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EGYÜTTMÛKÖDÉS A ZALAI DUÁLIS MÛSZAKI KÉPZÉSÉRT

Erõs felsõoktatás, erõs ipar
A zalai duális mérnök- és informatikai képzés megerõsítése célja
annak az együttmûködési megállapodásnak, amit Zalaegerszeg és
Nagykanizsa város polgármesterei, továbbá a Pannon Egyetem vezetése valamint a képzésben közremûködõ vállalatok képviselõi írtak alá
a Flextronics zalaegerszegi gyáregységében tartott tanácskozáson.

Az ülés résztvevõi egyetértettek abban, hogy Zala megye jövõjének szolgálatában teljesíteni kell
az egyre növekvõ vállalati igényeket a megfelelõ szintû és szakirányú képzettséggel rendelkezõ
munkaerõ biztosításával.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere hozzászólásában
felidézte, hogy a városban munkaerõ-piaci igényekre reagálva indult el 2002-ben a mûszaki képzés, melynek jogosultságát igazolja a végzett mérnökhallgatók
százszázalékos elhelyezkedése.
Szólt arról is, hogy 2012-ben az
országban elsõként vezették be a
duális mérnökképzést, majd 2014ben a duális közgazdászképzést. A
modern városok programja keretében szintén elsõként az országban hozzák létre a Zalaegerszegi
Felsõoktatási Duális Képzõ és Innovációs Központot.
A polgármester hangsúlyozta,
nemcsak mérnökökre, de szakképzett munkaerõre is szükség
van. Éppen ezért duális szakképzõ
centrum megalapításáról döntöttek. Az ország elsõ ilyen centru-

mában egyedülálló szakképzési
ösztöndíjrendszert is bevezetnek.
Tehát minden fiatal, aki hiányszakmát tanul valamely zalaegerszegi

Akik pedig a Pannon Egyetem
zalaegerszegi mechatronikai képzésén tanulnak tovább 2016-tól,
havonta 15 ezer forintot kapnak. A
felsõoktatási ösztöndíjra 30 millió
forintot szánnak. A helyi felsõoktatási intézmények egyéb támogatásával így jövõre már több mint 200
millió forintot fordít az önkormányzat oktatási célokra. Ha növekszik a hallgatói létszám, biztosí-

December 6-a reggelén minden kisgyermek kíváncsian fürkészi cipõjét, csizmáját, a kórházban fekvõ kisbetegek azonban
ezt nem tehetik meg. Rájuk gondolva vitt negyven mikuláscsomagot Vigh László országgyûlési
képviselõ a zalaegerszegi megyei
kórház gyermekosztályára.

szakközépiskolában, automatikusan 30 ezer forint havi ösztöndíjban részesül, bárhonnét is érkezzen az országból. Erre 54 millió forintot különítenek el a jövõ évi
költségvetésben.

ESZKÖZFEJLESZTÉS A MEGYEI KÓRHÁZBAN

Üzemben az új MRI

 Bárhol a világban megállja a helyét a zalaegerszegi megyei
kórház új MRI berendezése. Annyira újnak számít, hogy Európában és Amerikában is most telepítik az elsõ készülékeket. .
Vigh László országgyûlési képviselõ az átadási ünnepségen kiemelte, a kórház fejlesztésének célja, hogy regionális szerepkörének megfelelõ eszközparkkal lássák el. Ezt szolgálta az új MRI
berendezés beszerzése, amit a KEOP-programon elnyert 740 millió forintos uniós támogatás tett lehetõvé.
Dr. Halász Gabriella, a kórház fõigazgatója a környezettel
szembeni felelõsségvállalásról beszélt. Mint mondta, az új MRI berendezés kevesebb áramot fogyaszt, így a projekt ötéves fenntartása alatt 150 millió forintot takaríthatnak meg. Az eszközfejlesztésnek köszönhetõen takarékosabban, kevesebb kiadással
tudják gyógyítani a betegeket, de jóval magasabb színvonalon.
Nemcsok Dénes környezeti és energiahatékonysági operatív
programokért felelõs helyettes államtitkár is méltatta a beruházást. Dr. Nagy Gyöngyi, a radiológiai osztály vezetõ fõorvosa elmondta, a világszínvonalú MRI készülék nagyobb a korábbinál, a
hetven centiméteres belsõ átmérõje csökkenti a bezártság érzetét, a 250 kilogrammos terheltségû asztal a nagyobb súlyú betegek vizsgálatát is lehetõvé teszi. Gyerekek esetében kisebb zajjal
mûködtethetõ az új berendezés, ami a régi eszköznél jóval pontosabb és jobb minõségû felvételeket ad.

gal. Négy gyerekem és két unokám van, ezért is szívszorító látni a
komoly betegségekben szenvedõ
kisgyerekeket és szüleiket. Talán
ezzel a kis figyelmességgel sikerül
mosolyt varázsolni az arcukra a
megpróbáltatások közepette –
mondta.
Dr. Gárdos László, a gyermekosztály vezetõ fõorvosa hozzátette, az ünnepek, így Mikulás táján
– Vannak gyerekek, akiket álla- is, akit lehet, hazaküldenek családpotuk miatt nem engednek haza jához. Csak azok maradnak a kórtani tudják a vállalatok szakember- ilyenkor hét végére. Nekik szeretutánpótlását a megyében, amely- nék idén is egy kis meglepetést,
bõl mindannyian profitálhatnak, örömet okozni az ajándékcsomaghangsúlyozta Balaicz Zoltán.
Dénes Sándor, Nagykanizsa polÁldott karácsonyi ünnepeket
gármestere méltatta a két város,
és eredményekben gazdag,
az egyetem és a megye öt jelentõs vállalatának együttmûködését,
boldog új évet kívánunk
amely azt szolgálja, legyen elegendõ felsõfokú végzettségû szakemKedves Olvasóinknak
ber Zalában. Hozzátette, ugyanakés Üzleti
kor megfelelõ szakképzettséggel
rendelkezõkre is szükség van,
Partnereinknek!
ezért már a középiskolásokat is
meg kell szólítani.
a Zalai Napló szerkesztõsége
(Folytatás a 4. oldalon.)

