejlesztés, a megújuló
energiák tudatos felhasználása, a
határon átnyúló gazdasági kapcso-
latok szélesítése, a helyi termékhá-
lózat bõvítése. 

– A köztérdekorálásról a
gyógyhelynek már évszakoktól
függetlenül gondoskodnia kell?  

– Igen, Lenti szép, rendezett
fürdõváros, gyógyhely. Ezt iga-
zolja az is, hogy idén is elnyertük
a „Virágos Magyarországért” tele-
pülésszépítõ versenyen az „Év te-
lepülése” kitüntetõ címet, mely
nemcsak a Városüzemeltetõ és a
Városgazdálkodási Kft. parkgon-
dozó munkatársainak keze mun-
káját dicséri, de a díj visszaigazol-
ja mindazon szépítõ tevékenysé-
geket, melyeket városunk lakói
végeznek közvetlen természeti
és épített környezetük értékei-
nek megóvásában, a település
dekorálásában. Az advent ünne-
pélyességéhez igazodva Mikulás-
kor felkapcsoltuk a karácsonyi fé-
nyeket, ünneplõbe öltöztek az
utcáink, a város sok lakóépületé-
ben, a házak ablakaiban is kigyúl-
tak a fények. 

– Milyen fejlesztésekkel lettek
gazdagabbak a Lenti városához
tartozó településrészek? 

– Megújult a máhomfai ravata-
lozó, ugyanitt rendbe hoztuk a he-
gyi utat, Hamarosan indul a
lentikápolnai kultúrház felújítása,
megkezdõdik a Bárszentmihályfát
Mumorral összekötõ útburkolat
felújítása. A településrészi önkor-
mányzatokkal egyeztetve minden-
hol elvégeztük a szükséges kar-
bantartást, felújítást. 

– Milyen városfejlesztõ beru-
házások lesznek napirenden? 

– Indul a „Patyolat” épületének,
a III. és IV. háziorvosi körzet rende-
lõinek felújítása, új buszpályaud-
var létesül, nyáron kezdjük a piac
teljes felújítását, Jövõre egy régi
tervünk válhat valóra: megkez-
dõdhet az új sportcsarnok építése
is a Vörösmarty iskola mellett.
Idén több utat is felújítottunk, ezt
a munkát jövõre is ütemezetten
folytatjuk. Közelegnek az ünne-
pek: ezúton is köszönöm mindenki
városépítõ törekvéseinkhez nyúj-
tott segítõ együttmûködését,
munkáját. Boldog karácsonyt,
eredményekben és egészségben
gazdag új évet kívánok polgáraink-
nak, partnereinknek!

Nemes Norbert

NÖVEKVÕ IDEGENFORGALOMMAL

Lépéselõny Lentiben

ÉPÜLÕ JÁRMÛIPARI TESZTPÁLYA, FEJLÕDÕ VÁLLALKOZÁSOK ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS

Zalaegerszeg: továbbra is lendületben

Decemberi mûszaki átadás a felújított Kinizsi utcai rendelõben.

Vármakettavatás a városnapi ünnepségen, májusban.

Balaicz Zoltán polgármester

Lenti fõtere ünnepi díszben.

Megújult csoportszoba az oviban.
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A helyi tettre kész civil közös-
ségeink kérésére, velük együtt-
mûködésben az elmúlt évben in-
dítottuk el Cserszegtomajon az
adventi forgatag elnevezésû ren-
dezvényünket, ami tavaly és idén
is sikeresen zajlott. 

A kézmûves kirakodóvásárra
míves portékáikkal ezúttal is kitele-
pültek a helyi árusok, a környékbe-
li termelõk, akik a karácsonyt idézõ
szép termékeket, ízletes mézes,
sajtos, tökmagolajos élelmiszere-
ket hoztak. A sült gesztenyétõl a
kecskesajtig, a forralt bortól a ter-
mészetes alapú szörpig, a kötött
sapkától a dekoratív lakásdíszig, a
gyertyától a kültéri fa angyalig
sokféle hasznos ajándékötlet sze-
repelt a vásározók felhozatalában.
Az advent elsõ vasárnapján, az is-
kola udvarán felállított óriás ren-
dezvénysátor alá szervezett zenés
forgatag része volt: forrószörp-
kóstolás, süteményezés, teázás.
Szabó Ádám énekes-harmonika-
mûvész, a televíziós csatornák
sztárfellépõje gondoskodott a
meghitt dalok illõ tolmácsolásáról
és örültünk, hogy ismét sok falu-
beli gondolta úgy, hogy tiszteletét

teszi a közös ünnepen –
mondta Bartha Gábor, a
nagyközség polgármeste-
re, akit elöljáróban az idei
év zárásával kapcsolatban
bírtunk szóra:

– Nagy felelõsség és
temérdek munka volt az
egymilliárd forintnál ma-
gasabb költségvetési fõ-
összeggel dolgozni. Fi-
gyelni kellett úgy a gaz-
dasági, mint az emberi ol-
dal minden apró részleté-
re. A polgármesteri hiva-
tal szakemberei és a civil
szervezetek is odafigyel-
tek az egyensúly megte-
remtésére. Komoly anya-
gi források ráfordításával
idén újabb utcákat, közte-
rületeket, járdákat sike-
rült megújítanunk. Túlha-

ladtuk a háromezres lélekszámot,
és egy év alatt, mintegy 120 fõvel
gyarapodott az állandó lakosaink
száma. Abban a szerencsés hely-
zetben vagyunk, hogy nálunk,
évente, 20-25-30 újszülött látja
meg a napvilágot. A kormány in-
tézkedéseinek köszönhetõen az
aktív generáció, a fiatalok, több
mint húsz építkezést folytatnak
itt. Õk is azt üzenik: vonzó az itte-
ni élet, jó ehhez az összetartó, jó
szándékú, segítségadó közösség-
hez tartozni. 

A lakosságszám emelkedése
kulturális többletet hoz, közösségi
élményt is generál. A központi vál-
tozások elõtt álló, Rezivel közös

védõnõi szolgálat munkatársának,
Zomboryné Kismihály Brigitta kör-
zeti védõnõnek aktív, lelkiismere-
tes tevékenységét is megköszön-
jük még az év végéhez közeledve. 

A novemberi képviselõ-testületi
ülésen az iskola diákjainak mûsorá-
val, gyermekenként ötvenezer fo-
rintos támogatással köszöntöttük a
legutóbbi negyedév helyi újszülött-
jeit és szüleiket. Nem oszthatunk
ugyan tûzifatámogatást, de min-
den rászoruló, rossz szociális hely-
zetû lakótársunknak segítünk. 

A kéthetente ülésezõ szociális
bizottság nagy odafigyeléssel, de-
rék becsülettel segít. Aki hozzájuk
fordult, az még nem csalódott. Az

ugyancsak reklamáció nélküli fog-
orvosi szolgálat mûködését eddig
is jelentõs összeggel igyekeztünk
támogatni. A háziorvosi szolgálat
mûködését is hatékonynak tart-
juk, nem merültek föl problémák.
Még a télen megcsináljuk a rende-
lõ akadálymentesített bejáratát is.
Hiszünk a párbeszédben! A ben-
nünket kritikával illetõknek is kö-
szönetet mondunk, ha õket a segí-
tõ jó szándék, a tématisztázás utá-
ni partneri együttmûködés, a köl-

csönös tisztelet vezeti és nem pe-
dig az öncél, az egyéni érdek fûti. 

– Milyen tervek megvalósítá-
sán fáradoznak?

– A polgárokkal erõsödik az
együttmûködésünk. Az urbanizá-
ció és a falusi lét közötti optimális
mezsgyén próbálunk haladni.
Nagyságrendjét tekintve nem lesz
jelentõs változás a települési bü-

dzsé kiadási és bevételi sorain sem.
Nem változtattunk a helyi adók
mértékén. Az apróbb változások a
központi támogatásokhoz kapcso-
lódnak. Egy biztos, a gazdálkodá-
sunk ugyanolyan egyensúlyban
marad, mint több éve mindig. Hitel
felvételét nem tervezzük, de a la-
kossági infrastruktúra-fejlesztés
most is fõ cél marad. 

Jövõre, a Nemzeti Összetarto-
zás Ünnepnapján új vajdasági test-
vértelepüléssel írunk alá megálla-
podást és a meglévõ kapcsolatain-
kat is tovább színesítjük. Vajkai
Aurél, a népi mûvelõdés és a pa-
raszti kultúra neves etnográfusá-
nak tiszteletére, a harminc évvel
ezelõtt elhunyt életmód- és társa-
dalomkutató tudós, néprajzos
szakember emlékére egy mûalko-
tást és egy teret szeretnénk fel-
avatni. A helyi muzeális darabok

bemutatására egy tájházat is léte-
sítenénk. A közösségi és kiállí-
tóhely számára az ingatlant már
megvásároltuk. Karácsony, a szere-
tet szellemét kitartóan igyekszünk
õrizni. A képviselõ-testület nevé-
ben: kegyelmekben gazdag, áldott
karácsonyt és békességben gaz-
dag, új évet kívánok mindenkinek! 

Nemes Norbert

GAZDASÁGI, EMBERI OLDALRA EGYARÁNT ODAFIGYELNEK

Cserszegtomajon advent békéjével

Pákát, a Lentitõl délkeletre
fekvõ települést a legtöbben,
mint a göcseji táj egyik legjele-
sebb alakjának szülõhelyeként
azonosítják. 122 évvel ezelõtt itt
látta meg a napvilágot Öveges
József Kossuth-díjas fizikus pro-
fesszor, aki drága szülõfalujáról
egy helyütt így írt: „Ha munkám
közben valami szépre, pihentetõ-
re akarok gondolni, akkor elszál-
lok képzeletben Zala megye dél-
nyugati vidékére. Csodálatos táj
ez. Virágos rétek, szelíd geszte-
nyések, szõlõs domboldalak, me-
sebeli erdõs hegyhátak váltakoz-
nak rajta." 

