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ENERGIATAKARÉKOS LESZ A KÖZVILÁGÍTÁS ZALAEGERSZEGEN

LED-es lámpatestekre cserélik
A város közvilágítási rendszerének mintegy 80 százaléka energiaSájer Gábor, a közbeszerzési eltakarékos izzókkal mûködik 2015 második felétõl annak a közel egy- járásban nyertes Elios Innovatív
milliárdos támogatásnak köszönhetõen, melyet két KEOP-pályáza- Zrt. vezérigazgatója érdeklõdéton nyert el Zalaegerszeg önkormányzata.
sünkre elmondta, az új LEDlámpák a régiek sárga fénye helyett olyan fényt bocsátanak ki,
Balaicz Zoltán polgármester a nak mennyisége. A kivitelezés so- ami a környezetet valós színében
projektnyitó sajtótájékoztatón el- rán 2922 illetve 2942 régi lámpa- mutatja meg. Amellett, hogy nõ a
mondta, egy újabb nagyon fontos testet cserélnek le és 5865 LED-es lakosság komfortérzete, a zebrák
szerzõdés aláírásához érkeztek, a világítótestet szerelnek fel.
és közlekedési csomópontok erõközvilágítás energiatakarékos átA polgármester reményét fe- teljesebb megvilágításával a közalakítása ugyanis szervesen illesz- jezte ki, hogy a nyertes kivitelezõ úti közlekedés biztonsága és a
kedik az ökováros kialakításának határidõre elvégezi a munkát a közbiztonság egyaránt javul.
elképzeléseihez. A város önkor- rendelkezésre álló 160 nap alatt,
A közvilágítási rendszer kormányzata a beruházással évente ami heti bontásban 410 lámpatest szerûsítését két pályázati támomajdnem ötvenmillió forintot ta- cseréjének megvalósítását jelenti. gatásból, összesen bruttó 1,080
karíthat meg, mindemellett csök- Hozzátette, csaknem 50 új lámpa- milliárd forintból valósítják meg.
ken a közvilágításhoz felhasznált oszlopot is felállítanak a lakossági A költség 15 százalékát az önkorvillamos energia, valamint az igények és a közlekedésbiztonsági mányzat saját forrásból és hitelüvegházhatású gázok kibocsátásá- szempontok figyelembe vételével. bõl biztosítja.

Tóth Zoltán elsõ világháborús
fotógyûjteményébõl nyílt kiállítással vette kezdetét a magyar
kultúra napi ünnepség Zalalövõn,
a Salla Mûvelõdési Központban.

Kiss Gábor, a Deák Ferenc Megyei Könyvtár igazgatója méltatta
a nem mindennapi tárlatot. A magyar kultúra napja és az elsõ világháború összefüggése kapcsán úgy
vélekedett, hogy a magyar népnek az elsõ világháború volt az
utolsó közös kollektív élménye,
mert akkor még egyben volt a régi Nagy-Magyarország, a magyarok és a nem magyar nemzetiségek a Kárpátoktól a Mura-vidékig
ugyanazon zászlók alatt, ugyanannak a királynak a szolgálatában
harcoltak a különbözõ harctereken. Mint fogalmazott, az elsõ világháború rendkívül mély nyomot
hagyott a magyar kultúrában, ebben az idõszakban katonanóták
születtek, melyek azóta közkinccsé
váltak. A háború beépült az egész
magyar nép tudatába, melyet követõen évtizedekig nem lehetett
azt elképzelni, hogy egy falusi
vagy polgári házba úgy belépve,

KIÁLLÍTÁS A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN ZALALÖVÕN

Katonafotók az elsõ világháborúból
az ember ne pillantson meg egy
nagy méretû katonafotót a falon.
Az igazgató kitért arra is, hogy
a zalai katonák minden katonai
alakulatban szolgáltak. A két nagykanizsai gyalogezred közül az
egyik a 48. császári és királyi ezred
volt, itt szolgált régebben Petõfi
Sándor is. A másik a 20. honvéd
gyalogezred, a harmadik a zalaegerszegi 6. honvéd huszárezred
volt, melynek Keszthelyen is volt
alosztálya. 1914 augusztusában
mindnyájukat mozgósították a galíciai frontra, ahol a két gyalogezred 1916 végéig tartózkodott. A
kiállításra kitérve arról is beszélt,
hogy a kedélyesebb képek ellenére sokat szenvedtek a katonák a
harctereken; a Bruszilov-offenzívában a két zalai gyalogezred 80
százaléka odaveszett. A túlélõk az
olasz frontról, a Piave folyótól ren-

dezett sorokban jöttek haza Nagykanizsára a háború végén, a huszárezred megmaradt tagjai 1918
végén térhettek haza Galíciából,
de már nem abba az országba,
amelybõl elmentek.
Hangsúlyozta, a fotókiállítás
ebbe a múltba visz bennünket
vissza, köszönet érte Tóth Zoltánnak, aki megvásárolta ezt a gyûjteményt, és most a szélesebb közönség elé bocsátotta.

Az Érdekes Újság haditudósításaiból származó fotókra egy bécsi
börzén talált rá a gyûjtõ. A képek
egy 63 vármegyés címkével díszített albumban voltak, sikerült egyben megvásárolni azokat. Mindig
is foglalkoztatta a történelem, és
úgy gondolta, nem engedheti
meg, hogy egy ilyen jelentõs magyar történelmi érték, emlék külföldre kerüljön, mondta el érdeklõdésünkre Tóth Zoltán.

Kiss Gábor, Tóth Zoltán és Pintér Antal polgármester.

ét közremûködõ rendõrnek táblagépet ajándékoztak, a
nyomozásban résztvevõ valamennyi rendõrnek és családjainak pedig AquaCity-beli meghívással köszönték
meg a Zalaegerszegen is garázdálkodó lakásbetörõk elfogását.
Ez alkalomból Balaicz Zoltán polgármester és Galbavy Zoltán
önkormányzati képviselõ a városházán fogadta dr. Farkas Tibor
alezredest, városi rendõrkapitányt, Kovács Zoltán zászlóst, Marai Péter törzsõrmestert és Nothoff Ingridet, a megyei rendõrfõkapitányság sajtófõnökét.
Mint ismert, az akció alatt egy rendõr célzott lövéseket
adott le a zalaegerszegi Platán soron egy autó kerekére, miután vezetõje megpróbált egy rendõrt fához szorítani, a másikat pedig elsodorni. Sikerült elhagyniuk a helyszínt, de alig egy
órával késõbb a rendõrök Nagykanizsán feltartóztatták õket.

K

Lenti Város Önkormányzata sikeres pályázatnak köszönhetõen 2015. január 16-án az ünnepélyes alapkõletétellel elindult a
térség egyik legnagyobb beruházása. A „Gyógyfürdõfejlesztés és
szálláshelybõvítés Lentiben” címû projekt keretében 4 csillagos
szálloda épül és bõvítik a fürdõt.
Felvételünkön balról Szabó Lajos, a kivitelezõ cég elnöke, Horváth László, Lenti polgármestere, Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai kommunikációért felelõs helyettes
államtitkára valamint Vigh László országgyûlési képviselõ.
A részletekrõl lapunk 3. oldalán olvashatnak.

TÉRSÉG
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Lenti város napja
település várossá nyilvánításának 36. évfordulója
alkalmából rendeztek városnapi ünnepséget Lentiben január második szombatján.

A

dor vezérõrnagy kapta. Lapath
Gabriella könyvtárosnak ítélték oda
a Lenti Város Közmûvelõdéséért elismerést. Holl Hanna úszónak szavazták meg a Lenti Város Ifjúsági

AKTUÁLIS

ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Zalában 36 település esetében változott
Rigó Csaba elmondta: a január 1-jétõl érvényes változások többségét az érintett települések maguk hajtották végre, egy-egy esetben
azonban kijelöléssel vagy a döntés elutasításával kellett élnie a zalai
kormányhivatalnak.

A Szent Mihály-templomban Veres András szombathelyi megyés
püspök mutatott be szentmisét. A
jubileumi mûsor a mûvelõdési központban folytatódott, ahol Horváth
László polgármester köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki munkájával hozzájárult ahhoz, hogy Lenti a
régió egyik leggyorsabban fejlõdõ
városává nõtte ki magát.
Az ünnepség fénypontját a városi kitüntetések átadása jelentette. Az önkormányzat Lenti Városért
díjat adományozott ifj. Horváth
Károly népzenésznek. A Lenti Város
Közszolgálatáért díjat Dömény Sán-

Sportjáért járó jutalmat. A Lenti Város Oktatásáért kitüntetés birtokosa Paksa Tiborné gyógypedagógus
lett. A Lenti Város Sportjáért díjat
Németh Kitti Katalin, az íjász egyesület bajnoka vette át. Lenti Város
Egészségügyéért kifejtett munkája
elismeréséül dr. Seresné dr.
Pirkhoffer Katalint jutalmazták. A
Lenti Város Szociális Gondoskodásáért elnevezésû díj Táncosné Mánfai
Csillának járt ki. A Lenti Város Gazdaságáért díjat Magyar Ottó egyéni
vállalkozó kapta. Lenti Város Közösségi Életéért díjban Molnár Béla részesült.

Ez utóbbiak alapján Vállus
Gyenesdiáshoz csatlakozhatott,
holott a Balaton-parti település ezt
elõször elutasította, a tófeji székhelyû közös önkormányzati hivatal
öt településének pedig Söjtörhöz
kellett csatlakoznia a lélekszám
csökkenése miatt.
A kormánymegbízott felidézte,
hogy az általános önkormányzati
választásokat követõ 60 napban,
azaz 2014. december 11-ig dönthettek a közös hivatali struktúrát
érintõ változásokról az önkormányzatok. Összesen 36 település
váltott közös hivatalt a mintegy
290 ezres lélekszámú Zala megyében, s így a változások együttesen
valamivel több mint 16 ezer lakost
érintettek.
Kifejtette: a Tófeji Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok, vagyis Tófej, Zalatárnok, Szentkozmadombja, Pusztaederics és Baktüttös összlakossága 2000 alá csökkent, de mert más
csatlakozó települést nem találtak,
a törvényi elõírások szerint kijelö-

lésrõl kellett dönteni. A kormánymegbízott kijelölése alapján az öt
település január 1-jétõl a söjtöri közös hivatal részeként mûködik.
Vállus
Keszthely
helyett
Gyenesdiással kezdeményezte a
közös hivatal megalakítását, de a
Balaton-parti nagyközség mint
2000 fõnél népesebb település
megtagadta Vállus csatlakozási kérelmét. Ezt azonban a kormánymegbízott nem hagyta jóvá, így
Vállus mégis Gyenesdiással alkothatott közös hivatalt.
A kezdeményezések alapján
Becsvölgye a gellénházi közös hivataltól, Salomvár pedig a zalalövõitõl
a Teskándi Közös Önkormányzati
Hivatalhoz csatlakozott. Innen
azonban kivált Csonkahegyhát,
Dobronhegy, Milejszeg, Németfalu
és Pálfiszeg, s ezek a települések
Gellénházával alkotnak most új közös hivatalt.
A búcsúszentlászlói önkormányzati társulás megszûnt, az eddig
ide tartozó települések két másik
székhelyet választottak. Búcsú-