házban, akiknek állapota ezt nem
engedi meg, illetve kezelésüket
nem lehet megszakítani.
A fõorvos beszélt arról, hogy a
Koraszülöttmentõ és Gyermekintenzív Alapítvány idén is kitelepült az adventi vásárra, a Dísz térre. A legkülönbözõbb foglalkozású
önkéntesek, vidékrõl is, sütik a palacsintákat, teát, forralt bort
készítenek, arcfestéssel kedveskednek a gyerekeknek.
(Folytatás a 4. oldalon.)
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HIRDETÉS

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum
8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 74. Tel.: 36 92 313 635
info@zegszakkepzo.hu - www.zegszakkepzo.hu

PIACKÉPES SZAKKÉPZÉSEK – A JÖVÕ LEHETÕSÉGEI
SZAKKÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJ A HIÁNYSZAKMÁKBAN
ZALAEGERSZEG VÁROS – SZAKKÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJ
A 2016/2017. tanévtõl a szakképzés rendszere átalakul.
A SZAKGIMNÁZIUMOKBAN 4 éves képzés keretében a diákok érettségi vizsgát
és egy államilag elismert szakképesítést szerezhetnek és bekapcsolódhatnak
technikusi szintû szakképzésbe vagy a felsõoktatásba.
A SZAKKÖZÉPISKOLÁKBAN 3 éves képzés keretében a diákok egy államilag
elismert szakképesítést szereznek, majd 2 éves képzés keretében érettségi vizsgát
tehetnek és elkezdhetik a technikusi szintû szakképzést
vagy bekapcsolódhatnak a felsõoktatásba.
A hiány-szakképesítést tanuló diákok havi 10.000 – 30.000 Ft
(évente 120.000 – 360.000 Ft) állami ösztöndíjat kaphatnak.
Zalaegerszeg városában, a város által támogatott hiány-szakképesítéseket
tanuló diákok újabb havi 15.000 – 30.000 Ft
(évente 150.000 – 300.000 Ft) városi ösztöndíjat kaphatnak.
Zala megyében állami ösztöndíjjal
támogatott hiányszakmák
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Ács
Asztalos
Épület- és szerkezetlakatos
Épületgépész technikus
Festõ, mázoló, tapétázó
Gépgyártás-technológiai technikus
Gépi forgácsoló
Gyakorló ápoló
Hegesztõ
Karosszérialakatos
Kárpitos
Kisgyermekgondozó, -nevelõ
Kõmûves és hidegburkoló
Központifûtés- és gázhálózat rendszerszerelõ
Nõi szabó
Szerszámkészítõ
Szociális gondozó és ápoló
Villanyszerelõ
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A Zalai Napló
és a

Zalaegerszeg város által ösztöndíjjal
támogatott szakképesítések

Hévíz, Keszthely és Vidéke

Ács
Épület- és szerkezetlakatos
Festõ, mázoló, tapétázó
Gépi forgácsoló
Hegesztõ
Központifûtés- és gázhálózat rendszerszerelõ
Kõmûves és hidegburkoló
Szerszámkészítõ
Villanyszerelõ
Víz-, csatorna- és közmû rendszerszerelõ
Épületgépész technikus
Gépgyártás-technológiai technikus
Magasépítõ technikus
Mechatronikai technikus

2016. január 26-án

legközelebbi száma
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jelenik meg.

SIKERES ÉVET ZÁR A MEGYEI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY

A vállalkozások tanácsadója
Tartja dobogós helyét a mikrohitelezésben a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány. A szervezet mintegy hétszáz hitelt kezel jelenleg, amellyel másodikak az országban. A zalaegerszegi kamattámogatási program hatására a megyeszékhelyen és környékén növekedett a hitelezési kedv. Ennek következtében szeptembertõl gazdasági konjunktúra érezhetõ, amely megmutatkozik abban is, hogy a kereskedelmi és szolgáltató vállalatok szívesen élnek a kedvezményes
hitellel, miután a GINOP-ban kevesebb uniós pályázati lehetõségekre
számíthatnak, mint az elmúlt hétéves idõszakban.