A honi fizikatudomány neves és
különleges alakjának nevét szere-
tett községében általános iskola,
alapítvány és utca is viseli. A pro-
fesszor egykori lakóházából hat
évvel ezelõtt emlékházat hoztak
létre, benne állandó kiállítással. A
szerethetõ, élhetõ, 430 lelkes köz-
ség fejlesztésérõl beszélgettünk.

Lukács Tibor, a község polgár-
mestere szerint, Páka nem hagyja
veszni értékeit. Egy sikeres kon-
zorciumi pályázathoz kapcsolódó-
an folyamatban van a helyi tájház
rekonstrukciója. A Dömeföldén,
Páka településrészén álló, több
mint 150 éves zsúpfedeles pa-
rasztházat mûködtetjük tájház-
ként. A korabeli használati eszkö-
zökkel berendezett, három helyi-
ségbõl álló épületet mára jócskán
kikezdte az idõ vasfoga, de hama-
rosan startol a belsõ sározás, a
zsúpolás, a faszerkezetek konzer-
válása, az egyes kiállítási termékek
fertõtlenítése. Kármentési szán-
dékkal a zsúpfedelet leszedjük és a
helyiségek beázását fólia kifeszíté-
sével próbáljuk kivédeni. A mûem-
léki védelem alatt álló, döngölt
föld padlózatú tájház felújításának
terveztetési és engedélyeztetési
procedúráját követõen, jövõre,
még az elsõ félévben szeretnénk
teljesen megnyitni a nagyközön-
ség elõtt a korhû ruhákba bújás le-

hetõségét is felkínáló interaktív ki-
állítást.  

– Hogy állnak a testvértelepü-
lési kapcsolatok?

– A németországi Wesendorf
község delegációját augusztusban
láttuk vendégül. Tettünk velük egy
fõvárosi kirándulást. Meglátogat-
tuk a Szent István Bazilikát, ha-
józtunk a Dunán és fogadott ben-
nünket Kövér László, az Ország-
gyûlés elnöke is. Jövõre mi látjuk
majd vendégül a franciaországi
Cuverville testvértelepülésünk kül-
döttségét.

– Milyen pályázati pénzek ér-
kezésében reménykednek?

– A fogorvosi rendelõ felújításá-
nak lehetõségérõl nem mondtunk
le, de értesítés errõl egyelõre nem
érkezett. Az 1974-ben épült iskolai
konyha modernizálását is nagyon
fontosnak tartjuk. Bízunk benne,
hogy a megpályázott mintegy 20
millió forintból a gép- és eszközbe-
szerzés mellett székeket, szekré-

nyeket, asztalokat, tálaló eszközö-
ket és étkészleteket is vásárolha-
tunk. Az étkezde úgy lesz kialakít-
va, hogy azt a mozgásukban korlá-
tozott embertársaink is könnyen
használhassák. A pályázat kiírói
már tartottak elõellenõrzést, ezért
reméljük a legjobbakat.  

Mintegy 36 kilométer hosszú-
ságban kell gondoskodnunk a he-
gyi útjainkról. A tavalyi tél jócskán
föladta a leckét. Ezért is döntöt-
tünk arról, hogy konzorciális for-
mában elindulunk a Vidékfejleszté-
si Minisztérium gépbeszerzési pá-
lyázatán. Egy univerzális kistraktor
megvásárlását tervezzük Ortaháza
és Pördefölde községekkel közö-
sen. A traktorra csatlakoztatható
lesz a hótoló eszköz, rézsûkasza,
földsimító egység is. A kért hiány-
pótlásnak eleget tettünk és várjuk
a pozitív visszajelzést. A nyáron az
Ady utca és a Hegyalja utca kapott
új burkolatot, mészköves útpadka-
nyesést és hengerlést. A legrosz-
szabb állapotba került útjaink felja-
vításáról továbbra sem mondunk
le. A Belügyminisztérium kistele-
pülések számára kiírt alacsonyösz-
szegû fejlesztési pályázatán nyert
1,6 millió forintból a Rákóczi utca
egy szakaszát tesszük rendbe,

majd idõvel az egész utcára sort
kerítünk. A Petõfi utca burkolatá-
nak megújítása sem várhat évtize-
deket.

– A községben az év utolsó hó-
napjában több rendezvényt is
szerveztek.

– Igen. Most már 15. esztende-
je rendezzük meg a szépkorúak
köszöntését. Minden év decembe-
rének elsõ vasárnapján a helyben
élõ aranykorúakat ünnepeljük, akik
a kétkezi munkájukkal is sokat tet-
tek azért, hogy most egy élhetõ
község polgárai lehetünk. Fehér
asztalok melletti vacsorával vendé-
geltük meg õket, ajándékot ad-
tunk nekik, az óvodások és iskolá-
sok pedig szívhez szóló mûsorral
kedveskedtek a nagyszülõi korba
ért embereknek. Ezúttal a Lovászi
Olajbányász Mûvelõdési Ház Nyug-
díjas Klub Egyesületének dalos ajkú
tagjai álltak színpadra, de a szom-
széd falu harmonikása, Kovács At-
tila is szórakoztatta az idõseket.
Köszöntõjében a nyugállományba
vonultak életérõl, munkájáról, az
elvégzett tevékenységük becsüle-
térõl Haller László helyi plébános
mondott kedves gondolatokat. A
nyugdíjas korba lépett helybélie-
ket a megbecsülés hangján kö-
szöntötte Cseresnyés Péter or-
szággyûlési képviselõ is. A munka-
erõpiacért és képzésért felelõs ál-
lamtitkár is méltatta azt a sokrétû,
értékadó tevékenységet, ami ré-

vén a település megbecsült pontja
lett a vidéknek. Bene Csaba, a me-
gyegyûlés alelnöke örömét fejezte
ki, hogy az ovistól a nyugdíjasig
több fellépõt is köszönthettek a
generációk körforgásában. Idén is
megrendeztük a település köz-
pontjában a hagyományos adventi
kézmûves vásárt. 

Már a hatodik alkalommal ke-
rült sor a karácsony elõtti idõszak-
ban a vásárra, melyen környékbe-
li és távolabbról érkezõ kézmûve-
sek is megmutatták portékáikat.
A vásározók árui és a helyi munka-
közösségek termékei mellett töb-
ben hoztak magukkal míves kará-
csonyi dísz- és ajándéktárgyakat.
Minden generáció számára igye-
keztünk örömperceket szerezni. A
könyvtárban, a sportházban és a
mûvelõdési ház színpadán a gye-
rekek élvezték a meséket, a kü-
lönféle kézmûves foglalkozáso-
kat, a gyertyadíszítést és gyertya-
olvasztást, a Kalimpa színház téli
interaktív mesejátékát és zenés
bábelõadását. Míg a gyermekek
elfoglalták magukat, a szüleik for-
ralt bort és pogácsát fogyasztot-
tak és megtekintették a vásárban
kapható árucikkeket. A színpadon
berendezett szabadtéri betlehem
közelségében az itt élõk közös-
ségépítését és összekovácsolását
is segítette a különleges hangula-
tú rendezvény.

– nemes –

NEM HAGYJÁK VESZNI ÉRTÉKEIKET

Páka példája precízséggel

Bartha Gábor meggyújtja az elsõ gyertyát az adventi koszorún.

A legkisebbek köszöntése.

Bene Csaba, Cseresnyés Péter, Lukács Tibor és Haller László
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Kemendolláron a közösségi
összefogás legszebb példájaként
tarthatták azt az ünnepséget ok-
tóberben, amikor is felavatták az
egykori kemendi vár helyén létesí-
tett emlékhelyet. A kistelepülés
egyik erõssége közösségének
összetartása, ami az önkormány-
zat számára garancia a közeljövõ
terveinek megvalósításához. 

– Egy kistelepülési önkormány-
zat számára egyik legfontosabb fel-
adat a közösség összetartása, ami
sokkal nehezebb annál, minthogy
pályázatokból fejlesszük a falut. Ez
nem feltétlen pénz kérdése, sokkal
inkább az, hogyan tudunk olyan
programokat szervezni, amelyek
összehozzák az embereket – véle-
kedett Németh László polgármes-
ter. – Kemendolláron sikeresnek
nevezhetjük ezt a törekvést, mert
valóban összetartó a közösség. Ma-
napság azonban egyre nehezebb
az embereket elhívni valahova,
mert ebben a nagy digitális világ-
ban interneten tulajdonképpen
minden elérhetõ otthonról. Pedig
az együtt eltöltött idõ záloga az
összetartozásnak, és az egymás
iránti tiszteletnek, éppen ezért sze-
retném, hogy erre mindig legyen
mód. Az ötszáz fõs lélekszámunkkal
a nagyon pici és a közepes telepü-
lések között talán mi szerencsé-
sebb helyzetben vagyunk, mert
elõtérben is tudjuk tartani ezt a kí-
vánalmat. Az elmúlt három évben
ezért igyekeztünk kiegészíteni ha-
gyományos programjainkat családi
nappal, sportnappal, ahogy most
az ünnepek felé közeledve az ad-
venti gyertyagyújtással.  

– A falu fejlesztésében milyen
szempontok vezérlik az önkor-
mányzatot?