szentlászló, Nemesszentandrás és
Nemessándorháza a zalaszentmihályi, Kisbucsa és Nemeshetés
pedig a nagypáli közös hivatalhoz
csatlakozott.
Megszûnt az Eszteregnyei Közös Önkormányzati Hivatal is, a
székhelytelepülés
és
Rigyác
Szepetnekkel társult. Új közös önkormányzati hivatal alakult ugyanakkor újudvari székhellyel, miután
a Szepetnekrõl leváló Magyarszentmiklóssal együtt a surdi közös
hivataltól távozó Sormás is csatlakozott a Nagykanizsához közeli faluhoz.
Zalaszentbalázs, Bocska, Börzönce, Fûzvölgy, Hosszúvölgy és
Homokkomárom a Hahóti Közös
Önkormányzati Hivatalhoz csatla-

kozott, Belezna pedig a surdi közös
hivatallal alkotott új társulást.
Alsópáhok Felsõpáhok helyett a
sármelléki közös hivataltól kiváló
Zalavárral alkotott önkormányzati
hivatalt. Felsõpáhok ugyanakkor a
szintén a sármelléki hivataltól levált Zalacsánnyal, Ligetfalvával,
Nemesbükkel és Zalaköveskúttal
hozott létre közös hivatalt
Zalacsány székhellyel – fejtette ki
Rigó Csaba.
Hozzátette: egy esetben a közös hivatal székhelye változott
meg. Várvölgyrõl Zalaszántóra került át a hivatal központja a három
érintett önkormányzat, azaz Várvölgy, Vindornyalak és Zalaszántó
döntése alapján.
MTI

KESZTHELYEN

Megújul
a tûzoltóság
A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság költségvetésébõl bõvítik a keszthelyi hivatásos tûzoltók több mint százéves laktanyaépületét.

A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Keszthelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége,
valamint a Keszthelyi Hivatásos
Tûzoltó-parancsnokság együttes
elhelyezésére szolgáló épület tetõterét beépítik, így további százhúsz négyzetméterrel bõvül a
hasznos alapterület. A január elején kezdõdött, mintegy negyvenmillió forintnyi építési beruházás
részeként új irodákat, vizesblokkokat és új oktatótermet alakítanak ki, valamint a régi tetõszerkezet helyett is újat építenek. Felújítják a mostanra elavult elektromos rendszert és modernizálják
az informatikai hálózatot. A régóta vágyott rekonstrukció mûszaki átadását április elejére tervezik.
A bõvítési munkálatok a tûzoltók
kivonulását nem veszélyeztetik.
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ALSÓPÁHOK PÁLYÁZATI SIKEREI

Új év, lendületes kezdettel
Alsópáhokon a megszokott lendülettel folyik tovább a munka, a
pályázatok terén kiemelkedõ teljesítményt nyújtó önkormányzat az
új uniós pénzügyi idõszakban is a hasonló eredményességgel számol. Erre minden bizodalmuk meglehet, hiszen az elmúlt években
fejlesztések egész sorát valósították meg sikeres pályázatokból.
Büszkék lehetnek az alsópáhoki emberek községükre, hiszen szemmel látható a fejlõdés az esztendõk óta folyamatosan szépülõ és
gyarapodó településen.

GYÓGYFÜRDÕFEJLESZTÉS ÉS SZÁLLÁSHELYBÕVÍTÉS LENTIBEN

Letették a beruházás alapkövét
A „Gyógyfürdõfejlesztés és
szálláshelybõvítés Lentiben” elnevezésû projekt ünnepélyes
alapkõletételére kerítettek sort
január közepén. Önkormányzati
beruházásban 3,3 milliárd forintos összköltséggel kibõvítik
ugyanis Lentiben a gyógyfürdõt,
és ehhez kapcsolódóan felépítik
a régió elsõ, hatszintes, spa és
wellness szolgáltatásokat komplexen kínáló „HotelStars” minõsítésû négycsillagos szállodáját,
ahol legalább félszáz munkavállaló helyezkedhet el.

Az év végéig elkészülõ 94 szobás hotel építésébõl, illetve a fürdõ két fedett élménymedencével
és csúszdával történõ bõvítésébõl
álló 3,3 milliárd forintos önkormányzati beruházáshoz a Nyugatdunántúli Operatív Program keretébõl több mint egymilliárd forintot nyert a város. A fennmaradó
összeget saját forrásból finanszírozza az önkormányzat. A város
történetének legnagyobb beruházása a közbeszerzési pályázaton
gyõztes Kalotherm Építészeti és
Épületgépészeti Zrt. kivitelezésében készül.
Az ünnepélyes alapkõletételen
Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai kommunikációért felelõs helyettes államtitkára kiemelte: az EU és a kormány megállapodása értelmében
2020-ig mintegy 12 ezermilliárd
forint fejlesztési forrás érkezik hazánkba. A Zala megyei települések
modernizálására ebbõl 24 milliárd
az elkülönített forrás. A mostani
fejlesztés révén tovább növekedhet a turizmusban foglalkoztatottak létszáma, s ezzel a térség és az

egész ország bevételei is növekedhetnek. Öröm, hogy a helyi
gazdasági élet képviselõi, az õket
támogató önkormányzati vezetés
és az állam sikeres háromszereplõs együttmûködést tudott kialakítani Lentiben.
Horváth László, Lenti polgármestere elmondta, a gyógy- és
wellnessturizmus nagy jelentõ-

Horváth László polgármester

ségûnek örvend a térségben, de
Lenti hatvan kilométeres körzetén belül, magyar oldalon nincs
magas színvonalú szálláslehetõség. A magasabb költési hajlandóságú és hosszabb ideig itt tartózkodó turistákat bevonzani viszont
csak legalább négycsillagos szállodával, valamint a gyógyfürdõ
egész évben kihasználható szolgáltatásaival lehet. A szolgáltatási paletta fejlesztésre szorul, új
célcsoportokat kell megszólítani,
igazodva a legújabb idegenforgalmi trendekhez. A hazai fejlesztési
stratégiákhoz és koncepciókhoz
illeszkedõ beruházással – ami a
vállalkozások dinamizálását is lehetõvé teszi – Lenti egy kategóriával feljebb kerül a fürdõvárosok
rangsorában.
Vigh László országgyûlési képviselõ szerint a látványterv Hawaiit
idézi és sok sikert kívánva õ is köszönetet mondott a projekt minden résztvevõjének.
Dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke szintén részt vett az
ünnepségen.

– A harmadik ciklusomat kezdtem meg polgármesterként tavaly októberben. Munkánkat felelõsségteljesen és eredményesen
kívánjuk folytatni, melyre az is kötelez bennünket, hogy az elmúlt
nyolc évben mintegy negyven pályázati projektet valósítottunk
meg – kezdte a beszélgetést
Czigány Sándor, Alsópáhok polgármestere. Környezetünk rendben tartása, utak, járdák, önkormányzati intézmények felújítása,
új épületek, játszóterek létrehozása jellemezte többek között az
eltelt idõszakot.
A közigazgatás nagy átalakításának részeként 2013-ban életbe
lépett a kistérségeket felváltó járási rendszer, és Alsópáhok központtal létrejött az Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal. Idén
változás történt, miután Felsõpáhok kilépett és Zalacsányhoz
csatlakozott. Ennek következtében a létszám kétezer fõ alá csökkent. Ezért 2015. január elsejétõl
a Sármelléktõl leváló Zalavárral
kötöttünk új megállapodást közös
önkormányzati hivatal mûködtetésérõl. A két település létszáma
2333 fõ, ami megfelel a követelménynek. Alsópáhok továbbra is
székhely, Zalaváron kirendeltség
mûködik. Bízunk együttmûködésünk és szakmai munkánk sikerében. A szervezeti átalakulás a helyi lakosságot nem érinti, a hivatali ügyintézés a megszokott mederben folyik tovább.
– Milyen pályázati fejlesztéseket említene meg a 2014-es esztendõ eredményei közül?
– Az elmúlt évben többek között létesítettünk egy termékboltot, megépítettünk négy buszöblöt, az óvodában új udvari játszóeszközöket telepítettünk, a Kossuth utca végén tündérkertet, pihenõparkot alakítottunk ki, gondot fordítottunk a hegyi utak karbantartására valamint a település
folyamatos virágosítására. A 76os elkerülõ átadását követõen lecsökkent az átmenõ forgalom,

sokkal csendesebb és nyugodtabb lett a falu. A korábbi nagy
forgalom azonban megviselte útjainkat, ahogy az építés ideje alatt
a sûrûbben használt Szentgyörgyvár és Alsópáhok közötti
hegyi utat is. Reméljük, hogy a
tulajdonos Közútkezelõ elvégzi
majd a szükséges rekonstrukciót.
– Hogyan tovább? Milyen beruházásokkal folytatódhat a település fejlesztése?
– Az új év remekül indult e tekintetben, hiszen egy KEOP-kiíráson százszázalékos támogatott-

Czigány Sándor
sággal, több mint 51 millió forintot nyertünk a közvilágítás energiatakarékos átalakítására. A
meglévõ lámpatesteket korszerû
LED-es fényforrásokra cseréljük
le a belterületen minden utcában várhatóan az elsõ félév végére. Az óvoda épületére is adtunk be energetikai pályázatot
napkollektoros melegvízellátó

rendelkezésre a település teljes
területén. Tavaszra megérkezik az
új 38 lóerõs, kabinos traktor munkagépekkel, melyet TAO-pályázaton nyertünk el.
– A tavaly átadott helyitermékboltban mikor kezdõdhet
meg az árusítás?
– Várhatóan február végén. A
mostani helyérõl átköltözik a kenyérbolt szélesebb élelmiszerkínálattal. A pékség tulajdonosa lesz az
egyik üzemeltetõ, aki már bebútorozta az üzlethelyiséget. Ez az
alapellátás egészül ki helyi termékek forgalmazásával. Folytatva az
ez évi beruházások sorát, megépítjük az ötödik buszöblöt, a
nemes-boldogasszonyfai falurészben a ravatalozót újítjuk fel, tetõcserével és egy fedett esõbeálló
megépítésével. Az alsópáhoki temetõ parkolójának bõvítését is
tervezzük, ehhez telkeket fogunk
vásárolni.
Általános iskolánk ugyan már
állami fenntartású, mégis folyamatosan gondot fordítunk rá.
Idén a folyosón lévõ vizesblokkokat újítjuk fel, illetve hamarosan
elkészül az a kerítés, amit az iskola és a templom között építünk. A
mûemlék templomunk helyreállítását is támogatjuk, az elmúlt évben a torony megújításához, idén
az épület külsõ festéséhez járulunk hozzá. Figyelmünk ebben az
évben is kiterjed településünk

Az elkészült helyitermékbolt február végén nyit.