jektben, ebben
A Jeremie program
az új pályázati
hétéves ciklusa ugyan
programban
zárul, de a jövõ év eleazonban
már
jén még igényelhetõ
anyagi támogamikrohitel az Új Szétásukra is lesz lechenyi Mikrohitel Proghetõség. Emelramból. Várjuk továbblett
speciális
ra is a vállalkozók jeképzési projeklentkezését, akiknek
teket tervezünk.
ezt a hitelt ZalaegerAz osztrák–maszegen kamattámogyar projektekgatási
programmal
kombinálva is tudjuk
ben a középépüNagy András
letek energiahanyújtani.
– Mozgalmas és egyben átme- tékonyságát szolgáló, a nõi vállalneti évet hagyunk magunk mö- kozásokat segítõ, illetve faipari és
gött, annak ellenére, hogy több helyi gazdaságfejlesztési prograpályázati program lezárult, míg mokat szeretnénk indítani.
– Milyen futó projektekben
más kiírások még nem jelentek
meg – mondja Nagy András, a dolgoznak jelenleg?
ZMVA ügyvezetõ igazgatója. – A
– A BGF Zalaegerszegi Gazdálko2015-ös esztendõt azért is nevez- dási Karával, a Pannon Fejlesztési
hetjük átmenetinek, mert csak Alapítvánnyal és a KLIK zalaegermost jelentek, jelennek meg a szegi tankerületével közösen megnemzetközi projektek pályázati fel- valósított projektben a térségi felhívásai. Ezekre reagálva tíz pályá- sõoktatás társadalmi-gazdasági
zatot adtunk be két közép-európai szerepének erõsítése a duális képés egy európai programra, olyan zések tapasztalataira
témákban, mint a közösségi finan- témában dolgozunk
szírozás, a mikrohitelezés társadal- együtt. Többek között
mi hatásai, az 50 év felettiek vállal- rendezvényeket szerkozásainak beindítása vagy a köz- veztünk a duális képépületek energiahatékonysági fej- zések bemutatására,
lesztése. Jelenleg az elbírálásukat Grazban tanulmányúton vettünk részt 25
várjuk.
Alapítványunk készül a határon vállalkozóval, illetve
átnyúló – osztrák, horvát, szlovén workshopokat tartotilletve magyar – pályázati kiírások- tunk gyakorlati képra is, melyek várhatóan januárban zõk és hallgatók szájelennek meg. A horvát–magyar mára.
A Zala Megyei Keprogramban újszerû vállalkozásfejlesztési projektet indítanánk. Ezt reskedelmi és Iparkaazt jelenti, hogy eddig a horvát, marával és horvát
magyar vállalkozások tanácsadást, partnerekkel együtt
ismereteket kaphattak egy pro- valósítjuk meg a
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Tourism4C horvát–magyar projektet. A közelmúltban a kõrösi
(Kri evci) vásáron vettünk részt,
ahol Zala megye volt a díszvendég.
Zalai gyógyfürdõk, helyitermékelõállítók, turisztikai egyesületek
állítottak ki, standunkat nagyon
sok vendég és elöljáró tekintette
meg.
Januárban zárul egy faipari projektünk. Ennek témája használt bútorok és alkatrészeik újrahasznosításának megvalósítása. Ezt követné egy nagy európai projekt, melyben elsõsorban régi szállodai és közösségi bútorok felújítása történne
meg leendõ partnereinknél.
2015-ben pályázatokkal, innovációs és megújuló energiával foglalkozó konferenciákat rendeztünk, az EEN hálózaton belül is jó
eredményeket értünk el. 50 saját
rendezvény mellett 100 más rendezvényen vettünk részt szakmai
szervezetekkel együttmûködve.
Jelenleg a szakképzett munkaerõ
hiánya a vállalkozók legnagyobb
problémája a megyében, jövõre
több ezer fõs foglalkoztatást terveznek a cégek, de ennyi szakképzett munkaerõ nem áll rendelkezésre. Ezért önkormányzatokkal,
szakmai szervezetekkel összefogva
dolgozunk a helyzet megoldásán.
2015-ben is sikeres évet zár a
ZMVA, és minden kedves ügyfelének Áldott Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Évet kíván!
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MEGYE

AKTUÁLIS
A tavalyi októberi választások
után gõzerõvel nekiálltunk a
2014–2020 közötti európai uniós
források felhasználásának elõkészítéséhez. A megyei önkormányzat a terület- és vidékfejlesztés
szempontjából vesz részt a TOPban (Területi Oparatív Programban) – fogalmazott dr. Pál Attila,
a megyei közgyûlés elnöke, amikor évértékelésre kértük.

A TOP érinti az önkormányzatokat, civil szervezeteket, egyházakat, a kis- és középvállalkozások
ebben nem vesznek részt, az õ
támogatásuk más operatív programon – például a GINOP – keresztül valósul meg. A másik fontos
feladatunk a határon átnyúló fejlesztési források felhasználásának
elõkészítése volt, három – szlovén, horvát, osztrák – ilyen programban dolgozunk együtt. Itt
meghatározott források állnak
rendelkezésre, ezek biztosítják a
projektek megvalósításának lehetõségét. Szó lehet például közös
turisztikai attrakcióról kerékpárutak mentén. Megfogalmazhatunk egy olyan elképzelést, amit
úgy hívunk, hogy „Zala Védjegy”,
aminek az a lényege, mivel és hogyan tudnánk „eladni” Zala megyét, hogyan tudnánk felhívni
Nyugat-Európa és a keleti piac figyelmét megyénkre – mondja dr.
Pál Attila.
Megemlíti, hogy két lehetõség
is van, az egyik hogy a megye rácsatlakozik Hévízre, vagy tágítja a
kört, Hévíz és Zala megye lehetne
Magyarország Toscanaja. Ki kell
találni egy márkanevet, ebben
segítségükre vannak a LEADARszervezetek, akik bekapcsolódtak
ebbe a munkába. Jelenleg az elõkészítõ fázisban vannak.
2015 az elõkészítés éve volt, a
TOP programoknál már decemberben várhatóak pályázati kiírások, januárban pedig sor kerül a
határon átnyúló projektek kiírására is. Várjuk a pályázatok megje-
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PÁLYÁZATI KIÍRÁSRA VÁRNAK – BESZÉLGETÉS DR. PÁL ATTILÁVAL

2015 az elõkészítés éve
lenését. Zala megyének a 2020-ig
tartó uniós idõszakban 23 milliárd
forint áll rendelkezésére a TOPprogramban, melynek keretén
belül különbözõ prioritások fogalmazódtak meg. A legfontosabb
cél természetesen a térség gazdaságfejlesztése és a munkahelyteremtés, a „Zöld Város” kialakítása, energiahatékonyság, az alternatív energia felhasználása.
Nagykanizsa és Zalaegerszeg kivételével (a két megyei jogú város külön TOP-kerettel rendelke-

A megyei közgyûlési mandátumáról 2015. szeptember 22-i
hatállyal lemondott Selmeczy
Zsuzsanna (Jobbik) helyére a mai
nappal Boronyák József (Jobbik)
képviselõ lépett, és a Zala Megyei Közgyûlés döntött arról,
hogy az új képviselõ átvéve elõdje bizottsági posztját, a jogi és
ügyrendi bizottság alelnökeként
dolgozik a továbbiakban. Mivel
Boronyák József eddig a térségfejlesztési bizottság nem képviselõ tagja volt, helyére a mai napon Merencsicsné Vida Szilviát
(Jobbik) választotta meg a közgyûlés.