– Helyi értékeink megõrzését
tartjuk a legfontosabb szempont-
nak karbantartási és fejlesztési fel-
adatainkban. Az elmúlt évtizedek-

ben szinte minden rendbe lett té-
ve, úgy a közterületek, mint a köz-
épületek. Egy-egy felújítás azon-
ban nem tart örökké, mindig akad
épület vagy járda, amihez hozzá
kell, illetve kellene nyúlni. S tulaj-
donképpen ide kapcsolódnak a fej-
lesztések, vajon milyen úton is tu-
dunk elindulni. A pályázati kiírások
között ugyanis meg kell keresnünk
azokat a lehetõségeket, melyek

leginkább elképzeléseinkre szabot-
tak. Iskolánk, óvodánk nincs, így
ilyen pályázatokkal nem élhetünk.
De vannak közösségi épületeink,
mint a faluház, melyet az elmúlt
évtizedekben apránként javítgat-
tak kívül-belül. Ezért is gondolkod-
tunk átfogó megújításában, ami a
tetõ és a nyílászárók cseréjét, a
homlokzat szigetelését, festését

tette volna lehetõvé. A település-
képet meghatározó épületek fej-
lesztésére benyújtott pályázatunk
azonban nem nyert. 

Ebben a projektben szerepelt a
kemendi közösségi ház, a volt kisis-
kola, és a mellette lévõ harangláb
felújítása is, ami egyelõre szintén
nem valósulhat meg. A mintegy 40
millió forintos beruházáshoz a 30
százalékos önerõt az elmúlt két és

fél évben szépen összeraktuk. Fel-
használásáról képviselõ-testüle-
tünk még nem döntött, várjuk a
további lehetõségeket. Bízunk ab-
ban, hogy a közeljövõben kiírandó
Leader-programon támogatáshoz
jutunk. Mindezt kiegészítve továb-
bi megtakarítással, érdemben tu-
dunk majd cselekedni. Elvégezhet-
jük a faluház külsõ rekonstrukció-

ját, ami a belsõ helyiségek állag-
megóvását is segítené.

– A fociöltözõ felújítására
azonban nyertek támogatást.

– Az épület energetikai korsze-
rûsítésére 10,5 millió forintos tá-
mogatást nyertünk a TOP-
programban. Kivitelezését jövõ ta-
vasszal kezdjük meg. Az adósság-
konszolidációban nem résztvevõ
településként szintén 10,5 millió

forintot kaptunk, melybõl a
ravatalozók környékét, és az
azokhoz vezetõ járdákat tér-
köveztük le mindkét teme-
tõben. Az ollári temetõben
bõvítettük az urnafalat, míg
a kemendiben újat létesítet-
tünk, továbbá járdákat újí-
tottunk fel a Szabadság té-
ren és a Dózsa utcában. A
Belügyminisztériumtól is
nyertünk 6,5 millió forintot
járdafelújításra, ami szintén
jövõ évi feladat lesz. Nagyon
várjuk a zártkertek rehabili-
tációját szolgáló kiírásuk
megjelenését, hogy rendbe
tehessük a benõtt útszaka-
szokat. Szeretnénk, ha fel-
éledhetne ez a gyönyörû
zártkerti terület, annak okán

is, hogy itt található két büszkesé-
günk, a kemendi kápolna és az egy-
kori kemendi vár emlékhelye.  

– Hasonló munkát végeztek el
az emlékhely kialakítása során.

– Valóban, hiszen ezt a dombot
évtizedekig takarta az elburjánzott
növényzet, kicsit elfelejtve, hogy itt
pár évszázaddal ezelõtt vár, erõdít-
mény állt, a törökök ellen védve a

térséget. Csupán össze kellett fog-
ni, és valóban önzetlenségbõl való-
sulhatott meg Kemendollár Önkor-
mányzata és a Pókaszepetki Egy-
házközség együttmûködésében az
emlékhely kialakítása az új kereszt
felállításával. Szeretnénk a tanös-
vényt tovább bõvíteni, hogy a hoz-
zánk érkezõ látogatók megismer-
hessék Kemendollár és a környezõ
települések történelmét, erdeink,
rétjeink gazdag élõvilágát, védett
növényeinket. 

Egy falu értéke éppen a szép
természeti környezetben, a jó le-
vegõben, a csendben és a nyuga-
lomban rejlik. Így olyan dolgokra is
odafigyelünk, hogy komposztálás-
ra ösztönözzük a lakosságot a ker-
ti égetés helyett. Ehhez egy köz-
ponti komposztálót biztosítunk,
ahol lerakhatják a növényi hulladé-
kot. Környezetünk megóvását
szolgálja az a száz (zömében) õs-
honos gyümölcsfa, amit tavaly ül-
tettünk el az elõször megrende-
zett oltónapon. Értékeinket, helyi
védett épületeinket belefoglaltuk
a településképi arculati kézikönyv-
be is, teljesítve az önkormányza-
tokra kirótt jogszabályi kötelezett-
séget. Nagyon jó a kapcsolatunk a
Göcseji Múzeummal, tényleg tá-
mogatandóan álltak mellénk az

emlékhely létrehozásában, és fej-
lesztését, további feltárását szol-
gáló pályázatok tekintetében is
számíthatunk segítségükre. Fa-
lunk értékéhez a megközelíthetõ-
ség is hozzátartozik, Zalaegerszeg
12 perc alatt elérhetõ, jó a vonat-
és a buszközlekedés. Valóban jó itt
lakni és élni, ezért is szeretnénk
azt, hogy felfigyeljenek települé-
sünkre a betelepülõk.

Büszkék lehetünk aktívan mû-
ködõ civil szervezeteinkre, melyek
közül a Semiramis gyermek- és ifjú-
sági tánccsoport tavaly ünnepelte
15 éves fennállását. Focicsapatunk
idén ezüstérmet szerzett a megyei
III. osztály bajnokságában. Önkén-
tes tûzoltóink hivatásos tûzoltók
jelenléte nélkül is, ez év júniusa óta
önálló beavatkozásra jogosultak
egy-egy káresetnél.

A 2017-es esztendõt valóban az
emlékhely kialakítása koronázta
meg számunkra. Az elkövetkezõ
idõszakra bizakodóan tekintünk,
hogy az említett tervek, valamint a
már rendelkezésre álló források ré-
vén közel 50 millió forint értékben
valósíthatunk meg fejlesztéseket
ebben az önkormányzati ciklusban
– köszönt el Németh László polgár-
mester. 

Antal Lívia

Munkaszeretet, szorgalom,
tisztesség, szakmai becsület, csa-
patszellem, elhivatottság, adott
szó – a zalaegerszegi székhelyû
ZÁÉV Zrt. vezetése ebben látja 68
éves fennállásának sikerét. Hazánk
meghatározó magasépítési válla-
lata a 2017-es esztendõt 2016-os
árbevételének megduplázásával
zárja, és nem kisebb célt tûzött ki
maga elé, minthogy 2018-ban 50
milliárdos árbevételt érjen el.

– A 2016-os 15,427 milliárd fo-
rintos árbevételünkkel mindössze
20 millió forinttal maradtunk le az
elõkelõ harmadik helyrõl, így a ne-
gyedik helyre soroltak bennünket a
közelmúltban megjelent, a megye
száz legnagyobb vállalkozását is-
mertetõ TOP 100 kiadványban –
kezdte a számok ismertetésével a
beszélgetést Istenes István, a ZÁÉV
Zrt. termelési igazgatója. – 2016-
ban még több kisebb értékû mun-
káink voltak, a 2017-es esztendõ
azonban meghozta sikerét, mert
közbeszerzéseken nagyprojekte-
ket nyertünk el. Ennek okát abban
látjuk, hogy egyre kevesebb a nagy
magasépítõ cég,  közelegve a 70
éves fennállás felé, hogy egyedül
mi tudtunk megmaradni az egyko-
ri állami építõipari vállalatok közül,
miközben sorra fogyatkoztak meg
a nagy magasépítõipari cégek ha-
zánkban. A ZÁÉV töretlen sikere
abban is rejlik, hogy itt Nyugat-Ma-
gyarországon távol a nagy zûrza-
varoktól, Hévíz, Zalakaros, Sárvár, a
Balaton, Vas és Somogy megye
környezetében talpon tudtunk
maradni. Mindennél fontosabb,
hogy mindig is jól összeszokott
csapatként mûködtünk, a szakma-
iságunk megkérdõjelezhetetlen, a
társaság a tulajdonosi változások
közepette is együtt maradt, har-
colt és dolgozott egymást segítve.
A tulajdonosok pedig tartalékol-
tak, így nem volt finanszírozási és
likviditási problémánk az ínséges
idõkben sem. 

– Mindehhez hogyan társul a
szakmaiság?

– Ahogy korábban, most is na-
gyon odafigyelünk a humánpoliti-
kára. A szakmaiság egyik zálogának
ugyanis azt tekintjük, hogy a fiata-
labb és az idõsebb szakemberek jó
csapategységet alkossanak egy-
mással. Így minden fõmérnökségen
tud egymással találkozni az idõsebb
kollégák nagy szakmai tapasztalata
a fiatalok által képviselt lendülettel
és szókimondással. Jómagam a
ZÁÉV sikere titkának azt is tartom,
hogy cégünk megmaradt vidéki,
családias cégnek, ahol a munkasze-
retet, a becsület, a tisztesség, az
adott szó kötelez, nemcsak egymás
között, hanem az alvállalkozókkal
való kapcsolatunkban is. Bibliának
tekintjük a velük kötött szerzõdé-
sek teljesítését. Ezt tükrözi az is,
hogy országszerte 24 alvállalkozó
céggel van stratégiai együttmûkö-
dési megállapodásunk. 

– Az építõipar, ahogy más ága-
zat is, munkaerõhiánnyal küzd. Ezt
hogyan tudják kezelni a vállalat-
nál?