rendszer kiépítésére. Hasonló
fejlesztést valósítanánk meg a hivatal épületében napelemes
rendszer kialakításával, ami az
áramellátást és a fûtést biztosítaná. Mindkét pályázati projekttel kedvezõ döntés esetében 35
millió forintot nyerhetünk, ami

százszázalékos támogatottságot
jelent. A beruházások hozadékaként pedig csökkenni fognak
üzemeltetési költségeink.
Mivel nincsen járdaépítésre
pályázat, önerõbõl folytatjuk ezt a
munkát. Az elmúlt év decemberében a Mély úton a hegyi út feljárójáig építettük meg a járdát,
idén április végére az orvosi rendelõig, az év második felében a
temetõtõl a Kölcsey utcáig készül
el a gyalogosúttest. A ciklus végére szeretnénk elérni, hogy mindkét oldalon viacoloros járda álljon

környezetére, rendezettségére és
virágosítására, az idegenforgalmi
adó bevételébõl újabb pihenõparkot alakítunk ki.
– Mi jellemzi a település közösségi és kulturális életét?
– Büszkék lehetünk településünk közösségi életére, civil szervezeteink munkájára, sikereire.
Támogatásukra ebben az évben
is több mint hatmillió forintot
fordítunk. Önkéntes tûzoltó
egyesületünk nõi csapata 2014ben országos második helyezést
ért el a kismotorfecskendõ-szerelési bajnokságon. A megmérettetésen idén is részt vesznek, önkormányzatunk pedig támogatja,
hogy minden helyszínre eljussanak. Az Allegrezza Kamarakórus
tízéves fennállását egy koncerttel szeretnénk megünnepelni a
templomban. Alsópáhok életében a civil szervezetek fontos
szerepet töltenek be, éppen
ezért kitüntetéssel ismerjük el tevékenységüket. A tavalyi falunapon az önkéntes tûzoltóknak, a
labdarúgó-egyesület valamint a
polgárõregyesület egy-egy tagjának mondtunk így köszönetet. A
helyi közösség aktivitása az évente megrendezett programokban
is megnyilvánul, ezek a rendezvények idén is számítanak érdeklõdésre. E téren a mûvelõdési ház
programkínálatával is elégedettek lehetünk, ahol február 7-én a
már hagyományos retro diszkóba
várják a szórakozni vágyókat –
mondta Czigány Sándor.
Antal Lívia
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EGERVÁR TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI TERVEI

Elõtérben a templomfelújítás elõkészítése
Az Alexandriai Szent Katalin templom teljes körû rekonstrukciója
az egyik fõ terve Egervár önkormányzatának. A páratlan építészeti
értéket képviselõ római katolikus templomot Egervári László építtette, kivitelezése 1495-re készült el. Arról, hogy milyen lehetõségei
vannak erre az új képviselõ-testületnek, Gyerkó Gábor polgármestert kérdeztük.

– A templom fennállásának ötszázadik évfordulóján, 1995-ben
zajlott a legutóbbi felújítás. Ezt
megelõzõen a kilencvenes évek
elején keresztvasakkal erõsítették
meg az épületet a statikai problémák miatt. Nemcsak az épület
képvisel jelentõs építészeti emléket országos viszonylatban is, hanem a fából faragott szószék és a
fõoltár, melyek a barokk mûvészet
legkiemelkedõbb alkotásai közé
tartoznak. Ez a Széchenyi-családnak köszönhetõ, õk állíttatták helyre és bútorozták be a templomot a
18. században. Az épület állaga nagyon leromlott, a tetõ nagyon
rossz állapotban van. Ezért is gondolkodunk teljes körû felújításában. Ez azonban jelentõs nagyságrendû beruházást feltételez, amit
csak pályázatból tudnánk megvalósítani. Még nem tudjuk, milyen
lehetõségeink lesznek erre. Tisztában vagyunk azzal, hogy egy ilyen
beruházás alapos elõkészítést és
sok idõt igényel. Mindenesetre a
ciklus végére legalább azt szeretnénk elérni, hogy elinduljon ez a
folyamat.
– Milyen további fejlesztéseket
terveznek?
– Egy norvégalapos pályázatból,
amit tavasszal bírálnak el, több ön-

A Teleki-kastély és kastélypark,
az Ördögvár, a Remíz-közpark, a
Mária bölcsõje kápolna, a horgásztavak, a több száz éves platánfák,
a Sohollári völgy, olyan építészeti
és természeti értékek Pölöskén,
melyek egyedi arculatot kölcsönöznek a közel 900 lakosú zalai településnek. Nem csoda, hogy
büszkék a helyiek ezekre a nevezetességekre, melyek arra is érdemesek, hogy közkinccsé váljanak.
Milyen lehetõségeket ad erre az
immár ötéves önkormányzati ciklus, milyen fejlesztési irányokat határoztak meg, arról Tóth Tivadar
polgármestert kérdeztük.

– Nem szerepelt életem folyamán terveim között, hogy polgármester legyek, de a lakosok és az
elszármazottak részérõl elindult
egy kezdeményezés, hogy álljak a
falu élére. A választásokon nemcsak nekem, hanem a velem induló
valamennyi képviselõjelöltnek bizalmat szavaztak. A jelenlegi képviselõ-testületrõl is elmondható,
hogy fiatal, lendületes csapat állt
össze, amely tele van ötletekkel. A
változást egyébiránt az indokolta,
hogy a korábbi testületbõl ketten
nem indultak újra – mondja Tóth Tivadar, aki 1999 közepéig a helyi
postát vezette, majd Zalaegerszegre került, ahol a Zalaegerszeg Kézbesítõ Posta vezetõje 2009 óta.
A polgármester pozitívnak értékeli az elõzõ testület tevékenységét, bár az elsõ két év gazdaságilag nagyon nehéz volt az önkormányzat számára. Sokat küzdöttek
az alapítványi általános iskola
megtartásáért, a költségvetést a
szennyvízberuházás hitele is jelentõsen megterhelte. A kormányzati
adósságrendezés után azonban
fellélegezhettek. A ciklus végére a
mûvelõdési ház is megújulhatott,
melyre a 103/2013. (XI. 8.) VMrendelet adott lehetõséget. Az
épületben az önkormányzat által
használt helyiséget pedig önerõbõl újították fel.

valamint a parkolási körülmények
megoldását is tervezzük.
Faluközpontunknak közösségi
funkciót szánunk, e szándékunkat
erõsítette tavaly az adventi rendezvénysorozat, amikor is adventi
koszorút és karácsonyfát állítottunk a térre. Idén a májusfaállítás
lesz egy ilyen közösségi program,
amit a lakosság és a civil szervezetek bevonásával tartunk meg.
– A várkastély fontos szerepet
tölthet be Egervár idegenforgalmi pozíciójának megerõsítésében. Hogyan vélekedik errõl?

ben. A várkastély látogatottságának növelését segíti az, hogy az
üzemeltetõ elindította a várkastély
felújításának második ütemét, ami
szálláshelyek kialakítását teszi lehetõvé. Megújul a konyha, valamint a második emeleten a régiek
korszerûsítésével hét szobát és három lakosztályt létesítenek korhû
berendezési tárgyakkal. A tulajdonos sikeres pályázatának köszönhetõen a település központjában
található barokk istállóban is szépen haladnak a munkálatok. Az
épület teljes felújításon esik át, ezt

kormányzati épületet szeretnénk
felújítani. A hegyi kápolna tetõszerkezetét cserélnénk le, és egy
kilátóval is kibõvítenénk. A Pincedombi épületben, a föld alá benyúló pincerészben pedig bormúzeumot alakítanánk ki, és egy fogadóteret is létesítenénk, mely alkalmas lenne borkóstoltatásra és
egyéb rendezvények megtartására. A faluház rekonstrukciója nagyjából elkészült. Mivel a pályázati támogatás csak a felújításra volt elegendõ, a berendezésre saját forrást kell találnunk. Úgy tervezzük,
hogy tavasz végére, nyár elejére
ez a feladat megoldhatóvá válik, és
akkor át tudnánk adni az épületet
a falu közönségének. Tavasz végére felújítjuk a sportöltözõt, melyhez már rendelkezésre áll a pályázati forrás. A faluközpontunkat is
tovább szeretnénk szépíteni. Az elmúlt években több fát ki kellett
vágni, mert elöregedtek, és helyenként kidõléssel fenyegettek.
Ezért fásításba kezdünk, ami érinti
Október 22-én megalakult az új Önkormányzat. Tagjai (b-j):
többek között a Solymossy teret is.
Álló sor: Korbuly Kálmán, Gángó Károly, Fücsök Imre, Déri László.
Ide egy játszóteret is szeretnénk ülõ sor: Szermjágin Marianna, dr. Ürmösiné Kõmíves Eleonóra (jegyzõ),
létesíteni, meglátjuk majd, milyen
Gyerkó Gábor (polgármester), Kálmán István (alpolgármester).
pályázati lehetõségünk vagy esetlegesen önerõnk lesz erre. Emel– A 2014. évi õszi rendezvény- követõen kap majd funkciót, melylett kültéri elemek (zászlótartó, sorozat sikere elégedettséggel ben szálláshelyek illetve irodahelyinövényfuttató stb.) kihelyezését tölthet el bennünket e tekintet- ségek kialakítása egyaránt szóba

kerülhet. A vár megközelítését javítva szeretnénk felújítani az odavezetõ utat, továbbá járdát és kerékpárutat is létesítenénk.
– Civil szervezeteiknek milyen
szerepet szánnak az elkövetkezõ
években?
– Az önkormányzat számára
mindig is fontosak voltak a civilek, akik a korábbi idõszakban is
sok feladatot vállaltak. Új szervezet az Együtt Egervárért Egyesület, régebb óta tevékenykedik
már a Helytörténeti és Községszépítõ Egyesület, az Egervári Estékért, Hagyományokért, Kultúráért Alapítvány, az Egervári
László Általános Iskoláért Alapítvány. Településünk közbiztonságát a Polgárõr Egyesület vigyázza. A munkájukat segítve tervezzük térfigyelõ kamerarendszer kiépítését a faluban. Sportegyesületünkben egyelõre csak futballszakosztály mûködik. Szeretnénk
új sportágakkal bõvíteni a lehetõségeket a tömegsportra is figyelve. A sportpályán nemrég készült
el a világítás.
Egervár kulturális életének
meghatározó eleme a nyári színházi játékok az Egervári Várszínházban. A Turay Ida Színház társulatának darabjait láthatja idén is a kö-

zönség, úgy vélem, mindannyiunk
örömére. A Balaicz Zoltánnal, Zalaegerszeg polgármesterével folytatott tárgyalásoknak köszönhetõen
a megyeszékhelyiek egész évben
ingyen látogathatják a várkastélyt
és kedvezményesen az egyéb rendezvényeket. Hasonló kedvezményrendszert szeretnénk a helyi
lakosoknak is bevezetni. A várkastély a beruházás miatt jelenleg zárva tart, ez a lehetõség csak tavasztól lesz érvényben.
A faluházunkat is szeretnénk
megtölteni élettel, e téren bízunk
civil szervezeteink aktivitásában.
Táncoktatás, kézmûvesfoglalkozás
és emellett bármi szóba jöhet, ami
számíthat a falu lakosságának érdeklõdésére. Idén is megtartjuk a
falunapot, a Solymossy Emléktúrát, október 23-án kiállítást nyitunk Mazzag Imre fotóiból, aki átélte az 1956-os eseményeket, említek néhány programot rendezvényeinkbõl.
Az elkövetkezõ öt évre számos
fejlesztési elképzelést fogalmaztunk meg. A képviselõ-testülettel
minden erõnkkel azon leszünk,
hogy terveinkbõl minél több valóra váljon, szolgálva a település fejlõdését, az itt élõk boldogulását –
hangsúlyozta végül Gyerkó Gábor.