Az ülésen döntés született arról, hogy a közgyûlés Dr. Pál Attilát delegálja tagként a Terület- és
Településfejlesztési
Operatív
Program Döntés-elõkészítõ Bizottságába.
A társaság ügyvezetõjének,
felügyelõ bizottsági tagjainak és

– Melyek voltak a legnagyobb
kihívások, amelyekkel az elmúlt
hónapokban polgármesterként
szembe kellett néznie? – kérdeztük elöljáróban Horváth Lászlót,
Lenti város polgármesterét, aki
szerint a legnagyobb kihívást a
város és intézményei mûködtetésén felül, az indított projektek
felügyelete, elképzeléseiknek és
a vállalt kötelezettségeiknek títását és csatornák rendbe tételét
megfelelõ befejezése jelentette. is elvégeztük a város számos
pontján. A tavalyi árvíz okozta
károk helyreállítására kapott vis
– Az eltelt idõszakban sikerült maior pályázati támogatást saját
ezt a feladatot is megoldani. Sze- erõvel kiegészítve harmincnyolc
rencsére, elegendõ segítséget helyszínen végeztettük el több zúkaptak idén a civilektõl és sikerült zottkõ burkolatú út helyreállítását
kellõ hatékonysággal az önkor- és továbbiak aszfaltozását, szükmányzatnak is támogatnia a helyi ség szerint a vízelvezetõaknák
civil szervezeteket. A Civil Kurázsi szintbe emelését, a szegélyek
Közalapítvány ez évben 2,5 millió helyreállítását, új kopóréteg készíforintból több mint húsz szerveze- tését, valamint a megrongálódott
tet támogatott. Az elmúlt 11 hó- közúti csõátereszek karbantartánapban mi mindent sikerült „kész- sát, cseréjét és a burkolt árkok újre jelenteni” a városban?
raépítését. A Lenti TE sporttele– Lezártuk nemzetközi Leader- pén a salakos futópálya károsoprojektünket, melyen belül több dott rétegének eltávolítása után
program és a Helyi Értékek Háza új fedõréteget kapott, elvégezték
közel harmincmilliós felújítása va- a gyomirtást, majd speciális fûlósult meg. Szeptembertõl de- maggal pótolták az elpusztult bocemberig mintegy négyszázmillió rítást.
– Hol tart a
forint értékben történtek épületenergetikai beruházások a telepü- szállodaépítési
lésen. Megszépült, korszerûsödött és élménymea Gönczi Ferenc Gimnázium, a dencés projekt?
– A januári elNapközi Otthonos Óvoda Vöröskapavágás
marty utcai telephelye, a Bölcsõde sõ
és az Arany János Általános Iskola óta mára már áll
mellett a lentiszombathelyi kultúr- a szálloda, kész
ház, megvalósult a határoló és nyí- a parkoló, az
lászáró szerkezetek cseréje, az épületen a külsõ
épületrészeket a munkálatok so- színezést végrán pótlólagos hõszigeteléssel lát- zik, megkezdõták el, a lapostetõk meglévõ víz- dött a belsõ heszigetelése is megtörtént.
lyiségek burkoMegújult a Lenti Járási Hivatal lása, folyamatos
épülete is. Több ütemben, mint- a gépészet szeegy 170 millió forint értékben vol- relése, bízunk
tak útfelújítási munkálatok is a te- benne, hogy a
lepülésen és a városrészekben kivitelezõ tartja
szeptember elseje és november ti- a szerzõdésben
zenötödike között. Az útszaka- rögzített határszok aszfaltozása, javítása mellett idõt. A tervezeta csapadékvíz-elvezetõ árkok tisz- tek szerint halad

zik) a helyi önkormányzatok pályázhatnak és a megyén keresztül
érkeznek majd a források. Fontos szempont, hogy a pályázat
tárgya benne van-e a megyei önkormányzat fejlesztési koncepciójában. Természetesen a települések döntik el, hogy mire pályáznak, nekünk olyan kötelezettségünk van, hogy ha egy település
nem tudja, vagy nem akarja felvállalni a pályázat megírását, akkor azt az önkormányzat megcsinálja. Pályázhatnak a települések

orvosi rendelõk, óvodák fejlesztésére, felújítására, oktatási intézmények energiahatékonysági felújítására. Azt is jó tudni, hogy a
döntés-elõkészítõ bizottságban
helyet kapott a megyei közgyûlés
delegáltja is, így a megye jelen
lesz a pályázatok elbírálásánál.
Bízom abban, hogy fel tudjuk
használni a forrásokat, bár megjegyzem, van olyan, amire nehéz
lesz pályázót találni. Ilyen például
a kisebb településeken ipari parkok létrehozása.

TERÜLETFEJLESZTÉS, PÁLYÁZATOK, SZEMÉLYI ÜGYEK

Ülést tartott a megyei közgyûlés
könyvvizsgálójának 2015. december 31-én lejáró megbízatása
miatt módosította a testület a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
alapító okiratát, s újabb 4 éves
idõtartamra megbízta az ügyvezetõi feladatokkal Bali Józsefet, és
meghosszabbította valamennyi
tisztséget betöltõ személy megbízatását.
Területfejlesztési koordinációs
hatáskörében eljárva a testület a
zalaegerszegit követõen ezúttal
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Integrált Területi Programjának
tartalmáról kapott tájékoztatást,
melyhez 7,94 milliárd forint forráskeret áll rendelkezésre. A me-

gyei tervekkel összhangban Nagykanizsa új ipari munkahelyeket
létrehozó munkahelyteremtõ beruházások megvalósítása révén kívánja elõsegíteni a város és térsége gazdaságfejlesztését és versenyképességének növelését. A
programban meghatározott fejlesztési célok és a helyi gazdaság
érdekében tett erõfeszítések
ugyanúgy szolgálják a város, mint
a térségben élõk érdekeit, így a
Zala Megyei Közgyûlés is támogatja azok megvalósítását.
A grémium egyetértett a három megyei önkormányzat közös
tulajdonában álló Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

végelszámolásának 2016. január
1-vel történõ megindításával.
A Zala Megyei Integrált Területi
Program 3.0 kiemelt célként határozta meg a turisztikai célú, illetve
hivatásforgalmi kerékpáros fejlesztések megvalósítását. Elhangzott, hogy a megyei kerékpárúthálózat fejlesztési elképzelések
között prioritásként szerepelnek a
legfontosabb turisztikai attrakciók
kerékpáros megközelíthetõségét
és körbejárhatóságát célzó, az országos és nemzetközi kerékpáros
útvonalakat összekapcsoló, valamint a zalai emberek mindennapi
életében szerepet játszó kerékpáros útvonalakat érintõ fejlesztések. Kiemelt fontosságú a hálóza-