– Mindenek elõtt jó hírünkkel,
ami az elõbb elmondottakból is ki-
tûnik. Az idén elnyert nagyprojek-
teknek köszönhetõen harminc mér-
nököt vettünk fel. Elvárásunk velük
szemben, hogy illeszkedjenek be
munkakultúránkba, mert összeszo-
kottság is feltétele az elvégzett
munka minõségének. A munkaerõ-
hiány miatt valóban meg kell küzde-
ni a mérnökökért, hiszen õk is ér-
deklõdnek, és olyan céghez men-
nek el dolgozni, ahol családiasabb a
hangulat. Ezért is részesítenek ben-
nünket elõnyben vetélytársaink
hátrányára. S mivel sok a munka, az
alvállalkozók is megbízható partne-
reket keresnek. Az idei nagy építõ-
ipari bumm okán a legsúlyosabb
problémát a szakmunkáshiányban
látom. Nagyon kevés az építõipari

szakmunkás azért is, mert a szülõ-
ket nehéz meggyõzni, hogy építõ-
ipari szakmákra adják gyerekeiket.
Ezért is vagyunk büszkék arra, hogy
a ZÁÉV-nek, mint magasépítési cég-
nek szinte egyedül az országban,
most is van nyolcvan tanulója. Õk
villanyszerelõk, kõmûvesek, ácsok
és festõk, akiket zalaegerszegi és
nagykanizsai tanmûhelyeinkben ok-
tatjuk. Elõremutatónak tartjuk a
kormány által is szorgalmazott duá-
lis képzést, és a szakmunkásbérek
emelkedését, melynek következté-
ben az építõipari szakmák értéke is
a helyére kerülhet. 

– Melyek a legnagyobb hiány-
szakmák?

– Már évek óta a szerkezetépítõ.
Ezt a problémát egy erdélyi ácsokat
és betonacél-szerelõket foglalkoz-
tató céggel oldjuk meg, tõlük ka-
punk munkaerõt, ahogy a kõmû-
veshiányt ukrán nemzetiségû szak-
emberekkel oldjuk meg. Valóban

egyre több külföldi szakmunkást
kell bevonni. Villanyszerelõbõl is hi-
ány van az építõiparban, ami sze-
rencsére nálunk nem gond, mert
ezen szakembereket legnagyobb
leányvállalatunkkal, a Zala-Elek-
troval biztosítjuk. A ZÁÉV a gondok
ellenére azért van jó helyzetben,
mert jó kapcsolatot építettünk ki,
emberként kezeltük az alvállalkozó-
kat, ami most fizetõdik ki.

– Mindez megmutatkozik a be-
vételek alakulásában is?

– 2016 elõtt 40–50 kisebb pro-
jektbõl tudtunk elérni 11–15 milliár-
dos árbevételt. Tavaly viszont már
fordult a kocka, amit jól mutat a
15,427 milliárd forintos árbevétel. A
közbeszerzéseken idén elnyert
nagy- illetve óriásprojekteknek kö-
szönhetõen jelentõs ugrással szá-
molhatunk, hiszen 2017-es árbevé-
telünket 34 milliárd forint körüli
összegre becsüljük. Sorolnám a pro-
jekteket. Kaposváron a Csiky Ger-

gely Színház beruházása 7 milliárd
forint, míg a fedett sportkomple-
xum építése 4,4 milliárd forint. Pé-
csett a 2,1 milliárdból épülõ
Rátgéber Kosárakadémiát jövõ ta-
vasszal adjuk át, és most nyertük el
az orvosi egyetem 8,4 milliárdos
zöldmezõs beruházását. Szintén
nemrég írtuk alá a budaörsi Tetra
Pak  új csomagolóüzeme 3,5 milliár-
dos szerzõdését. Kecskeméten a
Pallas Athéné Egyetem új
kampuszát építjük 12 milliárd forin-
tos beruházásban. Budapesten a
Gül baba türbéjét újítjuk fel, ami 2,5
milliárd forintos projekt. Az emlék-
hely rekonstrukciójában törökök is
részt vesznek. Szombathelyen októ-
berben adtuk át a Haladás stadiont.
Az új sportkomplexum 13,7 milliárd
forintos költséggel épült fel. Kör-
menden az Egis Gyógyszergyár új
gyártóüzemének létesítése 4,4 mil-
liárd forintos munkát jelent. Zala-
egerszegen a Vizslaparkban két tár-
sasházat építünk jelenleg, és részt
veszünk a zalai megyeszékhely leg-
nagyobb projektjében, a 40 milliárd
forintos jármûipari tesztpálya beru-
házásában. 2018. március végén
adjuk át a technikai épületet, mely-
nek acélszerkezeti kialakítását ezen
a héten megkezdjük. 

– Minderre a koronát az új Pus-
kás Ferenc Stadion építése teszi
fel.

– Ez a 143 milliárdos bekerülési
költségével valóban egy gigapro-
jekt, amit a Magyar Építõ Zrt.-vel
konzorciumban valósítunk meg 50-
50 százalékban. Jelenleg 500 szer-
kezetépítõ dolgozik, 13 óriás to-
ronydaruval és 5 mobildaruval. Ez
egy ultraszuper 65 ezer fõt befoga-
dó stadion lesz, óriási parkokkal, ki-
egészítõ építményekkel, terekkel. A
beruházással 2019 novemberére
kell elkészülnünk, ugyanis novem-
ber 25-én az 1953-as, az angolok fe-
letti, londoni 6:3-as gyõzelem em-
léknapján a tervek szerint ma-
gyar–angol nyitómeccsel adják át
hazánk új futballsport szentélyét –
zárta a beszélgetést Istenes István.

A ZALAI MAGASÉPÍTÕ VÁLLALAT, A ZÁÉV ZRT.

Kiemelkedõ árbevétellel zárja az évet

A Haladás új stadionja.

A Festetics-kastély Keszthelyen.

KEMENDOLLÁR ERÕSSÉGE

Értékeire, közösségére épít



Cseresnyés Péter, a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium munkaerõpia-
cért és fejlesztéséért felelõs állam-
titkára, a térség fideszes ország-
gyûlési képviselõje elmondta: a
10,1 kilométernyi útszakasz bõví-
tése nettó 16,7 milliárd forintba
kerül. A beruházás tartalmazza a
magyar–szlovén határon, Tornyi-
szentmiklósnál tervezett pihenõ-
hely megnyitásához szükséges
közmûvek, létesítmények megépí-
tését, továbbá a bal pályán meglé-
võ kilenc híd összekötését a jobb
pályán kialakítandó hídszerkeze-
tekkel. Emellett a Mura folyó árvíz-
védelmi töltésszakaszának átépíté-
sét is elvégzik a kivitelezõk.

Az államtitkár felidézte, hogy a
bõvítés elõtt „halálútnak” nevez-
ték a balkáni országokat és Nyu-
gat-Európát összekötõ autópálya-
hálózatban egyedüliként egy-egy
sávra szûkülõ, 2005-ben átadott
gyorsforgalmi utat a számos tra-
gikus baleset miatt. A 21,3 kilo-
méter hosszú autóút fejlesztése
azt követõen indult el, hogy
2011-ben hat halálos áldozatot
követelõ, illetve három súlyos és
23 könnyû sérüléssel járó buszbal-
eset történt Csörnyeföld közelé-
ben. A baleset után néhány hó-
nappal az egysávos szakaszokon
megszüntették az elõzési lehetõ-
séget, illetve fizikailag is szétvá-
lasztották a két oldalt, amelynek
köszönhetõen azóta jelentõsen
csökkent a balesetek száma.

Kitért arra is, hogy a Letenye
térségében élõk vagyonát és sze-
mélyes biztonságát védi majd a
fejlesztés részeként a Mura árvíz-
védelmi töltésének megerõsítése.
Az M70-es bõvítése mellett meg-
kezdõdött a munka a Mura Nem-
zeti Programban is, ami egy komp-
lex vidék- és gazdaságfejlesztési
csomag.

Mosóczi László, a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium közlekedé-
sért felelõs helyettes államtitkára
egyebek mellett arról beszélt,
hogy egy új európai uniós alap, az

Európai Hálózatfinanszírozási Esz-
köztár forrásaiból valósul meg az
M70-es bõvítése, amely 2019-re
készül el. Magyarországnak ebbõl
az alapból három eddigi pályázati
körben összesen 338 milliárd forint

támogatást sikerült elnyernie köz-
lekedésfejlesztésre. Az M70-es be-
ruházásával párhuzamosan valósul
meg az M15-ös bõvítése, amellyel
a magyar fõváros és Pozsony kö-
zött válik teljessé az autópálya-
kapcsolat. A közúthálózat fejlesz-
tésére a 2022-ig tartó idõszakban
mintegy 2500 milliárd forintot for-
dít Magyarország. A kormány 900
kilométernyi új gyorsforgalmi sza-
kasz megvalósításáról döntött, ki-
épülnek az autópályák, autóutak
országhatárokig tartó szakaszai.
Ma Ausztria, Szlovákia, Románia,

Szerbia, Horvátország és Szlovénia
érhetõ el a határátlépési pontig
gyorsforgalmi kapcsolattal, de az
elmúlt 20 évben kiépült kapcso-
latok a következõ öt évben csak-
nem megduplázódnak – mondta
Mosóczi László.

Pántya József, a Nemzeti Inf-
rastruktúra Fejlesztõ (NIF) Zrt. út-
fejlesztési igazgatója közölte: az
M70-es építési közbeszerzési eljá-
rásának nyertese a közös ajánla-
tot tevõ Colas Út Zrt. és az
EuroAszfalt volt, a munkálatok
már elkezdõdtek. Elvégezték a
terület lõszermentesítését, a víz-
szintes területeken befejezõdött
a cserjeirtás.