EGYÜTT DOLGOZNI A FALU FEJLÕDÉSÉÉRT

Pölöske természeti értékeire alapoz

A felújított mûvelõdési ház átadásán.
–Polgármesteri programjában
milyen fejlesztési irányokat határozott meg az elkövetkezõ öt
évre?
– Elsõként említeném az általános iskola, valamint az óvoda épületének felújítását, ami a tetõhéjazat,
a nyílászárók cseréjét és fûtéskorszerûsítést foglalna magában. A ravatalozó külsõ-belsõ felújítását is
szeretnénk elvégezni a térkövezés
és egy új parkoló kiépítése mellett.
A sportöltözõ épülete szintén felújítást igényel. A barnakpusztai településrészen ivóvízhálózatot építenénk ki, mert nem megfelelõ minõségû az ivóvíz. A tetszetõs faluképhez a buszvárók, a járdák, az utcák,
az utcajelzõ táblák állapota is hozzátartozik, felújításuk éppen ezért
szerepel terveink között. A hegyi
utak is karbantartásra szorulnak.
Idén az Öreghegyi útra 7,4 millió forintot fordíthatunk vis maior pályázatból, melynek 30 százaléka önerõ.

Elképzeléseink megvalósulása
érdekében hosszú távú stratégiai
tervet kell készítenünk, szem elõtt
tartva a pályázati lehetõségeket. E
tekintetben is fontosnak tartom a

folyamatos kommunikációt, melyben a helyi újság és honlap újbóli
megjelentetésével lényeges szerepet tölt be, ahogy a lakossági fórumok, a polgármesteri és képviselõi
fogadónapok.
– A gyönyörû környezetû horgásztavak sok látogatót vonzanak
a településre. Fejlesztési elképzeléseikben milyen szerepet szánnak
a turizmusnak?
– A faluturizmus terén az elmúlt ciklusban nem sikerült eredményt elérni, ezen mindenképpen
szeretnénk változtatni. Az orvosi
rendelõ tetõterében kialakítandó
szálláshelyekkel jó példával kívánunk elöl járni, bátorítva a lakosságot vendégszobák kialakítására. A
Pölöskei Horgászegyesület nagyon
jól gazdálkodik, de több reklámmal
több vendéghorgászt lehetne ide
csábítani, itt marasztalni az elõbb
említett vendégszobai szolgáltatással.

Az iskola diákjainak és tanárainak mûsora az ünnepségen.

A gazdasági vonalon természetesen fontosnak tartom a munkahelyteremtést is, melynek egyik
eleme lenne a helyi lehetõségek
jobb kihasználása. A faluturizmus
fejlesztését éppen ezért szorgalmazzuk, hiszen nem várhatunk csupán arra, hogy egyszer majd valamely iparág vagy vállalkozás betelepül a faluba. Az itt élõk többsége Zalaegerszegen dolgozik, helyben
nagy foglalkoztatónak számít a
Pölöskei Szörpüzem, a Hahóti Várdomb Mezõgazdasági Kft., a Szévíz
97. Kft., a Bioland Tõzegfeldolgozó
Kft., családi gazdálkodók, mezõgazdasági vállalkozások, az önkormányzat, és több kisebb cég is kínál munkalehetõséget.
– Hogyan vélekedik a civil szervezõdések erõsítésérõl, a közösségépítésrõl?
– Településünk erõssége a civil
szervezetek sokszínûsége, hiszen
nyugdíjasklub, kertbarát kör, horgászegyesület, polgárõrség, sportegyesület, hagyományõrzõ egyesület mûködik a faluban. Tevékenységüknek helyet biztosít a most
megújult mûvelõdési ház, amely
közösségi programjaink fontos
helyszíne. A hegyi gazdák is rendszeresen szerveznek találkozót birtokaikon, boraikat borversenyen
mérik össze. Saját szõlõfajtánk a
Pölöskei Muskotályos, amit a Teleki-kastélyban mûködõ Fajtakísérleti Állomáson nemesítettek ki,
melynek vezetõje dr. Páfli Dénes
kertészmérnök volt 1990-ig. A településen aktívan mûködik a
Pölöske Községért Közalapítvány,
melynek nevéhez fûzõdik a Szentháromság-szobor és a Mária bölcsõje kápolna felújítása.

S ha már nevezetességeinkrõl
beszélünk, meg kell említenünk a
Péterfai Lajos plébános kezdeményezésére és jelentõs lakossági öszszefogással épült római katolikus
templomunkat. Van egy földvárunk, ami már csak romjaiban lelhetõ fel, és amit a most futó
Szulejmán címû török sorozatban is
megemlítettek. A Dózsa utca végén
áll három 300-400 éves platánfa,
melyek az ország 15 legszebb fái
közé tartoznak, említésre méltó
még a Sohollárban található lucfenyõ-csoport, valamint a Kovács-hegyen található több száz éves
tölgyfa. Szép látványt nyújt a Remízpark, valamint a települést körülvevõ erdõk és ezek gazdag növény- és állatavilága, kitûnõ gombalelõhelyek. Azt gondoljuk, építészeti és természeti értékeink méltán számíthatnának a közvélemény
nagyobb érdeklõdésére. Településünk kedvelt kirándulóhellyé válhat, amiért tenni is kívánunk.
Az elkövetkezõ öt évben egy
olyan települést kell felépítenünk,
amely helyi munkalehetõséget
nyújt, „ahol mindig történik valami”,
ahol az emberek együtt dolgoznak,
ünnepelnek. A fejlõdés kulcsa az
együttmûködés. Ha élni tudunk
adottságainkkal, melyek Pölöskét
egyedülállóvá és különlegessé teszik környezetében, akkor lakói
büszkék lesznek rá, szívesen fognak
itt élni és érte dolgozni – emelte ki
Tóth Tivadar.
Antal Lívia

MEGYE

KÖRNYEZET
A civil élet, a civil szervezetek
egymás közötti kommunikációjának erõsítése a vesszõparipája
Farkas Szilárdnak, Letenye új polgármesterének. A mérnök-informatikus, projektmenedzser szakértõ, elektronikus szakmérnök,
oktatással, felnõttképzéssel is
foglalkozó fiatal szakember számos helyi civil szervezet tagja, az
elõzõ ciklusban önkormányzati
képviselõ, a gazdasági és humán
és ügyrendi bizottság tagja volt,
korábban a városfejlesztési bizottság külsõs tagjaként tevékenykedett

létszámot is kell produkálnunk.
Egy kertészet létrehozását is tervezzük; a saját nevelésû virágpalántákkal több százezer forintot is
megtakaríthatunk. Második pillér a

– Állampolgárok, civil szervezetek és vállalkozások vezetõi kerestek meg, és jutottunk számos
egyeztetés után arra a konszenzusra, hogy induljak független
polgármesterjelöltként egyfajta
fiatal, agilis és dinamikus lendületet szem elõtt tartva. Nagyon sok
ötletet, javaslatot és kritikát kaptunk, kaptam, ezekbõl meghatároztunk egy irányt, melyen közösen haladni kívánunk a városért,
és tenni az itt élõk boldogulásáért.
Polgármesteri programomat kilenc pillérre építettem fel, figyelembe véve a 2014–2020-as új
uniós pénzügyi idõszak lehetõségeit. Egy pályázat keretében a felkészülést segítve a közelmúltban
helyi közösségi akadémián vettünk részt az önkormányzat, a civil szervezetek és vállalkozók képviselõivel, melyen elsajátítottuk a
tervezés, valamint az integrált fejlesztési stratégia kidolgozásának
és megvalósításának mechanizmusait.
– Milyen elképzeléseket tartalmaz a kilenc pillér?
– Elsõ a foglalkoztatás bõvítése
akár a határmentiség jobb kihasználásával. Ennek érdekében szeretnénk erõsíteni gazdasági téren
kapcsolatainkat a szomszédos országokkal, különösen Horvátországgal. Biztató, hogy a Müller is
bõvítést tervez, ehhez azonban

vállalkozókkal való szorosabb
együttmûködés, hiszen õk a város
gazdasági életének legfõbb mozgatórugói. A vállalkozók bizalmát
ezért tartom szükségesnek visszaállítani az önkormányzat irányába.
Ezt szolgálja a februárban összehívandó vállalkozói fórum. Fejleszteni kívánjuk az infrastruktúrát az
ipari parkban, és szorgalmazni fogjuk, hogy a város által elnyert pályázati beruházások a lehetõségek
szerint helyi vállalkozások megbízásával valósuljanak meg. Fontosnak tartjuk az önkormányzati tulajdonú Ékköv Kft. további mûködésének biztosítását is.
– Az oktatás, képzés és sport
terén milyen célokat határozott
meg?
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Új lendülettel Letenye fejlesztésében
– Szeretnénk egy bölcsõdét
építeni, melynek finanszírozását
köz- és magántõke bevonásával
képzeljük el. A Bajcsy és az Eötvös
utcai óvodákban az udvari játszó-

Farkas Szilárd
eszközöket kell megújítanunk. Mára egyes szakipari szakmák hiányszakmákká váltak jellemzõen a faipar, fémipar területén. Felnõttképzés keretében ezért gondolkodunk szakmunkásképzés beindításában, mely kedvezõ hatással bír
majd a helyi foglalkoztatásra. Hamarosan átadjuk az iskolában kialakított mûfüves sportpályát,
melynek használatát „házirendhez” szeretnénk kötni.
Minden erõmmel azon leszek,
hogy a lakosság által vágyott
sportcsarnok megépüljön a jelenlegi kormány nagymértékû támogatásával. A termálfürdõ medencéinek lefedését, téliesítését is
tervezzük, hogy minden évszakban alkalmassá váljon sportolásra,