A megyei önkormányzatnak az
idei évben is több önként vállalt
feladata volt. Ezek közül dr. Pál
Attila kiemelte a Balatoni Fejlesztési Tanácsban, az M9 Térségfejlesztési Tanácsban és a két EGTCben való részvételt. Segítik a Két
keréken projekt megvalósulását,
valamint az országos kisvasút-fejlesztési projekt keretében a
csömödéri kisvasút fejlesztését.
Koordinálják a LEADER-szervezetek átalakulását, és kollégiumi férõhelyeket biztosítottak a pécsi
kollégiumban zalai diákoknak.
Beszámolt még a közgyûlés elnöke a vízgazdálkodási tanácsokban való részvételrõl, a zalavári
történeti emlékpark fejlesztésérõl, a megyei idõsügyi tanácsban
való részvételrõl és a külföldi kapcsolatokról is, különös tekintettel
a kínai Jiangsu tartományra és az
oroszországi Hanti-Manysi Autonóm Terület-Jugra kapcsolatára.

tos jelleg és a megyei útvonalak
országhatárokon és megyehatárokon túli folytatása, amelyek
ügyében már egyeztetéseket
folytattunk a szomszédos területek illetékes szervezeteivel, továbbá a határon átnyúló együttmûködési programokban is kifejezésre juttattuk erre vonatkozó
szándékunkat. Mindezek mellett
figyelemmel kísérjük az ágazati
operatív programok nyújtotta lehetõségeket is a rendelkezésre álló források bõvítése érdekében.
Döntött a közgyûlés négy olyan
pályázatról is, melyekben a Zala
Megyei Önkormányzat partnerként vesz részt. Ezek közül kettõ
transznacionális program keretében, egy másik pedig Kovászna
Megye Tanácsával közösen benyújtott hazai forrásból megvalósítandó projekt, valamint egy a
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 1.2.0
azonosító számú felhívására benyújtandó pályázat.

JÓL SÁFÁRKODTAK

Gyarapodik Lenti
a fedett fürdõ bõvítése és az élménymedence-építés is. Az élménymedencék épületén a tetõfedést végzik, beépítésre kerültek
a külsõ nyílászárók, várjuk a kész
medence megérkezését, melyet a
gyártó cég munkatársai szerelnek
be és csatlakoztatnak a meglévõ
gépészethez.
– Az idõjárás szempontjából
különösen kedvezõ õsz kedvezett a fürdõ látogatottságának
is?
– Az idõjárás kedvezett a beruházásokon dolgozóknak és a pihenni vágyóknak egyaránt. A
Gyógyfürdõ menedzsmentje mindent megtett azért, hogy a szomszédságban lévõ beruházás ellenére zavartalanul tudjanak pihenni,
szórakozni vendégeink. Tartani
tudták az eddigi látogatószám-

szintet, melyet remélem, beruházásunk elkészültével jövõre jelentõsen növelhetünk.
– A Mikulás-ünnepségek után
az év végéig milyen programokkal várják a helybelieket és a vendégeket?
– Az év folyamán több mint
száz rendezvény volt a városban, a
legfontosabbakat, mint a Lenti
Nyári Esték, vagy az Õszi Fesztivál
– mûsorfüzetünk is tartalmazta.
Az adventi idõszak számos a közelgõ ünnephez kapcsolódó közösségi rendezvényt, elõadást, koncertet jelent a városban és a városrészekben egyaránt.
– Lenti az idõsekkel és a rászorulókkal mindig igyekezett méltányosan és segítõkészen bánni.
Kitart ez az igyekezet az advent
idején is?

– Egész évben oda kell, hogy figyeljünk rájuk. A városban igen
sokrétû, egymásra épülõ, átjárható szociális ellátórendszer mûködik. Fontos szereplõje a Kolping
Gondozási Központ Lenti és kistérsége intézmény, melyben ez évben 151 millió forint összegû fejlesztés történt: megújult a régi
épületrész és kialakításra került
egy tíz fõ befogadására alkalmas
új épületszárny. Így Lentiben jelenleg 46 fõ ellátása oldható meg. Az idén elnyert
„Idõsbarát Település” kitüntetõ címért sokat tettünk, és nem szeretnénk,
ha a segítségre szorulókra
szánt figyelem és energia
lankadna. Megrendezésre
kerül a Fogyatékosok Világnapja, megtartjuk a
szépkorúak adventi ajándékestjét is.
– A téli településdekorációban lesz-e újdonság? Hol, mindenhol szépülnek meg közterek?
– A városban felszerelt
dekorációs elemek és
fényfüzérek már készen
állnak, meggyújtásukra
majd a Templom térre
megérkezõ Mikulás ad engedélyt. Lenti és lakói so-

kat tesznek azért, hogy településünk tiszta, rendezett legyen advent idején is. Büszkék vagyunk
arra, hogy a Virágos Magyarországért pályázaton oklevéllel és
szponzori különdíjjal ismerték el
erõfeszítéseinket. A közterek, parkok pedig a már az elmúlt évben
megszokott ápoltsággal várják az
ünnepeket.
– Már jövõre kiírhatják az öszszes uniós pályázatot. Lenti döntött már arról, hogy 2016-ban,
milyen fejlesztéseket szeretne
végrehajtani pályázati források
felhasználásával?
– Projektelképzeléseink kidolgozása már az elõzõ ciklus végén
megkezdõdött, azóta konkrét tervekkel, tanulmányokkal készültünk a következõ idõszak pályázatain való részvételre, folyamatosan vizsgálunk minden olyan pályázati lehetõséget, melynek kihasználásával közelebb juthatunk
céljaink megvalósításához, Lenti
gazdagításához. Köszönet jár mindenkinek, aki tevõlegesen, vagy
tanácsaival segített abban, hogy
elképzeléseinket valóra válthassuk. Ez úton kívánok testületünk
és a magam nevében szeretetteljes karácsonyt és békés, boldog új
évet városunk minden lakójának!
Nemes Norbert
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TÉRSÉG