Jelenleg a beszállítóutakat épí-
tik ki és kezdik a töltéshez szüksé-
ges anyagok deponálását, több
ponton zajlanak a régészeti feltá-
rások is, illetve elvégezték már a
leendõ hidak próbacölöpözését. A
fejlesztés során nemcsak a még hi-
ányzó új jobbpályát építik ki, de a
meglévõ szakaszokat is szélesítik,
Murarátka térségében pedig 740
méter hosszú zajvédõ fal épül - is-
mertette a NIF igazgatója.

Dr. Sifter Rózsa, Zala megyei
kormánymegbízott beszédében
arra emlékeztetett, hogy amikor
2005-ben átadták az M70-est, na-
ponta csupán 1600 jármû vette
igénybe, ez a szám 2011 nyarára
azonban már csaknem elérte a 10
ezret. A 2011-ben történt halálos
buszbalesetet követõen a zalai
kormányhivatal kezdeményezte
egy munkacsoport létrehozását,
az általuk javasolt biztonsági át-
építéseknek köszönhetõen azóta
jelentõsen csökkent a balesetek
száma. MTI

MOZAIK8 RÉGIÓ

A Leader-program megjelenõ
kiírásairól tájékoztatta a térség-
hez tartozó települések polgár-
mestereit, civil szervezetek és
vállalkozások képviselõit a Kö-
zép-Zala Gyöngyszemei Vidékfej-
lesztési Egyesület december 8-
án, Nagykapornakon.

Az ülésen elsõként Vigh László
országgyûlési képviselõ, miniszte-
ri biztos, az egyesület elnöke kö-
szöntötte a megjelenteket, majd
Sifter Péter, a házigazda település
polgármestere mutatta be az
egykori járási székhely múltját és
jelenét.

Dr. Csikós Andrea Dóra, a mun-
kaszervezet vezetõje elmondta,
egyesületük négy felhívást tett
közzé. Október 31-ével jelentek
meg a gazdaságfejlesztési célú
pályázati felhívások, Versenyké-
pes vállalkozások, Ismerjen meg
minket, valamint a Termelj hely-
ben, fogyassz helyben címmel,
három területet érintve. A Ver-
senyképes vállalkozások felhívás-
ra elsõsorban a nem mezõgazda-
sági mikrovállalkozások jelentke-
zését várják. A nõi pályázókat, il-
letve a csökkentett munkaképes-
ségû vagy a nemzeti kisebbség-
hez tartozó lakosokat foglalkozta-
tókat elõnyben részesítik. Az ösz-
szes felhívás elbírálásában, így eb-
ben is fontos szempont az inno-
váció, a fenntarthatóság és a költ-
séghatékonyság. 

A 104/2015-ös kormányrende-
letbe sorolt kedvezményezett te-
lepülések további plusz pontokat
tudnak lehívni társadalmi, vala-
mint infrastrukturális elmaradott-
ságuk szerint. A pályázaton maxi-
mum ötmillió forintos támogatás
nyerhetõ el, amit építésre, esz-
köz- és gépbeszerzésre fordíthat-
nak. Kezdõ vállalkozások és ma-
gánszemélyek is indulhatnak, az

utóbbiaknak az elsõ kifizetési ké-
relem benyújtásáig vállalkozóvá
kell válniuk. 

Az Ismerjen meg minket tu-
risztikai célú pályázaton minimum
500 ezer és maximum 15 millió
forintot lehet nyerni. A támoga-
tandó célok a következõk: új szál-
láshelyek létesítése, meglévõk
bõvítése, új szolgáltatások beve-
zetése, tematikus utak kialakítása,
kültéri rendezvények helyszíne-
ként szolgáló épületek létrehozá-
sa, valamint a marketingtevé-
kenység. Az elbírálásában itt is
elõnyt élveznek a nõi pályázók,
ahogy plusz pontot kapnak a ked-
vezményezett települések is.

A Termelj helyben, fogyassz
helyben címû felhívás a helyi ter-
méket elõállító és feldolgozó kis-
termelõk, õstermelõk, családi

gazdálkodók és mezõgazdasági
mikrovállalkozások számára író-
dott ki. Az igényelhetõ összeg

350 ezer forinttól 15 millió forin-
tig terjed. A pályázati támogatás-
sal mindenféle eszköz és beren-
dezés szerezhetõ be, továbbá a
helyi termék mozgóboltok szol-
gáltatás kialakításához gépjármû
is vásárolható. 

Az önkormányzatok és a civil
szervezetek figyelmére számít az
Élhetõbb települések címû kiírás,
mellyel közösségi színterek fel-
újítására, infrastruktúrájának kis-
léptékû fejlesztésére, továbbá a
helyi értéktárba tartozó létesít-
mények, mint például a kõke-
resztek és egyéb épített örök-
séghez tartozó épületek kislép-
tékû felújítására nyerhetõ támo-
gatás. Ezenkívül pályázni lehet a

sport- és szabadidõs létesítmé-
nyek építése, felújítása, bõvítése
céljával is. Támogatott cél továb-
bá a rendezvények szervezése
valamint a rendezvényekhez
szükséges technikai eszközök
(mint a színpad, hang- és fény-
technika) beszerzése. Itt fontos
feltétel, hogy a rendezvénynek
legalább 150 fõs látogatottságú-
nak kell lennie, és legalább há-
rom településre kiterjedõ hatás-
körrel kell bírnia. Az önkormány-
zatok és civil szervezetek számá-
ra elnyerhetõ támogatás kerete
minimum 500 ezer és maximum
15 millió forint között mozog eb-
ben a kiírásban.

Dr. Csikós Andrea Dóra továb-
bá elmondta, mind Búcsúszent-
lászlón, mind Nagykapornakon
nagy volt az érdeklõdés a gazda-
ságfejlesztési felhívások iránt,
melyekre 2018. január 8-tól lehet
beadni a pályázatokat. Minden pá-
lyázó 70 százalékos támogatási in-
tenzitással számolhat. Az önkor-
mányzatoknak és civil szerveze-
teknek számára tartanak még egy
fórumot januárban. Számukra a
pályázati beadás lehetõsége feb-
ruár 5-ével nyílik meg, pályázatok
támogatási intenzitása 95 száza-
lékos.

A Közép-Zala Gyöngyszemei
Egyesület irodájában szívesen vá-
laszolnak a felmerülõ kérdésekre,
a pályázni szándékozók a felhívá-
sokról további információkhoz
juthatnak a következõ honlapon:
www.mvh.allamkincstar.gov.hu/
leader-helyi-felhivasok 

A KÖZÉP-ZALA GYÖNGYSZEMEI EGYESÜLET VÁRJA

a pályázatokat a Leader-programra

AUTÓPÁLYÁVÁ ÉPÍTIK ÁT A HALÁLUTAT

Megkezdõdött az M70-es autóút kiszélesítése

Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott, Zsiga György vezérigazgató,
Mosóczi László államtitkár, Marton László Ernõ ügyvezetõ, 

Cseresnyés Péter államtitkár és Pántya József fejlesztési igazgató

December 4-én az 5000. lá-
togatót köszöntötték a Göcseji
Múzeumban látható Seuso-
kiállításon. December 9-én pe-
dig megérkezett a tízezredik
vendég is. 

A Magyar Nemzeti Múze-
um vándorkiállítása két hete
nyílt meg, azóta több mint tí-
zezren tekintették meg az ér-
tékes kincsleleteket. Az 5000.
látogatót – vagyis a Halpert-
családot – múlt hét hétfõn kö-
szöntötte Balaicz Zoltán pol-
gármester és Kaján Imre, a
múzeum igazgatója. Halpert
Gábor a Vas megyei
Hegyhátszentjakabról érke-
zett feleségével és kisfiával
Zalaegerszegre, kifejezetten
azzal a céllal, hogy megtekint-
sék a Seuso-kincset. A múze-
um és a város ajándékcso-

magját a család legifjabb tag-
ja, Barnabás vette át az intéz-
ményvezetõtõl, és a polgár-
mestertõl.

Balaicz Zoltán örömtelinek
tartja, hogy ilyen sokan kíván-
csiak a tárlatára. Ez is azt bizo-
nyítja, hogy jó ötlet volt a zalai
megyeszékhelyre elhozni az ró-
mai kori ezüstkincsekbõl álló
kollekciót. A Göcseji Múzeum is
elégedett a látogatók számá-
val. Az eddigiek alapján Kaján
Imre elmondta: nemcsak a vá-
rosból, hanem a környékrõl és
a szomszédos megyékbõl is
folyamatosan érkeznek a ven-
dégek.

Szombat délután a polgár-
mester és a múzeumigazgató
ajándékcsomagot adott át a
tízezredik látogatónak is....

– pet –

Dr. Csikós Andrea Dóra, Vigh László és Sifter Péter

Már zajlanak a munkálatok az M70-es autóút több mint tíz kilo-
méteres, jelenleg kétszer egysávos szakaszának teljes autópályává
fejlesztése érdekében, az alapkövet kedden tették le az autóút
csörnyeföldi pihenõhelyénél Zala megyében.

AZ ÖT- ÉS A TÍZEZREDIK LÁTOGATÓT IS KÖSZÖNTÖTTÉK

Népszerû a Seuso-tárlat
MTI Fotó: Varga György

Fotó: Seres 



Sikeres rendezvények, nyertes
pályázatok, megvalósult fejlesz-
tések jellemezték a 2017-es esz-
tendõt Nagykapornakon, ahol az
önkormányzat folytatás remé-
nyében várja az új évet. A decem-
ber hagyományosan az ünnepek-
re hangolódás jegyében telik, er-
rõl árulkodik a faluház elõtt felál-
lított karácsonyfa, adventi koszo-
rú és az alkotótábor amatõr mû-
vészei által készített betlehem.