TERVEK ÉS SZÁNDÉKOK NEMESSÁNDORHÁZÁN

úszásoktatásra
körzetközponti
szolgáltatást ellátva.
– Hogyan fejlesztenék az
egészségügyi és szociális ellátást?
– Most zajlik az egészségház rekonstrukciója, ahol a gyermekorvosi ellátás és a védõnõi szolgálat
is helyet kap. A járóbeteg-szakellátások finanszírozása érdekében újbóli tárgyalásokat kezdeményeztem a pályázatban konzorciumi
tagként közremûködõ Kanizsai Dorottya Kórház vezetésével. Vizsgálni fogjuk a megszûnt tüdõszûrõ
állomás visszatelepítésének lehetõségét, emellett magasabb színvonalon kívánjuk biztosítani a háziorvosi, a fogorvosi, a sürgõsségi
ügyeleti valamint az idõskorúak ellátását.
A következõ pillér a közbiztonság, a közterületek rendezettsé-

gének javítását, az egységesebb
városkép kialakítását foglalja magában. A helyi rendõrséggel és
polgárõrséggel közösen fogjuk kidolgozni városunk bûnmegelõzési
programját. E tekintetben elengedhetetlennek tartjuk a térfigyelõ kamerarendszer bõvítését. A
szebb városkép és lakókörnyezet
kialakításában a közterületi információs táblák, bútorok megújításában gondolkodunk. Építészeti
értékeink megóvását szolgálná a
Szapáry–Andrássy kastély teljes
körû felújítása. A jelentõs nagyságrendû beruházás azonban csak
sikeres pályázatból valósulhat
meg.
A bel- és csapadékvíz-elvezetés
megoldása folyamatos illetve további beavatkozásokat igényel. A
szeptemberi és októberi áradást
követõen vis maior pályázatot

December 31-i koccintás a letenyei határon a hodosani polgármesterrel.

nyújtottunk be. Több mint 67 millió forintot kaptunk, melyhez 30
százalékos önerõt teszünk. Ebbõl
végezzük el az átereszek, gyûrûk
cseréjét, az árkolási, aszfaltozási és
padkajavítási munkákat. Ebben a
ciklusban a belterületi és zártkerti
utak rekonstrukciójára, valamint új
járdák építésére, a régiek felújítására is gondot kívánunk fordítani.
– Fejlesztési szándékaikban
milyen hangsúllyal szerepel a turizmus?
– „Letenye a Mura városa” jelszavunk egyben tükrözi az egyik
fejlesztési irányt. Szeretnénk bõvíteni a vadvízi evezés feltételeit a
csónakkikötõben sátorhelyek, szociális blokkok létesítésével. A
strand- és termálfürdõ esetében,
miután Lenti, Zalakaros, Nagykanizsa elég jelentõs fürdõfejlesztéseket hajtott illetve hajt végre, a
meglévõ szolgáltatások fejlesztését látom reálisnak. A kempingben
magasabb színvonalú szálláshelyeket és kiszolgáló egységeket alakítanánk ki helyi vállalkozók, civil
szervezetek bevonásával. A bakancsos-, a bor-, a kerékpáros és vallási turizmusban rejlõ lehetõségekkel is szeretnénk még jobban élni.
A boronapincénk már elkészült, a
Boldog Buzád kilátótorony építése
most folyik, melyek látványos attrakciói lesznek turisztikai kínálatunknak.
Polgármesteri programom részét képezi a civil szervezetekkel, a
nemzetiségi önkormányzatokkal
való együttmûködés erõsítése, a
testvérvárosi kapcsolatok szorosabb ápolása. Letenye körzetközponti szerepének erõsítése szintén
alapvetõ célom. Ennek érdekében
együttmûködünk a járási szervekkel, a környezõ településekkel.
Elõsegítjük az ügyfélközpontú
ügyintézés magasabb színvonalú
mûködését a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalban, továbbá
közjegyzõi szolgáltatás meghonosítását a városban – zárta a beszélgetést Farkas Szilárd.
– liv –
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Összetartó közösséggé váljon a falu Közfoglalkoztatásból jeles
A faluért kíván dolgozni, annak közösségéért – mondja Antal
Sándorné, Nemessándorháza új polgármestere, aki azt szeretné,
hogy a lakosok az elszigetelõdés helyett olyan közösséget alkossanak, melyben a baráti együttlétek kapnak szerepet.

– Számomra nem furcsa a faluért dolgozni, hiszen már 20–25
éve ezt teszem. Az ezt megelõzõ
három ciklusban képviselõ-testületi tagként, 1998 és 2002 között
pedig alpolgármesterként tevékenykedtem. Mostanra felnõttek
a gyermekeim. A négy fiam közül
a legfiatalabb is abba a korba érkezett, hogy elvállalhattam a polgármesteri tisztség ellátását a
választók akaratából. Továbbra is
legfontosabb számomra a család,
ahogy a falu nagy családja is,
amiért szintén teljes odaadással
tudok dolgozni.
– Milyen elképzelésekkel érkezett?
– A falu közösségének megerõsítése mellett legfõbb feladatomnak tartom az önkormányzat
pénzével való körültekintõ, gondos gazdálkodást. A ránk bízott
anyagiakat ugyanis úgy kell beosztani, hogy az, mint egy családban, az egész közösség érdekeit szolgálja. Az elsõ nekifutásként önerõbõl hárommillió forintos beruházást hajtottunk végre.
A fõúton leburkoltuk a vízelvezetõ árkokat, és felújítottuk a lakóházakhoz vezetõ hidakat 180
méteren. A kivitelezést kellõ
gyorsasággal, egy hónap alatt oldottuk meg. Az önkormányzati
és hegyi utak felújítása fontos
célunk. Egy adventi gyertyagyújtáshoz kapcsolódó találkozón

Antal Sándorné
ilyen kívánalommal élt a lakosság
is, azonban tisztában kell lennünk
azzal, hogy ez csak pályázati támogatásból valósulhat meg.
November végén nyugdíjasnapot tartottunk vendéglátással.
A rendezvény az utóbbi években
elmaradt, így örömünkre szolgált a nagy érdeklõdés. Többen
elmondták, jólesett nekik, hogy
közösségben érezhették magukat. Ezen a napon gyújtottuk
meg az adventi koszorún az elsõ
gyertyát. Az utolsó gyertyagyújtást a betlehemi játékokkal kötöttük össze. Ahogy említettem
már, fontos célunk a közösségi
élet megerõsítése a faluban, és
ezen a téren számítunk a fiata-

lokra is, ötleteikre, javaslataikra,
melyeket szívesen támogatnánk.
A környezõ településekkel való
jó kapcsolatainkat is ápolni kívánjuk, hagyományos programunk a magyar kultúra napi mûveltségi vetélkedõ, melyre ezúttal szeretettel vártuk a versengõ
csapatokat.
– Hogyan folytatódik a Start
munkaprogram?
– A tavalyi közmunkaprogramban gyümölcsfákat telepítettünk közel négyezer négyzetméteren. Idén folytatva ezt az
irányt, kiskerti növénytermesztésbe valamint tyúktartásba fogunk. A megtermelt zöldségekkel és tojásokkal az iskolai konyhát látjuk el. Ez két új pályázati
programot jelent, melybe 15 fõt
vonunk be. Azt szeretnénk, hogy
az emberek megértsék, érdemes
dolgozniuk, mert értelmes elfoglaltsághoz és jövedelemhez juthatnak. Egyelõre bérmunkával
tudjuk elvégezni a földek megmûvelését, reméljük, lesznek
majd pályázatok, melyek révén
mezõgazdasági kisgépeket szerezhetünk be. A közeljövõ feladata a polgármesteri hivatal külsõbelsõ felújítása lesz. Az épület állaga nagyon leromlott, rekonstrukciójára a jól gazdálkodó önkormányzatok számára biztosított kormányzati támogatás ad
lehetõséget.
Peterdi Péter alpolgármesterrel, Bálint Andrásné, Kalamárné
Kámán Hajnalka és Vörös József
képviselõvel Nemessándorháza
fejlõdéséért, az itt élõkért kívánunk felelõsséggel dolgozni.

intér Sándor belügyminisztertõl miniszteri elismerõ oklevelet vehetett át Szentpéterúr önkormányzata a közfoglalkoztatási programok kiemelkedõ megvalósításáért 2014 decemberében.

P

A zalaegerszegi járáshoz tartozó település a Start közmunka
mintaprojekt keretében évente
20 millió forint támogatást kap az
államtól, az elismeréssel pedig további kétmillió forinttal gyarapodik. A mezõgazdasági tevékenységet 2013-ban tizenkét emberrel
indították el, tavaly pedig tizennyolc lakos dolgozott mintegy három és fél hektáron. A megtermelt 22-féle primõr árut (paprika,
paradicsom, krumpli, cékla stb.) a
saját fenntartású konyhán hasznosították, a felesleg egy részét
szociális alapon osztották ki, illetve tartósítást követõen készletként tárolták. A 2014-ben induló
projekt keretében két 54 négyzetméteres fóliasátrat és üvegházat létesítettek csapadékvizet felhasználó öntözõberendezéssel. Az
országban egyedülálló módon az

Pálfi József az elismeréssel.
üvegházakat napkollektorokkal világítják és fûtik, melynek köszönhetõen palántatermesztésbe is
fognak az idén.
2015-ben az elõzõekhez képest több embert, 22 fõt szeretnének foglalkoztatni. Emellett bõvítik a meglévõ tevékenységet. A
közel négyhektáros önkormányzati területen bodza- és gyümölcstermesztésbe fognak, a csemetéket tavasszal ültetik el. A késõbbiekben lekvárt és ivólevet is
elõállítanak majd a konyha részé-

re. Idén növelni kívánják területeiket vásárlással, illetve a megtermelt termények tárolása és feldolgozásának érdekében vásárolnak
és felújítanak egy épületet.
2016-ban újabb tevékenységként gyógynövények termesztésébe is fognak.
Pálfi József, Szentpéterúr polgármestere és Szalai Mónika jegyzõ osztotta meg a jó hírt, és a példamutató terveket, melyek mint
mondták, a Belügyminisztérium
és a Zala Megyei Munkaügyi Központ támogatása nélkül nem sikerültek volna.
A mezõgazdasági tevékenység
hosszú távú fenntartásában a
több lábon állást tartják szem
elõtt. A településen sok a hátrányos helyzetû, munkanélküli ember, a foglalkoztatási program
megélhetésükhöz nyújt nagy segítséget. Elõnye megmutatkozik a
közbiztonság javulásában is. Idén
összesen 60 fõt foglalkoztatnak,
mert a mezõgazdasági mellett két
másik közmunkaprogramot is indítanak, melyben többek között a
járdák, temetõi utak, vízelvezetõ
árkok felújítását végzik el.

TÉRSÉG
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FALUSZÉPÍTÉS ÉS KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS FELSÕRAJKON

Egyenrangúság
az
együttmûködésben
Tovább a megkezdett úton
ZALASZENTMIHÁLY A MÁSODIK LEGNAGYOBB
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉLÉN

Szeretnék folytatni az eddigi
munkát, melyben továbbra is számítanak a település korábbi vezetõjére, Vigh Lászlóra Felsõrajkon,
mondja Czémán László polgármester, aki a 2014. évi önkormányzati választások elõtt hat
cikluson át alpolgármesteri tisztséget töltött be a faluban. Vele
beszélgettünk az elkövetkezõ
évek fejlesztési szándékairól.