SZOBOR-ADOMÁNY A GÖCSEJI MÚZEUMNAK

Hadiápolónõ fajanszból
olcsóbb volt, mintha bronzból
öntötték volna ki a szobrokat).
Kostyál László szerint valószínûleg kis példányszámban sokszorosították a mûvet.
Horváth Péter megemlékezett
nagymamájáról, majd az adomáAz átadáson (melyen részt ban. Ez alatt az idõ alatt rengete- nyozással kapcsolatban elárulta:
vett Horváth Péter is feleségével) get rajzolt: skicceket, portrékat édesapja egyszer felajánlotta a
Kaján Imre igazgató elmondta: készített a kórház személyzeté- szobrot a Magyar Nemzeti galériritka alkalom egy múzeum életében, hogy olyan ajándékot kapnak, mely illeszkedik a gyûjtõkörükhöz. Annál is inkább örülnek,
mert Kisfaludi tucatnál is több
szobrot készített az elsõ világháború idején ápolónõkrõl, orvosokról és más kórházi alkalmazottakról. Az ápolónõs-sorozatból
eddig kettõ szerepelt a Göcseji
Múzeum gyûjteményében, s
most egy harmadikkal is gyarapodhatott a kollekció.
Dr. Kostyál László mûvészettörténész az éppen száz éve készült mûrõl úgy nyilatkozott:
Kisfaludi ekkor még a pályája elején járt. Az 1910-es években került azon alkotók körébe, akik
számítottak a hazai mûvészeti
életben. Ezeknek a festõ- és
szobrászmûvészeknek a fõvárosi
Japán kávéház volt a törzshelye.
Az elsõ világháború persze közbeszólt, és némileg megtörte a mû- rõl. Fõleg az ápolónõkrõl, de az ának, ám õk csak raktározni tudvészek felfelé ívelõ pályáját. orvosokat, katonákat is lerajzolta, ták volna a mûvet. A család azonKisfaludit is behívták katonának; majd megmintázta. Így lett mo- ban azt szeretné, hogy a szobor
lovas alapkiképzést kapott, ám a dellje az akkor harminc esztendõs élõ környezetbe, vagyis kiállítófrontra végül nem kellett men- Horváth Mihályné Balázsi Mária is, térbe kerüljön, így esett a válasznie. Némi közbenjárással hadi ön- akinek a szobrát a család mind- tásuk a zalaegerszegi Kisfaludigyûjteményre és az állandó kiállíkéntesként, azon belül is koszt- máig megõrizte.
A kis szobor a pécsi Zsolnay- tásra.
felíróként teljesített szolgálatot a
Hogy milyen szerepe volt a
mai Képzõmûvészeti Egyetem gyárban készült fajanszból (a viépületében mûködõ hadikórház- lágháború alatt ugyanis ez sokkal nõknek az elsõ világháború alatt,

Különös ajándékkal gyarapodott a Göcseji Múzeum Kisfaludigyûjteménye. Kisfaludi Strobl Zsigmond egyik 1915-ben készült – hadiápolónõt ábrázoló – szobrának fajanszból készült másolata került
a múzeumba. A szobrot a modell, vagyis Horváth Mihályné
(1885–1966) unokája, Horváth Péter adományozta az intézménynek.

és hogy lett sokukból hadiápoló,
arról Béres Katalin történész, fõmuzeológus beszélt. Mint mondta, a hátországban maradt nõk és
gyerekek is legalább annyit szenvedtek, mint a fronton lévõ katonák, csak errõl sokáig nem esett
szó. A férfiak helyett a nõknek
kellett munkába állni, ami gyakran komoly fizikai munkát is jelentett. Ugyanakkor az is bebizonyosodott, hogy a nõk nemcsak
házimunkára és gyermeknevelésre alkalmasak; vagyis az elsõ világháború nagymértékben hozzájárult a nõk emancipációjához.
A korabeli beszámolókból az is
kiderül, hogy a háború alatt a nõk
körében egyre inkább beszédtémává vált a sebesültek ellátása
(baktériumokról, sérülésekrõl,
kötözésekrõl folyt a csevej). Annál is inkább, mert hathetes tanfolyamokon képezték ki hadiápolónõknek a hölgyeket. Így kerülhettek az Andrássy úti hadikórházba Kisfaludi modelljei is.
– pet –

KALEIDOSZKÓP

Az ajándékozás örömével
(Folytatás az 1. oldalról.)
Idén zalai híres emberek
(közéleti, egyházi szereplõk,
együttesek, sportolók) is vállalnak ebben feladatot, így mindennap más-más meglepetésvendég várja az érdeklõdõket.
Vannak, akik fel is lépnek,
ahogy érkeznek iskolások a helyi intézményekbõl, hogy mûsorral szórakoztassák a jelenlévõket. Nekem olyan foglalkozásom van, hogy segítsek, de ez
egy professzionális munka. De
egészen más jótékonykodni,
sütni-fõzni és ezzel idegen emberek kedvében járni. Ez egy
nagyon jó érzés. Karácsonykor
vannak, akik meg akarnak gazdagodni, mások a pénzüket
akarják elkölteni, miközben a
szeretetrõl és az önzetlenségrõl kevés szó esik.

A fogyasztás teljesen ingyenes, nincsen becsületkassza.
Így szeretnénk megköszönni
koraszülöttmentõ
alapítványunk támogatását. Aki szeretne adományozni, természetesen megteheti standunknál.

EGYÜTTMÛKÖDÉS A ZALAI DUÁLIS MÛSZAKI KÉPZÉSÉRT

Erõs felsõoktatás, erõs ipar
(Folytatás az 1. oldalról.)
Gelencsér András, a Pannon
Egyetem rektora a hallgatók helyben tartásának fontosságáról
szólt. Ne Budapestre menjenek,
hanem helyben válasszanak olyan
felsõoktatási intézményt, ahol
színvonalas mûszaki képzésben
részesülhetnek, és ahol leendõ
munkaadóiknál kutatásokba, fejlesztésekbe kapcsolódhatnak. A
vállalatok számára elõnyt jelent
az, hogy még alkalmazásuk elõtt
megismerhetik a hallgatókat.