– Az idei esztendõben két beru-
házást hajtottunk végre, melyre
pályázati támogatások adtak lehe-

tõséget. Ezek egyike volt az idõsek
otthonában lévõ önkormányzati
konyha helyiségeinek felújítása –
mondta el Sifter Péter, Nagyka-
pornak polgármestere. – Emellett
új korszerû konyhai eszközöket és
berendezéseket is beszerezhe-
tünk, melyek nemcsak megköny-
nyítik a munkát, de változatosabb
menü összeállítását is lehetõvé te-
szik. A konyha fontos szerepet tölt
be a közétkeztetésben, hiszen el-
látja az óvoda, az iskola, az idõsek
otthona, valamint a szociális és
vendégétkeztetés feladatait. A
másik beruházást a hitelkonszoli-
dációban nem részesült település-
ként kapott állami támogatás má-

sodik részletébõl valósítottuk
meg. Ez tízmillió forintot jelentett,
amit kiegészítettünk saját erõvel,
melybõl a Béke utcát és a 76-os
fõút faluba vezetõ szakaszát asz-
faltoztuk le. A közelmúltban a szo-

ciális tûzifa-pályázaton 78 köbmé-
ter megvásárlására kaptunk támo-
gatást. Képviselõ-testületünk úgy
döntött, hogy a 78 rászoruló csa-
lád fejenként egy-egy köbméter
tûzifát kap.

– Milyen pályázati lehetõsé-
gekkel élhetnek jövõre?

– A közelmúltban adtunk helyet
a Közép-Zala Gyöngyszemei Vidék-
fejlesztési Közhasznú Egyesület
ülésének, melyen a Leader-
program forrásainak felhasználásá-
ról kaptunk tájékoztatást térsé-
günkben, ami egyébiránt 32 tele-
pülést érint. Konkrét tervünk még
nincs, hiszen a felhívásoktól füg-
gõen határozzuk majd meg, mire

nyújtunk be pályázatot 4-5 millió
forintos támogatás elnyerése re-
ményében. Nagypáli gesztorságá-
val viszont már rendelkezünk egy
nyertes pályázattal. Ez egy konzor-
ciumi együttmûködésben megva-
lósuló EFOP-projekt, melynek kere-
tében többféle rendezvényt –
egészségnapot, szüreti felvonu-
lást, kulturális és esélyegyenlõségi
programokat – tarthatunk meg a
jövõ évben. A projekt kisebb építé-
si beruházást is lehetõvé tesz, az
erre biztosított pénzbõl a faluház
régi épületrészében lévõ vizes-
blokkot újítjuk fel. 

– Sorra érik egymást a rendez-
vények decemberben. 

– A karácsonyi ünnepkörre való
készülõdésnek nagy hagyományai
vannak nálunk. Idetartozik a Miku-
lás-ünnepség is, melyben a gyere-
kek szinte dúskálhatnak, mert az
oviban, az iskolában és a faluház-
ban is örülhettek eljövetelének. Ez
utóbbit december 4-én a faluház-
ban tartottuk, ami tulajdonképpen
a falu Mikulás-ünnepe, melyen nul-
lától 14 éves korig minden helyi
gyermek ajándékot kap az önkor-
mányzat jóvoltából. Elõtte a Zab-
szalma Együttes idevágó mûsora
szórakozatta a gyerekeket. 

A betlehem-állításnak is nagy
hagyományai vannak. Eddig élet-
nagyságú figurák elevenítették

meg a betlehemi történetet, amit
idén megújítottunk a nyári fafara-
gó tábor amatõr mûvészeinek se-
gítségével. Már több köztéri szob-
rot köszönhetünk az ország külön-
bözõ részeibõl érkezõ alkotóknak,
most már a betlehemet is. Õk fa-
ragták ki az alakokat, ami igazán
színvonalasra és különlegesre sike-
redett. 

A közelmúltban megtartottuk a
nyugdíjas pedagógusok találkozó-
ját, ami mindig örömteli esemény
az emlékek, az együtt töltött dol-
gos hétköznapok felidézésével. Az
általános iskola fenntartása már a
tankerülethez tartozik, de ettõl
függetlenül nem lehet kérdés a
vendéglátás, melynek költségeit az
önkormányzat szívesen vállalja
magára.

Örömmel készülünk a karácso-
nyi ünnepségre, ami két eseményt
is tartogat. December 22-én ismét
gyermekmûsor várja a legfiatalabb
lakóinkat a faluházban, az ünnepre
hangolódás jegyében december
23-án gospel koncertet tartunk a
templomban.

Az idei iparûzési adóbevétel el-
maradt a korábbiaktól, mert a me-
zõgazdasági vállalkozások árbevé-
tele sem úgy alakult. Az akadályo-
kat azonban sikerrel vettük, idén is
kiegyensúlyozott gazdasági évet
zárhat önkormányzatunk. Hasonló
eredményes évre számítunk 2018-
ban, a pályázati források tekinteté-
ben is, hogy tovább szépíthessük
az egykor hiteles hely, mezõváros
és járási székhely ranggal is rendel-
kezõ településünket – mondta
Sifter Péter polgármester.

– liv –

A mindössze 25 kilométerre
fekvõ Balaton csodálatos panorá-
mája terül elénk a Zalaszent-
mártont körülölelõ dombokról,
melyek egyúttal óvják és védik a
kistelepülést. Táji adottságából
adódóan valóban egyik erénye a
biztonság, amit az önkormányzat
a köz-, személyi és szociális bizton-
ság tekintetében egyaránt szem
elõtt tart lakói érdekében. Ez a fi-
gyelem a kiszámíthatóságban és a
fejlõdésben is megmutatkozik a
Territoria Innovációs Díjjal büszkél-
kedhetõ kis faluban.

– Teljesen kiépített térfigyelõ ka-
mararendszer fogadja a látogatót,
és természetesen polgárõrség is
mûködik a faluban, melyek révén
falunk lakossága és vendégeink tel-
jes közbiztonságot élvezhetnek im-
már hosszú évek óta – kezdte a be-
szélgetést Dancs Szilveszter Zoltán,
Zalaszentmárton polgármestere. –
Ez rendkívül nagy jelentõséggel bír
egy idõsödõ faluban, ahol mindösz-
sze 72-en élnek. A stabilan gazdál-
kodó önkormányzatunk emellett
teljes körû szociális hálót épített ki,
melynek részei a falugondnokság, a
szociális gondozás és a szûrõvizsgá-
latok helyben való biztosítása. A
legszükségesebb ellátásokra is nagy
gondot fordítunk, ilyen például a
tûzifa, amit már november közepén
kiosztottunk a rászorulóknak. Õket
települési segélyben is részesítet-
tük, ezzel is hozzájárulva az ünnepi
készülõdés költségeihez. 

– Miben nyilvánul meg a kiszá-
míthatóság az itt élõk számára?

– Zalaszentmártonban senkinek
nem kell aggódnia azon, hogy
nincs munkája, több mint hat éve
nincs munkanélküliség. Húsz fõt
foglalkoztatva zajlik közmunka-
programunk, melynek középpont-
jában a zöldségtermesztés és a
gyümölcsfatelepítés áll. A megter-
melt zöldségek döntõ mennyisé-
gét kiosztjuk a lakosságnak, illetve
a közmunkásoknak, amellyel az ala-
csony jövedelmeket és nyugdíjakat

némileg kompenzálni tudjuk. Ön-
kormányzatunk megszervezte a
mozgó ABC-t, a bolt valóban ház-
hoz jön hétfõtõl szombatig minden
reggel friss áruval. Hoz mindent,
amit csak kérnek. Nagy eredmény-
nek tartom ennek megszervezé-
sét, hiszen ez nagy segítség, lakó-
inknak nem kell városokba utazni-
uk bevásárlás céljával, mely sok
idõbe telik, és költségbe is. Ráadá-
sul szombaton és vasárnap egyál-
talán nincs is buszközlekedés.

A közmunkaprogramban nagy fi-
gyelmet fordítunk a felhagyott szõ-
lõhegyek megújítására. Ez egy álla-
mi program, melynek keretében a
kitisztított, bekerített területeken

már több mint ezer gyümölcsfát ül-
tettünk el, és ezt a munkát évrõl év-
re folytatjuk. Az elmondottakból ki-
derül, hogy a biztonság és kiszámít-
hatóság Zalaszentmártonban kéz a
kézben jár, mert egyikben sem
szenved hiányt a lakosság. 

– A kis falu szép ívû fejlõdési
pályával is büszkélkedhet.

– Azt gondolom, hogy a telepü-
lés fejõdése valóban szembetûnõ.
Kezdjük mindjárt a faluképpel, több
ezer rózsatõ virult idén is a közterü-
leteken. Környezetszépítési mun-

kánkat rendszeresen díjazzák a Virá-
gos Magyarországért programban,
ahogy elismerésekkel jutalmaznak
bennünket a Legszebb Konyhakert
mozgalomban is. A 2017-es eszten-
dõ újabb rendkívüli elismerést ho-
zott számunkra, melyre különösen

büszkék vagyunk. Falunk megújítá-
sáért októberben átvehettük a Tele-
pülési Önkormányzatok Országos
Szövetségétõl és a Francia–Magyar
Kezdeményezés Egyesülettõl a Ma-
gyar Territoria Innovációs Díjat,
melynek birtokában önkormányza-
tunk az európai nagydíjért indulhat
2018-ban.