– Az elmúlt idõszakban három
jelentõs építési beruházás valósult
meg a településen, megújult a
sportöltözõ, az általános iskola valamint a Bakó-major. A pályázati és
más támogatási források megszerzésében, ahogy a korábbiakban is
nagy érdemei vannak Vigh Lászlónak, aki 1994 óta volt polgármestere a falunak. Éppen ezért számítunk
rá az elkövetkezõ években is, hiszen szeretnénk megtartani, illetve
tovább vinni az elõzõ években
meghatározott fejlesztési irányokat. A feladat nem kicsi, mivel
2014-gyel új uniós pénzügyi ciklus
vette kezdetét. Új pályázati lehetõségek nyílnak meg, melyekkel élni
kívánunk.
– Milyen tervekkel vágnak neki
a következõ idõszaknak?
– A településeknek a megyei
önkormányzathoz kellett beadni
pályázati terveiket, ezt mi is megtettük már. Emellett olyan fejlesz-

Zalaszentmihály az egyik legnagyobb közös önkormányzati hivatalt fenntartó székhelytelepüléssé vált az elmúlt év decemberében. A hozzá tartozó falvak 4405 fõs lélekszámát tekintve második
a sorban (a söjtöri az elsõ 5293 fõvel) Zala megyében. A részletekrõl dr. Koczpek Csaba polgármestert kérdeztük.

Az idõsek úgy beszélnek róla, hogy
a falu rongyoskodta össze, vagyis
összerakták az építés költségét. Két
nagy, összenyitható terem illetve
több szoba található benne. Egy kisebb cég telephelyének kiválóan alkalmas lenne, ezért újítanánk fel.
Reméljük, lesz erre lehetõségünk,
hiszen az új uniós idõszak forrásainak hatvan százalékát gazdaságfejlesztésre fogják fordítani. A korszerûsített épületet olyan vállalkozás
számára kívánjuk felajánlani, mely
hosszú távon gondolja tevékenységének folytatását településünkön.
Egy ilyen cég betelepülése az iparûzési adó növelése érdekében is
fontos lenne. A helyi foglalkoztatásban a közmunkaprogram to-

A Suli Harmónia Alapítvány felsõrajki iskolája elõtt Vigh László unokáival.
Az intézmény mintegy 50 millió forintból nemcsak kívülrõl,
hanem belülrõl is megújult. A képviselõ úr reméli, akkor is eljöhet
az iskolába az unokáival, amikor azok ballagni fognak.

tési elképzeléseket is megfogalmaztunk, melyek megvalósulását
az új Leader-programtól várjuk.
Szeretnénk továbbfejleszteni a Bakó-majort a falusi vendéglátás tekintetében. Az októberben átadott
vendégházban a település ifjú értékõrei egy állandó kiállítást rendeztek be Vaspöri Amália tanító és
Baba néni (Farkas Mária) hagyatékából. A szálláshelyek kialakításához bútorokra van szükségünk,
melyeket pályázatból szeretnénk
beszerezni. Öt település alkotja a
közös önkormányzati hivatalunkat,
melynek központja Felsõrajk. Az
épület nagyon elavult már, ezért
tervezzük felújítását. A védõnõi
szolgálat épületére szintén ráfér a
korszerûsítés, nagyon fontos lenne
a tetõszerkezet, a nyílászárók cseréje, valamint a fûtés és a vizesblokk korszerûsítése.
Megvalósítandó céljaink között
szerepel továbbá az utak, járdák
felújítása és a belvízrendezés. Az
árkok kitisztítását, karbantartását a
közmunkaprogram keretében szeretnénk elvégezni, illetve számítunk más pályázati lehetõségre a
véglegesebb megoldás érdekében.
Erre azért van szükség, mert a Principális szinte állandó ár- és belvízveszélyt jelent az utóbbi évek csapadékosabb idõjárása miatt.
– Látnak-e lehetõséget a helyi
munkahelyteremtésre?
–Van még egy régi épületünk a
Petõfi utcában, mely hajdanán alsó
tagozattal iskolaként funkcionált.

vábbra is nélkülözhetetlen elem. A
kiskerti növénytermesztést éppen
ezért folytatni kívánjuk, és bízunk
abban is, hogy a már említett belvízrendezésre is indíthatunk közmunkaprogramot.
– Melyek azok az elképzelések,
melyeket a Leader-program segítségével valósítanának meg?
– A Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület
munkájára továbbra is számítunk a
Leader-programból elnyerhetõ források megszerzése érdekében. Az
elõbb említett Bakó-major turisztikai fejlesztését, szálláshellyé alakítását
ebbõl valósítanánk
meg. A közkedvelt
felsõrajki termelõi
vásár feltételeit is
szeretnénk javítani
az árusításhoz szükséges egységes bútorzat beszerzésével. A kultúrházat az
elmúlt években szépen felújítottuk, de
egy épületen idõvel
mindig akad helyreállítani való, amit el
kell végeznünk.
Mindenképpen
olyan pályázatokban
gondolkodunk, melyek nem vagy vállalható önerõt igényelnek. Pályázati
szándékaink megvalósításában a lehe-

tõségeket kívánjuk követni, mely
egyben a beruházások sorrendiségét is meghatározza majd.
– Milyen közösségi élet jellemzi
a falut?
– A sportolási lehetõséget egyrészt futballegyesületünk biztosítja. Egy ilyen kisfaluban nehéz öszszehozni a kívánt létszámot, de az
iskolában zajló Bozsik-program biztató lehet az utánpótlás tekintetében. A gyerekeknek karate edzési
lehetõségek is rendelkezésre állnak
az iskolában. A kulturális tevékenység területén fontos szerepet tölt
be a Szent Anna-kórus. Rendezvényeink sorából kiemelendõ a termelõi vásár, mely térségi „hatáskörrel” bír. Idén lesz hároméves, születésnapját tavasszal ünnepeljük. A
szeptemberi vásár egyben a falunap is, melynek látogatottsága igen
nagy. Kifejezetten helyi program a
borverseny és az idõsek napja. A
helyi lehetõségeket egy újabb közösségi programmal szeretnénk
bõvíteni, ebben is gondolkodunk.
Az alapítványi fenntartású általános iskola közösségi szerepének
jelentõségérõl sem feledkezhetünk meg. Iskola és az óvoda léte
erõsíti az itt élõk összetartozását,
stabil mûködtetésük érdekében az
elkövetkezõ években is mindent
meg kívánunk tenni. Az óvoda létszámával elégedettek lehetünk,
ezért is szeretnénk az iskolában
olyan képzési lehetõséget kitalálni,
hogy a helyi gyerekeket ne vigyék
el más települések intézményeibe.
A fiatalok helyben tartásának, önálló életük megteremtésének segítése szintén fontos célunk, ezt
szolgálja az ingyen házhelyek biztosítása. Vannak szolgálati lakásaink, melyeket szintén fel tudunk kínálni ilyen célra – hangsúlyozta
Czémán László.
Az önkormányzat gazdálkodásához hozzájárul az a kormányzati segítség, mely Vigh Lászlónak köszönhetõ. Az országgyûlési képviselõ
egyedi kormánydöntéssel 15 millió
forintos támogatást „hozott” a faluba, ami 2-3 éven át biztosítja a település anyagi helyzetének stabilitását.

– Az önkormányzatok 2014.
december 11-ig dönthettek a közös hivatali struktúrát érintõ változásokról. Ezzel a lehetõséggel
élve Nemeshetés és Kisbucsa kilépett a búcsúszentlászlói önkormányzati társulásból, az ide tartozó másik három település,
Búcsúszentlászló, Nemesszentandrás és Nemessándorháza pedig hozzánk csatlakozott. A
Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatalt így már hat település alkotja, székhelye továbbra
is
Zalaszentmihály,
Pölöskén és Szentpéterúron, továbbá Búcsúszentlászlón kirendeltség mûködik.
– Az egyesülésben mit tartottak leginkább szem elõtt?
– Fõ szempontnak tartottuk
azt, hogy a szervezeti átalakulásból a lakosság ne érezzen semmit, a hivatali munka zavartalanul tovább folytatódhasson, és
mindenki ott intézze ügyeit, ahol
eddig. E tekintetben Búcsúszentlászlón sem történt változás, mert Nemessándorháza és
Nemesszentandrás lakói az ott
mûködõ kirendeltséget kereshetik fel továbbra is.
Kiemelném, ugyan Zalaszentmihály a székhelye a közös ön-

Dr. Koczpek Csaba
kormányzati hivatalnak, amelynek az irányítását én látom el,
ugyanakkor mind a hat településre egyenrangú félként tekintünk. Együttmûködésünk a bizalmon, a korrektségen és a közigazgatási feladatok ellátásának
közös felelõsségén alapszik. Ezen
túlmenõen a települések továbbra is önállóan gazdálkodnak, és
önállóan döntenek saját elképzeléseikben. A közös önkormányzati hivatal mûködtetése további

kapcsolódási pontokat feltételez
településeink között, ezek az
együttmûködések
szerintem
gazdasági és társadalmi szempontból pozitív hozadékkal járnak majd. Megemlíteném, amikor 2006-ban polgármester lettem, még önálló hivatalt mûködtettünk, késõbb körjegyzõséget
hoztunk létre Pölöskével, kihasználva az
együttmûködésben
rejlõ
lehetõségeket,
ami többek között költségmegtakarítást eredményezett. A közös önkormányzati hivatalok
2013-as
indulásával
Szentpéterúr csatlakozott hozzánk, most pedig az elõbb említett
három község. Úgy vélem, ezáltal Zalaszentmihály és közös hivatalunk valamennyi településének
szerepe
megerõsödött.
– Új év egyben az új uniós
pénzügyi idõszak kezdete. Mi
határozza meg leginkább teendõiket?
– Az új év elsõ hónapjai elsõsorban pihenéssel telnek. A pihenés alatt azt értem, hogy a megvalósítani kívánt újabb feladatokat gondoljuk át. Ezek között az
elsõ, és legfontosabb feladat az
általános iskola teljes felújítása
lesz – hangsúlyozta dr. Koczpek
Csaba.