Birkner Zoltán, az egyetem
nagykanizsai kampuszának igazgatója elmondta, a duális együttmûködésben a képzési kínálat bõvítését, pályázati projektek és kutatásfejlesztési, innovációs tevékenységek közös megvalósítását
is tervezik.
Az együttmûködés eredményeként Zalában jelenleg már 40 mérnök és informatikus duális képzõhely áll rendelkezésre, és további
30 a keszthelyi agrárképzéshez
kapcsolódóan. Jövõre 100 körüli

duális képzési hely is lehet a vállalatok és az egyetem profiljában,
Zalában, ami már az új világot jelenti, emelte ki.
A megállapodást aláíró cégek
nevében Lang János, a Flextronics
alelnöke hangsúlyozta, nem lehet
szétválasztani az erõs ipart az erõs
felsõoktatástól, a duális informatikai és mérnökképzés jelentõsége
éppen ezért az, hogy sokkal gyorsabban egymásra találhatnak a
hallgatók és a vállalatok.
Antal Lívia

MEGYE

VÁROSKÉP

MODERN VÁROSÉPÍTÉSSEL ÉS NÉPSZERÛ FESZTIVÁLJAIVAL
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ZALAEGERSZEG: 2500 ÚJ MUNKAHELY VÁRHATÓ

Nagykanizsa sokakat megszólít Fejlõdõ gazdaság, fejlõdõ város
Ünnepi díszben várja a városlakókat Nagykanizsa impozáns fõtere, az Erzsébet tér, melynek leglátványosabb ékessége a szökõkút
mellett elhelyezett hatalmas adventi koszorú, ahol már két
alkalommal is gyertyát gyújtottak advent vasárnapjain. Nagykanizsán a jól végzett munka örömével teljesedhet ki a karácsonyi várakozás, hiszen befejezéséhez közeledik a város-rehabilitációs projekt
második üteme, a jövõ pedig további beruházásokat ígér.

– Augusztusban adtuk át a
munkaterületet a kivitelezõnek. A
második ütemben a Fõ utca teljes
rekonstrukcióját valósítjuk meg,
ami közmûvek (víz-, szennyvíz- és
az elektromos vezetékek) teljes
cseréjét érintette, illetve érinti –
kezdte évértékelését Dénes Sándor, Nagykanizsa polgármestere. –
A sétaút kiszélesítésével kerékpárutat létesítettünk mindkét oldalon, továbbá az itt mûködõ vendéglátóegységek nagyobb teraszt
kaptak. A projekt részeként uniós

egy-egy mûfüves pálya épült, továbbá Kanizsán négy ovifoci-pálya, melyek gyermekeink sportolását szolgálják.
– A Modern Városok Program
milyen további lehetõségeket kínál?
– A kormánnyal való megállapodás a még hiányzó infrastruktúrák létrehozását teszi lehetõvé
számunkra. A már említett új ipari park 500 hektáron létesülne két
ütemben. A déli elkerülõ út az elsõ ütemben a 61-es elkerülõ kör-

normáknak megfelelõ játszóteret
alakítottunk ki az Eötvös téren,
amit a közelmúltban adtunk át.
Azonnal közkedveltté vált, népszerûségét azoknak a fitneszeszközöknek is köszönheti, melyeket
a gyermekekkel érkezõ szülõk
használhatnak. A kormányhivatal
beruházásában felújított járási hivatal elõtti tér rekonstrukciója is
befejezõdött. Mint minden megújulás, az öröm mellett kellemetlenséggel is jár. A munkálatok kisebb része áthúzódik jövõre, ami
azonban semmit nem von le a
végeredménybõl. A projektnek
köszönhetõen megújul a belváros,
rendezvényeinknek helyet adó Erzsébet térrel és a Fõ utcával,
amelyre mindannyian büszkék lehetünk.
– Milyen fejlesztéseket kívánnak megvalósítani a TOP-programban?
– Nagykanizsa számára 7,94
milliárd forint áll rendelkezésre,
mint megyei jogú városnak a TOPprogramban.
Egyik
legfontosabb fejlesztési szándékunk egy új
ipari park létesítése,
amely eleme a Modern
Városok Programnak
is. Tervezzük intézményeink energiahatékonysági korszerûsítését, többek között a
Batthyány-gimnázium
energetikai rekonstrukcióját. Az egészségügyi alapellátást fejlesztve szeretnénk felújítani több háziorvosi
rendelõt, a zöld város
programban pedig tereinket. Így a Széchenyi, az Eötvös és a Deák teret, valamint az
Ady utcát utcát (a Fõ út és a Zrínyi
utca közötti részt), ahol sétálóutcát hoznánk létre. Az Eötvös téren egy többgenerációs családi
park létesítése a végsõ cél, hogy
minden korosztály megtalálja szabadideje hasznos eltöltésének lehetõségeit. Az egészség megõrzéséhez kapcsolódóan szeretném
megemlíteni, hogy a palini és a
miklósfai peremkerületi iskolában

forgalmától a Csengery úton át a
Bajcsay útig épül meg, mentesítve a belvárost a teherforgalomtól. Újként létesülhet egy sportés rendezvénycsarnok, ami háromezer ember befogadására
lesz alkalmas. A sétakertben uszodánk szomszédságában épül meg
az új, korszerû fedett uszoda, ami
elsõsorban a versenysportot szolgálja, de a kajak-kenusok is tudnak majd ott edzeni.
Az Alsó-templom mellett lévõ
ferences kolostor rekonstrukcióját szintén tartalmazza a megállapodás. Most készül az elõzetes
megvalósíthatósági tanulmány a
statikai vizsgálattal, illetve bírjuk a
rend szóbeli ígéretét, hogy átadnák mûködtetésre a kolostort. Az
Erzsébet tér észak-keleti sarkában
álló régi nyomdaépület és környéke pedig konferencia- és továbbképzõ központként újulhat
meg. A Mura-programban a turizmust lendítenénk fel a folyó mentén található településekkel

együtt. Kormányzati támogatással kerékpárút-hálózat épül. Cél a
falvakban elõállított kézmûves
termékek árusítása is, Kanizsán
például a ferences kolostorban,
ahol manufakturális sörfõzdét is
kialakítanánk. A rend helyi történetét pedig egy állandó kiállítás
mutatná be.
A Mura-program Cseresnyés
Péter államtitkár úr kezdeménye-

A helyi gazdaság megerõsítése alapvetõ feltétele Zalaegerszeg
megújulásának: ennek jegyében látott munkához a Balaicz Zoltán polgármester irányításával újonnan alakult közgyûlés. Ma már, egy évvel
késõbb, arról szólnak a hírek, hogy 2016 végéig 2500 új munkahellyel
gyarapodik a megyeszékhely.