A fejlesztéseket tekintve európai
színvonalú infrastruktúrát terem-
tettünk meg, saját szennyvíztisztí-
tómûvel rendelkezünk, a kiépített
csatornarendszerre minden lakóház
be van kötve. A szennyvíztisztító te-
leprõl ivóvíz minõségû víz folyik
vissza a patakba. Aszfaltos útjaink
szintén jó minõségûek. Az utak,

közterületek karbantartásához min-
den gép, teherautó, traktor, egyéb
eszköz adott. Mindebben pályázati
sikereink köszönnek vissza, hiszen
ezekkel a támogatásokkal tudjuk te-
lepülésünket fejleszteni. Ezért is bí-
zunk kedvezõ elbírálásban az elsõ

világháborús emlékmû felújítása, a
templom külsõ és belsõ rekonstruk-
ciója, illetve a templomkert újrapar-
kosítása tekintetében. Ez utóbbi pá-
lyázatot az egyházközséggel közö-
sen adtuk be. Vis maior pályázatunk
támogatást nyert, melybõl egy le-
szakadt külterületi hidat állítunk
helyre jövõ tavasszal. A Leader-
programban közösségi teret szeret-
nénk létesíteni kemenceszínnel és
színpaddal a szõlõhegyen, víz- és
villanyinfrastruktúrával. Innét gyö-
nyörû kilátás nyílik a Balatonra, illet-
ve a sármelléki repülõtérre. 

Hosszú távú fejlesztési elképze-
lésünk a csapadékvíz elvezetésének
megoldása, melyre pályázati forrást
kell nyernünk. Az árkokat is szeret-
nénk lefedni, hogy felette járdát
alakíthassunk ki. Ha ezt meg tudjuk
valósítani, még teljesebbé válhat az
infrastruktúra. Örvendetesnek tart-
juk, hogy idén három elszármazott
magyar család visszaköltözött a fa-
luba. Továbbra is külföldön illetve
Zalaegerszegen dolgoznak, de még-
is úgy gondolták, hogy szülõfalujuk
legyen az otthonuk. Ez számunkra
ígéret arra, hogy falunk benépesül-
het. Azt szeretnénk, hogy a magyar
családok beköltözésével 200-300
fõre növekedjen a lélekszám, mely-
hez minden adottsággal rendelke-
zünk. Ha megépül az R76-os gyors-
forgalmi út, melynek Pacsánál cso-
mópontja lesz, Zalaegerszeg és
Keszthely elérhetõsége mindössze
20 percre csökken, ami igazán nem
nagy idõ a munkába járáshoz. Tele-
pülésünk megközelíthetõségének
ilyen mértékû javulása is hozzáse-
gíthet bennünket ahhoz, hogy felfi-
gyeljenek ránk a befektetõk. Bíz-
zunk benne, hogy a csodálatos kör-
nyezetünkben rejlõ turisztikai vonz-
erõ szállodák, panziók, fürdõk léte-
sítésére ösztönzi õket. Addig is nagy
feladat vár a kis falunk közösségére,
mert nem kisebb célt tûztünk ma-
gunk elé, minthogy jövõre elhozzuk
az Európai Territoria Nagydíjat –
emelte ki Dancs Szilveszter Zoltán
polgármester. 

Antal Lívia

FEJLESZTÉSEKBEN BÍZVA A JÖVÕ ÉVBEN IS

Nagykapornak akarata

BIZTONSÁG, KISZÁMÍTHATÓSÁG, FEJLÕDÉS

Ünnepváró Zalaszentmárton

FALUKÉP 9TÉRSÉG

A virágosításra is odafigyelnek.

Gazdag terményválaszték.Márton-napi fáklyás felvonulás.
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– Fagy illetve jégverés okozta
károk enyhítésére két vis maior
pályázaton nyertünk támogatást,
melyeket összevonva egy ütem-
ben valósítottuk meg a beruhá-
zást, mondta el érdeklõdésünkre
Horváth Gyöngyi, Zalaigrice pol-
gármestere. – Ezt az igencsak le-
romlott állagú útszakaszt három
évvel ezelõtt viszonylag rendbe
hoztuk, de a végsõ megoldást e
két pályázaton kapott 22,7 millió
forint jelentette. A 860 méteres
szakasz helyreállításához saját
erõt is biztosítottunk, amivel 25
millió forintra jött ki a beruházás
végösszege. Az úttest elõször ká-
tyúzást kapott, majd négy méter
szélességben öt centiméteres

aszfaltréteget. A temetõ elõtti
parkolókat az út két oldalán egy-
részt már önerõbõl, valamint
Pálfi László vállalkozó felajánlásá-
val illetve munkájával alakítottuk
ki. Itt nagyon sok földet kellett
megmozgatni, mellyel egy elha-
nyagolt utat töltöttünk fel. Ta-
vasszal a két partoldalt örökzöl-
dekkel szeretnénk beültetni. A
temetõnél korábban semmilyen
parkolási lehetõség nem volt,
ezért is örülünk annak, hogy vég-
re biztosított. A temetõ bejáratát
akadálymentesítettük, és korlát-
tal ellátott aszfalt burkolatú rám-
pa feljáró kialakítása történt.

2014 óta van ismét buszforga-
lom Pacsa, Szentpéterúr és

Zalaigrice között. Ezen útszakasz
megújítása a mindössze 125 lako-
sú falu számára azért is fontos,
mert busszal illetve személyautó-
val mindkét irányba tudnak közle-
kedni. 

– A községekben a viszonylag
kis beruházások is nagynak számí-
tanak, hiszen régóta vágyott célo-
kat tudnak vele elérni – fogalma-
zott köszöntõjében Manninger Je-
nõ az út átadásán. A térség or-
szággyûlési képviselõje méltatta,
hogy az önkormányzat sikerrel tu-
dott szerepelni a vis maior pályá-
zaton, és hogy egy helyi vállalkozó
parkolóépítéssel járult hozzá a fej-
lesztés teljességéhez. Mint mond-
ta, további találkozásban bízik,
mert még két elég rossz állapotú
útszakasz vár felújításra a telepü-
lésen. 

Zalaigricén egyelõre az árkok
rendbetételével folytatódhat a
munka, melyre 707 ezer forintos
támogatást nyertek.

– Két további pályázatunk vár
elbírálásra. Mint ezer fõ alatti tele-
pülés, jövõre is szeretnénk támo-
gatáshoz jutni, melybõl ismételten
a gyermeknapot rendeznénk meg
– tudtuk meg Horváth Gyöngyi
polgármestertõl. – A másik projekt
az e-Magyarországon keresztül
valósulna meg, mely számítógép,
laptop, projektor beszerzését va-
lamint a wifi-hálózat bõvítését
tenné lehetõvé. 

A lakóik megélhetését a köz-
munkaprogramban termesztett
terményekkel segíti az önkor-
mányzat. A tûzifapályázaton 34
köbmétert nyertek, amit idén is
kiegészítettek saját beszerzéssel,
hogy azoknak, akik életvitelszerû-
en élnek Zalaigricén, jusson másfél
köbméter karácsony elõtt. A gye-
rekeket beiskolázási támogatással
segítik, nagyobb közösségi prog-
ramjuk a szeptember elejei falu-
nap, melyet összekötnek a szüreti
felvonulással és az elszármazottak
találkozójával. Idõsek napján kö-
szöntik az idõskorúakat. A Télapó
házhoz viszi az ajándékot a gyere-
keknek, advent vasárnapján gyer-
tyát gyújtanak. December 23-án
karácsonyi ünnepélyt tartanak,
melyen átadják az ez évi újszülöt-
teknek a százezer forintos születé-
si támogatást.

– A kormány által kiírt tûzifa-
pályázaton 70 köbmétert nyer-
tünk. A Magyar Közút szintén hir-
detett pályázatot szociális tûzifá-
ra, mely révén újabb 20,5 köbmé-

tert szerezhettünk be – sorolta a
pályázati sikereket Réti Alfréd,
Kerecseny polgármestere. – Ön-
kormányzatunk a szociális keret
terhére is vásárolt tûzifát, így ösz-
szesen 260 köbmétert osztottunk
ki 70 családnak. Változó mennyi-
ségben, a legrászorultabbak négy
köbméter fát kaptak. 

A Start közmunkaprogramban
maradt év végi pénzmaradvánnyal
külön eszközbeszerzésre pályáz-
hattunk. Ebbõl egy 20 négyzet-
méteres aszalófelülettel és 48 da-
rab 60x80 centiméteres tálcával

rendelkezõ gyümölcsaszalót sze-
rezhetünk be. A 3,3 millió forintba
kerülõ elektromos aszaló hõ-
visszanyerõ rendszerrel van ellát-
va. Bízunk benne, hogy hamaro-

san leszállítják, mert még az idén
csipkebogyót szeretnénk benne
aszalni. Örülünk ennek a berende-
zésnek, mellyel bõvíteni tudjuk
zöldség- és gyümölcsfeldolgozó
tevékenységünket.

– A miniszteri elismerés jelzi,
hogy ezt igencsak sikeresen vég-
zik.

– A közfoglalkoztatási program-
ban végzett kiemelkedõ szakmai
tevékenységünk miatt a megyé-
ben egyedüliként részesülhetünk
miniszteri elismerésben, amit dr.
Hoffmann Imre és Pogácsás Tibor

államtitkároktól Budapesten ve-
hettünk át november közepén. A
díjjal hétmillió forint is járt, mely-
bõl egy kistraktort vásárolunk a
fóliasátrakban végzett talajmun-
kákat megkönnyítendõen. Jelen-
leg három darab fóliasátrunk van,
összesen 1100 négyzetméteres
területtel. A szabadföldi termesz-
tés egyre több gonddal jár a válto-
zékony idõjárás miatt, ezért to-
vábbi fóliasátrak létesítését ter-
vezzük a termésbiztonság érdeké-
ben. A vetésforgó egyébiránt már
egészen jól kialakult, kitapasztal-
tuk, hogy mi után mit érdemes ül-
tetni. Március, áprilisban már volt
salátánk és retkünk, májusban új-
krumplit szedtünk, a paprika meg
egészen novemberig kitartott. A
közületek mellett lakossági érté-
kesítést is végzünk.