ZALA MEGYEI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY

Vezetõ szerep a mikrohitelezésben
Az ügyvezetõ fontos eredményA Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (ZMVA) az országban
egyedülálló módon csökkentette kihelyezendõ és meglévõ hiteleinek nek nevezte, hogy a szervezet a kökamatát – hangzott el azon a sajtótájékoztatón, melyen a szervezet el- vetkezõ hétéves ciklusra elnyerte
az Enterprise Europe Network zalai
múlt évi munkájáról és ez évi feladatairól számoltak be.
és vasi képviseletének jogát, emellett tagja és nyugat-dunántúli veDoucha Ferenc, a ZMVA kuratóriumi elnöke elmondta, jelenleg közel 700 ügyfelet, elsõsorban Zala
megyei mikrovállalkozást hiteleznek. A jegybanki alapkamat csökkenése és a kkv-k kedvezõbb hitelezése érdekében levitték az új hitelek esetében a kamatokat, amelyek
így 3,9 százalékos kamatszinttõl érhetõek el jelenleg. Az országban
egyedülálló módon 1,5 százalékkal
csökkentették a meglévõ GOP és
JEREMIE hiteleinek kamatát, ami
így átlagosan 7 százalékos kamatszintrõl 5,5-re mérséklõdött. Kiemelte, hogy az alapítvány egyre
nagyobb népszerûségnek örvend
megyén kívül is. Emellett új szolgáltatással bõvítették portfólióikat.
Doucha Ferenc és Nagy András
Megállapodást kötöttek a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szö- megyében, ezt erõsítendõen csök- zetõje a Nemzeti Kisvállalkozás-fejvetségével, és 2014. szeptember 1- kentették a hiteleik kamatait. lesztõ Konzorciumnak. A ZMVA az új
tõl ZMVA-VOSZ Pont mûködik az Nonprofit szervezetként fontosnak uniós pénzügyi tervezési idõszakalapítvány székházában Zalaeger- tartották meglépni ezt a gesztust a hoz kapcsolódóan közremûködött
szegen. Ennek köszönhetõen bõ- vállalkozók felé, csökkentve terhei- az S3 intelligens szakosodási stratévült a hitelezési kínálat, az ország- ket, élénkítve beruházási kedvüket. gia valamint a megyei és zalaegerban az alapítványok közt elsõként Jelenleg 11 pénzügyi termékkel áll- szegi fejlesztési stratégiák kidolgotöbbféle Széchenyi-kártyát forgal- nak rendelkezésre. Emellett új zásában, mely során elfogadták a
maznak.
mikrohitelek (export, mezõgazda- kkv-kra vonatkozó tanácsaikat.
Február 2-án együttmûködési
Nagy András, a ZMVA ügyvezetõ ság) bevezetésérõl tárgyalnak.
A ZMVA 2014-ben több nemzet- megállapodást írnak alá Zalaegerigazgatója kiegészítve az elhangzottakat, elmondta, a hitelt kapó közi projektet valósított meg, olyan szeg városával, melynek értelmé700 ügyfél mellett további 500 témákban, mint például az uniós ben egy új kamattámogatási rendügyfelet látnak el tanácsadással, il- források hatékonyabb felhasználá- szert is bevezetnek. A GINOP és a
letve szolgáltatásokat (export, in- sa, a családi vállalkozások generá- TOP programok közvetítésében venováció, megújuló energia, inkubá- cióváltásának elõsegítése, a foglal- zetõ szerepet kívánnak betölteni, a
torház) nyújtanak számukra. Hang- koztatás ösztönzése, az innováció zalai vállalkozások segítése érdekésúlyozta, hogy a ZMVA fontos sze- és design helyzete a fa- és bútor- ben 2015-ben is részt vesznek
nemzetközi pályázatokban.
repet tölt be a hitelezési piacon a iparban.
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ÉVKEZDÉS ÉS II. VILÁGHÁBORÚS KUTATÓMUNKA A LEVÉLTÁRBAN

Évfordulókra készülnek, iratokat várnak
A hagyományokhoz híven a magyar kultúra napjának elõestéjén sajtótájékoztatón számolt be a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára a tavalyi év fontosabb eseményeirõl, és az idei tervekrõl. 2015ben két jeles évfordulóra – Zalaegerszeg rendezett tanácsú várossá
válásának 130., valamint Csány László születésének 225. évfordulójára
– készülnek.

Káli Csaba igazgatóhelyettes az
elõzõ évet értékelve elmondta:
évek óta fontos feladat az elektronikus iratok számbavétele és kezelése, hiszen a technikai fejlõdésnek
köszönhetõen a jövõben egyre
több e-irattal bõvül az állományuk.
2014-ben is zajlott az iratképzõ
szervek ellenõrzése, ezúttal a Zalaegerszeg területére esõ szervek
(összesen 96 intézmény) iratkezelését vizsgálták. Hatvanöt iratfolyóméterrel gyarapodott az állományuk,
így
összesen
10830
iratfolyóméternyi anyag található a
zalai levéltárban, ami vidéki viszonylatban tekintélyes mennyiségnek számít. A beérkezõ anyagok
jó része hivatalos szervektõl jön, kisebb hányada pedig magánszemélyektõl érkezik.
Az igazgatóhelyettes beszámolójából kiderült: tavaly az ügyfélszolgálatot 707-en, a kutatószolgálatot pedig 267-en keresték fel.
Utóbbiak összesen 876 témában
végeztek kutatást. Ami a levéltár
tudományos munkáját illeti, a
több mint negyven éves múltra
visszatekintõ Zalai Gyûjtemény

Érdeklõdni:
06-20/490-3009

Bõrtáskák és egyéb író- és irodaszerek
KEDVEZMÉNYESEN ELADÓK.

Zalaegerszegen,
a Csipke Üzletház emeletén
19 m2 üzlethelyiség
KIADÓ vagy ELADÓ

A közelmúltban Keszthely,
Hévíz, Alsópáhok, Felsõpáhok és
Karmacs is felkerült a ZalaFelicitas Humán-egészségügyi
Szolgáltató Betéti Társaság listájára – tájékoztatta lapunkat Botár Erzsébet üzletvezetõ. Mostantól ezeken a településeken is
odaadással, szívvel-lélekkel, az
Országos Egészségbiztosítási
Pénztár (OEP) által támogatott
formában elvégezzük azokat az
otthoni szakápolás körébe tartozó feladatokat, amelyekre felkérést kapunk a környékbeli háziorvosoktól, a betegektõl, vagy a
hozzátartozóktól.

Alapesetben a beteg a kórházi
zárójelentésével a háziorvosához
megy és a doktor egy "elrendelõ
lapon" jelzi, hogy milyen szakápolási tevékenységre van szükség.
Mi nem orvosi gyógykezelést végzünk, hanem az orvos által elrendelt és általa jóváhagyott, OEP által finanszírozott ápolást. A pácienseket a felkérés alapján az otthonukban látjuk el. A testet, vagy
a beteg testtájékot jótékonyan
átmozgató, gyógytorna megkezdéséhez is szakorvosi javaslat
megléte szükséges. A szakszerû
sebellátáson túl, folyadékpótlás
céljával végzünk infúziós terápiát
is, jobbára idõsebb, a kiszáradás
tüneteit mutató embereknél.
Akadnak olyanok, akiknél az orvos

könyvsorozatnak két kötete (a középkori oklevelek regesztái, melyet Õriné dr. Bilkei Irén, és az Utóvédként a Donnál, melyet Molnár
András írt) is megjelent. Közremûködtek
továbbá
az
áprilisi
holokauszt évfordulóra rendezett
tudományos konferencia megszervezésénél.

Hogyan teltek Erzsébet királyné, vagyis Sissi hétköznapjai, milyen furcsa szokásai voltak és mi
volt a feladata egy udvarhölgynek? Nevezetesen a Tolnából
Söjtörre költözõ, majd késõbb a
császári udvarba kerülõ Festetics
Mária grófnõnek. Béres Katalin
történész-muzeológus a kultúra
napja alkalmából rendezett Múzeumi találkozások rendezvénysorozat keretében „Festetics Mária –
Erzsébet királyné udvarhölgye”
címmel tartott elõadást a Göcseji
Múzeumban.

Mint mondta, ha a zalaiak meghallják a Festetics nevet, akkor
leginkább a keszthelyi kastély jut
eszükbe, pedig a Tolnából Zalába
települt ág története is sok izgalmat és érdekességet rejt, különösen Festetics Mária élete. Azok közé a nõk közé tartozott, akik a 19.
században inkább a munkát, a hivatást választották, és nem a családanyaságot. Elõször Klotild fõhercegnõ
udvarhölgye
lett
Alcsúton. Itt ismerkedett meg
Sissivel is, aki szerette volna, hogy
Mária az egyik udvarhölgye legyen. A királyné ugyanis azon fáradozott, hogy a bécsitõl egy különálló udvart hozzon létre, ott
ugyanis nem kedvelték a magyarokat.
Festetics Mária édesapja, valamint két mentora – Deák Ferenc
és Andrássy Gyula gróf – bíztatásá-

Molnár András igazgató az idei
tervekkel kapcsolatban elmondta:
öt kiadványt szeretnének megjelentetni különféle pályázati forrásokból, tovább gyarapítva a Zalai
Gyûjtemény sorozatot. Készülnek
továbbá egy várostörténeti konferenciára, mely Zalaegerszeg történetének fontos pillanatait és érdekességeit tárja majd a hallgatóság
elé. A szakmai elõadás-sorozatra júniusban kerül sor, a város rendezett
tanácsúvá válásának 130. évfordulójára szervezett ünnepségek részeként. Októberben szeretnék egy
– országos elõadókat is felsorakoztató – konferenciával megünnepel-

ni Csány László születésének 225.
évfordulóját. Az elképzelések szerint Csány szellemisége és munkássága a kortársak (például Deák, Batthyány és Görgey) tükrében elevenedne meg.
A levéltárban tovább folytatódik
a gyûjtés és a kutatómunka, fõleg
ami a II. világháborús dokumentumokat illeti. Az igazgató tájékoztatásából kiderült: egyre több család
juttat el családi ereklyéket (naplókat, leveleket, fotográfiákat) hozzájuk. A harcokat megjárt õsök hátramaradt anyagainak nagy részét digitalizálás után visszaadják a tulajdonosoknak, de vannak olyanok is,

Sissi grafomán udvarhölgye volt
ra vállalta el a munkát. Figyelmeztették, hogy nem egy romantikus
történetekbõl ismert élet vár a királyné mellett. Lakhelye a budai
vár, valamint Gödöllõ lett. Feladatai pedig sokrétûek voltak: kísérte
Erzsébet királynét a különféle bálokra, fogadásokra és más eseményekre, követte utazásai során,
szórakoztatta a vendégeket, annál
is inkább mert nagyon jól énekelt
és zongorázott.
Béres Katalin szerint ez akár
szépnek is hangozhatna, csakhogy
Erzsébet iránt az udvari arisztokrácia ellenszenvet érzett, így udvarhölgyei iránt is. Sok hamis pletyka
övezte Sissit és udvartartását, és
folyamatos volt a konfliktus a bécsi és a magyarországi udvar között. Ezért Máriának gyorsan fel
kellett ismernie, hogy ki a barát és
az ellenség. Érdekes, hogy például
Sissi fodrászával nem volt jó a viszonya, ám felolvasónõjével,
Ferenczy Idával nagyon jó barátságba került. Mindezeken kívül a
királynénak furcsa, és a kor etikettjéhez, tradícióihoz képest extrém szokásai voltak. Rengeteget

Sissi jó pár udvarlót is elhajtott
Mária közelébõl, nem engedte,
hogy megházasodjon, mert ragaszkodott hozzá. Kapcsolatuk
ugyanis nagyon jó volt, Festetics
Mária hamar a királyné bûvkörébe
került. Az udvarhölgy ráadásul
grafomán volt; folyamatosan írt,
feljegyzett mindent. 1871–1884
között kilenc naplót írt (ezeket az
OSZK õrzi), de miután befejezte a
szolgálatot sem hagyta abba a
naplóírást: 1916-17 között íródott
feljegyzései a Helikon Könyvtárban
vannak Keszthelyen. Többek kö-

Béres Katalin
lovagolt, nõ létére vadászott, és
gyalogtúrákra járt. Ezek azonban
nem egy-két órás sétákat jelentettek, hanem sokszor hét-nyolc órás
kemény túrákat, amik Festetics
Máriát a köztük lévõ alkati különbségek miatt nagyon megviselték.
A sudár, hosszú léptû Sissit alig
tudta követni az alacsonyabb, és
gömbölydedebb udvarhölgy.