Aktuális kínálatunk elérhetõ a
www.kerecseny.boltaneten.hu
honlapon.

Jelenleg 24 fõt foglalkoztatunk
a közmunkaprogramban, ami
azért nehézségekkel is jár. Azt
gondolom, hogy kialakulóban van
egy kisgazdaság, de ehhez az is
kell, hogy valamennyi dolgozó
magáénak érezze az egészet, hi-
szen ebbõl van bevételünk. Az ön-
kormányzat is megteszi a magáét,
hogy az itt élõk sokszor nem köny-
nyû helyzetén javítson, karácsony
közeledtével is. Ezért osztunk tû-
zifát, és az elsõ két negyedévi sze-
métszállítás díját átvállaltuk. En-
nek költsége összesen hétmillió
forintra jön ki, melyet e célra for-
dítottunk idén – emelte ki Réti
Alfréd polgármester. 

– AL –

KERECSENY, A TERMELÕ FALU

Kiemelkedõ közfoglalkoztató

ÚTÉPÍTÉS PÁLYÁZATBÓL ÉS ÖSSZEFOGÁSBÓL

Zalaigrice odafigyel lakóira

Kerecseny önkormányzata a közelmúltban, a megyében egyedü-
liként kapott miniszteri elismerést a közfoglalkoztatási programban
végzett kiemelkedõ szakmai tevékenysége miatt. Az örömteli évzá-
ráshoz pályázati sikerek is hozzájárulnak a Zalai-dombság ölében
fekvõ, 260 lelkes faluban.

Egy szinte járhatatlan utat állítottak helyre Zalaigricén a temetõ-
tõl Szentpéterúr irányába esõ falurészen. A beruházás jelentõsége
abban is rejlik, hogy ezen az útszakaszon jelentõsnek nevezhetõ a
buszforgalom, ami az itt élõk számára a munkába járást, továbbá
városi szolgáltatások elérését teszi lehetõvé.

Réti Alfréd polgármester és Pogácsás Tibor államtitkár

A nemzetiszín szalagot Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ 
és Horváth Gyöngyi polgármester vágták át.
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Az objektum kívül egy nagy-
sebességû kezelhetõségi pályából
áll, melynek teljes hossza 2032
méter, burkolatszélessége 12 mé-
ter. Itt az egyenes szakaszok
hossza és az ívsugarak lehetõvé

teszik a 120 km/h sebesség eléré-
sét – magyarázta a helyszínen
Vigh László országgyûlési képvi-
selõ, a tesztpálya miniszteri bizto-
sa. A nagysebességû pályán belül
épül meg a kissebességû kezelhe-
tõségi pálya, amelyen ugyanazo-
kat a teszteket maximum 60
km/h sebességgel lehet végezni.
Teljes hossza 1334 méter, burko-
latszélessége 6 méter. Emellett
több, különleges burkolatú rövi-
debb betétszakaszt is létesítenek.
Lesz egy kátyús, leromlott állagú,
egy bazaltburkolatú, egy egyenes
és íves kialakítású, hullámos bur-

kolatú, egy dombos útszakasz,
valamint egy ötszázalékos oldal-
esésû pályaszakasz. Továbbá ki-
alakítanak egy bazaltburkolatú
körtárcsát, amelyen sodródási,
farolási mûveletek végezhetõk,

valamint egy olyan betétszakaszt,
ahol a vizes úton való csúszás szi-
mulálható. A tesztelések célja a
jármûviselkedés és -kezelhe-
tõség, valamint a mûszaki beállí-
tások vizsgálata.

A különbözõ tesztpályaele-
mek – mint a kezelhetõségi, a di-
namikus pálya, vagy a fékezõfe-
lület – eltérõ domborzati viszo-
nyok között épülnek meg, illetve
kerítéssel is el lesznek választva
egymástól. Az ipari kémkedést
megakadályozandóan, így egyik
fejlesztõ sem látja, mit csinál a
másik.   

A jármûipari kutatás-fejlesztés
egyedi bázisaként megépülõ zala-
egerszegi tesztpályán az elektro-
mos hajtású jármûvek mellett az
autonóm, önvezetõ jármûvekkel
is folynak majd kísérletek, még-
pedig a smart cityben. 

Egy helyi alkotó is bemu-
tatkozott a 9. Krosnói
Nemzetközi Lenszövõ

Biennálé válogatott anyagából
rendezett kiállítás zalaegerszegi
utolsó állomásán a Városi Hang-
verseny- és Kiállítóteremben.

A krosnói Kézmûves Múzeum
és a zalaegerszegi Göcseji Múzeum
2000-tõl mûködik együtt, mely év-
ben a két város testvértelepülési
együttmûködést kötött egymás-
sal. Errõl Gecse Péter alpolgármes-
ter beszélt köszöntõjében, méltat-
va a kultúra és a mûvészet értéke-
ket közvetítõ szerepét a kapcso-
latban. Ami maga is egy szövet,
vélekedett Kaján Imre, a Göcseji
Múzeum igazgatója, miután tevé-
kenységeik sok szálon fonódnak
össze. Ewa Mañkowska, a krosnói
múzeum igazgatója is elismerõen
szólt szakmai és baráti együttmû-
ködésükrõl. Ennek egyik különle-
ges eleme a Zalaegerszegen is be-
mutatkozó lenszövõ biennálé,
melyre 104 mûvész jelentkezett
125 alkotással. Többségében len-

gyel, de japán, ír, litván, szlovák és
ukrán alkotók is megtalálhatók kö-
zöttük. Hosszú évek után újra egy
magyar alkotót is maguk között

tudhatnak, mégpedig a zalaeger-
szegi Steier Györgyit, a zsûri által
díjazásra javasolt Made in Hungary
címû munkájával.

HOGYAN VISELKEDIK A JÁRMÛ A KÜLÖNBÖZÕ ÚTFELÜLETEKEN?

Épül a kezelhetõségi pálya

Az INTERREG Duna Transznacionális
Program keretében 2017. január 1-én
kezdõdött el a FORESDA címû, 383-1.1-es
számú projekt lebonyolítása. A Duna
menti partnerség 10 nemzetközi szerve-
zetbõl áll, illetve 7 stratégiai partner vesz
részt a pályázatban. A magyar oldalt a Za-
la Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
képviseli, a Pannon Fa- és Bútoripari
Klaszter és a Nemzetgazdasági Miniszté-
rium – mint stratégiai partnerek – bevo-
násával.  A projekt elsõdleges célja fenn-
tarthatóan és innovatívan támogatni a
tradicionális fafeldolgozó vállalkozások
munkáját. A pályázat a kis- és középvállal-
kozások megerõsítésére épít, illetve nem-
zetközi szinten egy hatékony kutatási
együttmûködés alakuljon ki, azáltal, hogy
környezetbarát tevékenységek növeke-
dését szorgalmazzuk.

A német vezetõ partner nagyratörõ cé-
lokat, és elvárásokat fogalmazott meg
minden résztvevõvel szemben. Fókuszba
kívánja helyezni a különbözõ szektorok
közötti együttmûködést, a transznacioná-
lis kezdeményezéseket. Látni kell azonban
az egyes országok fejlettségi különbsé-
geit, nemzeti és ipari stratégiáit. A projekt
nem csupán a vállalkozások bevonásával
törekszik a faipar helyzetén javítani, ha-
nem a kapcsolódó kutatási, kutatói háttér,
a potenciális szakmai szervezetek és kor-
mányzati intézmények megszólítását is
célul tûzte ki. Az elmúlt idõszakban a part-
nerek felmérték és elemezték a régióban
a faipar sajátos helyzetét, valamint fejlesz-
tési javaslatokat tettek. 

Megerõsítették a faipart is érintõ, or-
szágosan érzékelhetõ problémák jelenlé-
tét, mint a szakképzett munkaerõ hiányát,
az oktatás megújításának szükségességét,
a K+F aktivitások elõmozdításának támo-
gatását. 

November 21-22 között a projektpart-
nerek Bukarestben, a negyedik projekt-
egyeztetõ találkozón vettek részt, ahol
megosztották egymással a tapasztala-
taikat. 

A régiónkban a jelenlegi és jövõbeni cé-
lok bemutatását követõen, a projekt fó-
kusz területeként a biokompozitok kuta-
tását és felhasználhatóságuk elemzését,
az ezekre épülõ késõbbi kutatási és fej-
lesztési projektek megalapozását határoz-
ták el az résztvevõk. 

A partnerek a következõ idõszakban
egy nemzetközi stratégia, a határon át-
nyúló együttmûködés kialakításán fognak
dolgozni, annak érdekében, hogy a faipar
megerõsödjön, valamint a gazdasági és a
munkaerõ-piaci versenyhez tudjon csatla-
kozni. 

„A projekt a Duna Transznacionális Prog-
ramból, az Európai Regionális Fejlesztési
Alap támogatásával, az Európai Unió és
Magyarország társfinanszírozásával valósul
meg.”

FORESDA – Faalapú értéklánc innovációja és
versenyképessége a határon átnyúló dunai régióban

Már mutatja leendõ formáját a zalaegerszegi próbapálya, ahol a
handling, vagyis a kezelhetõségi pálya építésén is dolgoznak a töb-
bi tesztelem kivitelezésével együtt. 

KROSNÓI NEMZETKÖZI BIENNÁLÉ

A lenszövés képi csodái
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