Házhoz megyünk gyógyítani!

Botár Erzsébet

akik a levéltárnak adományozzák az
iratokat. Az utóbbi idõben hat Zala
megyei családtól érkeztek komolyabb dokumentumok a közgyûjteménybe.
Molnár András elmondta: az
1940-es észak-erdélyi bevonulással

ELÕADÁS FESTETICS MÁRIA ÉS ERZSÉBET KAPCSOLATÁRÓL

ZALA-FELICITAS BETÉTI TÁRSASÁG

vendégnyílást, stomát nyit. Mi,
megtanítjuk a pácienst arra, hogyan kel a stomát ellátni, kezelni,
gondozni. Tanácsokat adunk arra
is, hogy a beteg hogyan éljen
együtt a betegségével.
Az elektronikus jelentési kötelezettségeinket maradéktalanul
betartva havonta összesítjük,
hogy melyik páciensnél milyen típusú ellátást, mikor, hány alkalommal végeztünk, elõsegítve a

Káli Csaba és Molnár András

gyógyulását. A helyi és
környékbeli háziorvosokkal korrekt napi munkakapcsolatban vagyunk. Az
ápolási zárójelentéseket
rendre átadjuk és a hozzánk irányított betegek
segítésének lehetõségeirõl is gyakorta szót váltunk. Ha kell, igény szerint vért is veszünk, de e
tevékenységet nem finanszírozza a Társadalombiztosítás.
Minden tevékenységet
szakképzett ápolók végeznek, akik empatikusak, türelmesek és maxi-

mális jóindulattal, jóakarattal és
megfelelõ hivatástudattal közelítenek a betegek felé. A törvényi
kötelezettségeket betartva mindannyian rendelkeznek hároméves
szakmai gyakorlattal is. Jelenleg
hat, Keszthelyen és a vonzáskörzetében élõ, szakvégzett munkaerõt foglalkoztatunk, de a létszám
az igények emelkedésével a késõbbiekben akár nõhet is. Munkavállalóink fele rendelkezik gyógytornász képesítéssel. Nem csak
idõs embereknek tudunk segíteni, hanem kortól függetlenül
olyan munkavállalóknak is, akik
betegség, vagy baleset miatt táppénzes ellátásra szorulnak.
Ezt a munkát csak úgy lehet
végezni, ha nem kizárólag azért
dolgozunk, hogy pénzt keressünk, hanem a segítés öröme vezérel bennünket. Külön helyi irodát nem tartunk fönn, de elérhetõk vagyunk a 30/9373-656os telefonszámon, vagy a
botar.erzsebet@gmail.com e-mail
címen.
KERESSENEK BENNÜNKET
BIZALOMMAL!

kapcsolatban szeretnének egy albumot megjelentetni. Az anyaggyûjtés még nem zárult le, így várják azoknak a jelentkezését, akiknél
a családban még fellelhetõ a témához kapcsolódó dokumentum.
– pet –

zött ezekbõl rekonstruálható az
udvar élete. Célja az volt, hogy Erzsébetet olyannak mutassa be,
amilyen a valóságban volt, fõleg,
mert a császári udvar sok negatív
tulajdonsággal ruházta fel a királynét. Nem véletlen, hogy Erzsébet
meggyilkolása után a császári udvar szerette volna a naplót megszerezni, de Mária ellenállt. Megígérte ugyanakkor, hogy halála
után rendelkezésükre bocsátja az
anyagot. Ennek fontosságát azonban az I. világháború, és az azt követõ események felülírták, így
nem került rá sor.
Mária a királyné halála után elsõként kapott Erzsébet-rendet. Lakhelyét ismét Söjtörre helyezte át,
bár Bécsben is volt lakása, ahol a teleket töltötte. Az íráson kívül egy
nagy hobbija maradt, az utazás, illetve hogy Sissi kultuszát ápolja,
emlékét õrizze.
– pánczélPetra –
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CHEMINOVA: TELJES KÖRÛ VÉDELEM ÉS BIZTONSÁG

Kézzel gravírozott

Talajfertõtlenítés startertrágyázással egy menetben!

díszüvegek

Ismét komoly problémát okozhat a rendkívül csapadékos, enyhe
tél. Ez azt jelenti, hogy okulva a tavalyi tapasztalatokból, a termelõknek fokozott figyelmet kell fordítaniuk a károsítók elleni küzdelemben
a helyes és jól megválasztott növényvédelmi technológiákra.

– Kalászos gabonákban a magról kelõ és évelõ
kétszikû gyomnövények
ellen biztonságos megoldást nyújt a három hatóanyagot
tartalmazó
Saracen Pack ikercsomagolású gyomirtó szer. A levélbetegségek (rozsdabetegségek, levélfoltosságok) kialakulását megelõzhetjük az egyedien magas
epoxikonazol hatóanyagot
tartalmazó Rubric gombaölõ szer 1 l/ha-os dózisával. A két termék elsõ permetezésre gazdaságos és
kedvezményes vásárlási
lehetõségét a 2-nódusz
Pack biztosítja, amely 10
százalékos árengedményt
tartalmaz.
– A repcében már õszszel komoly gondokat okozott a fóma, ezért ahogy
kitavaszodik, a Riza 250
EW gombaölõ szerrel
szükségszerû a védekezés. A Repce
Kondi Pack csomagban lévõ
Amalgerol-lal nemcsak a növény,
hanem a talaj kondícióit is fokozni
tudjuk. Továbbra se felejtsük el,
hogy az érvényben lévõ neonikotinoid szabályozás következtében idén sem biztosított a napraforgó, kukorica, õszi káposztarepce
vetõmagok hatékony rovarölõ szeres csávázása. A Cheminova biztonságos szakmai megoldásokat kínál a

csávázatlan vetõmag adta növényvédelmi hiányosságok pótlására.
– Ezek egyike a Kentaur 5G
klórpirifosz hatóanyagú talajfertõtlenítõ mikrogranulátum. A talajfertõtlenítésre eredményesen lehet alkalmazni a szintén klórpirifosz hatóanyagú folyékony Cyren EC
rovarölõ szert is. A 2015-ös év újdonsága a Kentaur 5 G+Radistart
Algit azonos szemcseméretû és fajsúlyú talajfertõtlenítõ és startertrá-

gya 1:1 arányú keveréke. A keverék
alkalmazásával egy menetben valósul meg a talajfertõtlenítés és az indító mikrogranulált startertrágyázás.
Megrendelés
esetén
a
Cheminova a keverést elvégzi, majd
a keverék 20 kg-os zsákokban kerül kiszállításra. A keverék dózisa 20 kg/ha. A
kezdeti fejlõdés erõsítésére
és a gyökértömeg növelésére a Radistart Turbo speciális biológiai hatékonysággal
rendelkezõ mikrogranulált
startertrágya, vagy a magas
foszfortartalmú folyékony
Radistart FL szintén egyedi,
de kiváló megoldások a termesztéstechnológiában.
A
kukorica
posztemergens gyomirtására a
magról kelõ és évelõ egy- és
kétszikû gyomok ellen a NicIt Turbo és a Cheminova új
készítménye a Vizsla Pack
(nikoszulfuron + proszulfuron + dikamba) alkalmazása jelent biztonságot.
A napraforgó gyomirtására a Successor 600 a
magról kelõ egyszikû specialista, csírázásgátló készítmény. A Successor T magról kelõ egy- és kétszikûek ellen
2,5–4 l/ha-os dózisban preemergensen alkalmazható. A Napra Pre
Pack tartalma 2x5 liter Successor
600 és 2,5 liter Goal Duplo. Alkalmazásával kitûnõ hatékonysággal
védekezhetünk a napraforgó legfontosabb gyomnövényei ellen.

Dr. Varga Zsolt
Cheminova Magyarország Kft.
+3620/943-8622

 Huszonhárom éve nõi szabóként dolgozik Gyengéné
Bánhidi Klára. A méretre készített ruhák mellett textilbõl
is készít egyedi termékeket.
Legújabb idõtöltése a kézi
gravírozás üvegfelületre.

Nincs farsang fánk nélkül
A farsangi idõszak legjellegzetesebb édessége és egyben étele
a farsangi fánk. Még a legnagyobb akaraterõvel rendelkezõk sem
bírják ki, hogy legalább farsangi idõszakban ne csábuljanak el egy
finom farsangi fánk kedvéért!
A farsangi szokáshagyományokhoz tartozó farsangi fánk csábítóan finom édesség, mégis elkészítésére általában csak a bátrabbak vállalkoznak. A fánk alapesetben élesztõs, édes kelt tészta,
amelyet bõ olajban kisütünk, és a
tökéletesebb eredmény érdekében baracklevárral is töltik.
A legismertebb farsangi fánk a
szalagos fánk, amely nevét a barna
fánkon körbefutó, a fánk tökéletességét jelzõ fehér csíkról kapja.

Ahhoz, hogy ez a szalag és a fánk is
tökéletes legyen, bizony kell némi
rutin, és néhány fortély, kiváló és
szobahõmérsékletû alapanyagok, a
megfelelõ fánk méret, bõséges és
kellõ hõmérsékletû olaj, stb. A farsangi szalagos fánk általában vizespohár nagyságú, aranybarna színû,
gömbölyded. Szintén ismert még a
csöröge, vagy forgácsfánk, és a rózsafánk, ezek elkészítése némileg
egyszerûbb, de szintén olajban történõ sütést igényelnek.

Nemzetközi Farsangi Fánkfesztivál
Zalaapáti, 2015. február 15. 14 óra,
helye: az iskola rendezvényterve

– Ezt a különleges technikát hívtam segítségül, hogy
valami hétköznapitól eltérõt alkothassak. Szabad kézzel gravírozom, miközben nézem a
mintát, rajzot, fotót vagy saját
kútfõbõl merítek ötletet. Így készül a különleges és egyedi,
fénykép utáni arckép italosüvegre, sima üvegre, tükörre,
pohárra. Ezzel a technikával
egyedivé varázsolható a legegyszerûbb üvegfelületet is,
így személyre szóló ajándékkal lephetjük meg ismerõseinket, barátainkat.
Elérhetõség:
ARANYKARIKA
KÉZMÛVESKUCKÓ
http://aranykreativ.qwqw.hu/
Tel.: 06-30/388-9177
Zalaegerszeg, Platán sor 25.