Dénes Sándor
zésére indult el, azon elv alapján,
hogy Nagykanizsának térségben
kell gondolkodnia. Ez a megye településeivel való együttmûködést
is jelenti, mert csak együtt lehetünk eredményesek itt Zalában.
– Az együttgondolkodásra jó
példa a közelmúltban megkötött
megállapodás a zalai duális mérnök- és informatikai képzés
megerõsítéséért.
– A megállapodás Nagykanizsa
és Zalaegerszeg, a Pannon Egyetem, valamint a képzésben közremûködõ vállalatok között jött létre. Az együttmûködés ugyan a
felsõoktatásról szól, de a középiskolásokat kell megszólítani, hogy
helyben tanuljanak tovább, mert
így „kaphatunk” felsõfokú mûszaki végzettségû szakembereket a
megyében. A gazdaság igényeinek megfelelõ szakképzettségû
munkaerõ megléte nagyon fontos. A középiskolásokat már
támogatjuk szakképzési ösztöndíjjal a hiányszakmákban, de gondolkodunk a kampusszal együtt
felsõoktatási ösztöndíj bevezetésében a normál képzés hallgatói
számára.
– Nagykanizsa a fesztiválok
városa…
– Úgy vélem, bátran illethetjük
magunkat ezzel a címmel, hiszen
az elmúlt években fesztiválok
egész sorát alakítottuk ki. Minden
év elején a répafesztivállal kezdünk, ezt követi a fánkfesztivál, a
sör- és fúvószene-fesztivál, a borés dödöllefesztivál, majd zárásként a tortafesztivál. A közelmúltban megrendezett programon
szemet gyönyörködtetõ sütemények, mesevilágot idézõ, élethû
torták (köztük egy majdnem két
és fél méteres nagyságú krokodiltorta) várták az érdeklõdõket.
Az Erzsébet teret már ünnepi
hangulatba öltözettük, állatsimo-

gatóval, betlehemmel, az adventi
hétvégéken programokkal várjuk
a családokat, és létesítettünk egy
mûkorcsolyapályát a tavalyi nagy
sikerre való tekintettel. Az ünnephez hozzátartoznak a külsõségek, de legfontosabb az, hogy
belülrõl készítsük fel lelkünket –
hangsúlyozta Dénes Sándor polgármester.
Antal Lívia

Ahhoz persze, hogy minden új
beruházás, azzal együtt minden új
munkahely létrejöjjön, és az új állásokat be is tudják tölteni, Zalaegerszeg városának össze kell fognia a
helyi vállalatokkal, a Zala Megyei
Kereskedelmi és Iparkamarával és a
szakképzõ intézményekkel is,
hangsúlyozta Balaicz Zoltán polgármester.
– Amikor szembesültünk a
nagyszerû hírrel, miszerint jövõre
2500 új munkahelyet létesítenek a
Zalaegerszegen mûködõ cégek, az
öröm mellé egy kis bizonytalanság
is társult: lesz-e elég munkavállaló
az állások betöltésére? Most már
arról beszélhetek, hogy kezelni
tudjuk a helyzetet, és az sem jelent
gondot, ha további munkahelyek

adóalapig eltöröltük a helyi iparûzési adókötelezettséget. Létrehoztuk a Vállalkozói Alapot, amivel
a helyi cégeknek nyújtunk segítséget infrastrukturális beruházásokhoz. Az országban elsõként nyerte
el az ipari park a „Tudományos és
Technológiai Park” címet, szintén
az országban elsõként, Kecskeméttel egyszerre indítottuk el a duális
mérnökképzést, és létrehoztuk a
felsõoktatási duális képzõ és innovációs központot. A közgyûlés elfogadta a megújult, 38-féle támogatási lehetõséget magába foglaló
befektetés-ösztönzõ és támogató
rendeletet, melytõl azt reméljük,
hogy újabb munkahelyteremtõ beruházások valósulhatnak meg az
önkormányzati tulajdonban lévõ

Épül az Edelmann gyártelepe.
jönnek létre – fogalmazott a városvezetõ. – A gazdaságot
élénkítõ és a munkaerõhiány megelõzését szolgáló megoldásaink részben ismertek, hiszen elõbbi érdekében már év
eleje óta több, a vállalatokat segítõ lépést tett az önkormányzat,
utóbbi
gondot elkerülendõ
pedig közgyûlés elé
vittük a cégvezetõkkel közösen megfogalmazott javaslatainkat, hogy mihamarabb cselekedhessünk. Munkásszálló
létesítése,
duális
szakképzõ központ kialakítása, lakásépítési program, szakemberlakás koncepció kidolgozása, lakásvásárláshoz nyújtott támogatás vagy
lakás kamattámogatás kidolgozása,
építési telkek kedvezményes biztosítása, ezek és a kialakult helyzet
hatékony, pozitív kommunikációja
jelenthet segítséget. Megemeltük
és kiterjesztettük a szakképzési és
– a mérnökképzés résztvevõire vonatkozóan – a felsõoktatási, Befektetés a jövõbe elnevezésû ösztöndíj mértékét.
A polgármester felidézte, hogy
idén konkrét tartalommal bíró
együttmûködési megállapodást
kötött a város a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, a Vállalkozók és Munkaadók Országos Szövetségének (VOSZ) Zala Megyei
Szervezetével, illetve a Zala Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal.
– Hisszük, hogy a gazdaságfejlesztési kérdésekben elsõsorban az
érintettek véleményét kell kikérni –
fogalmazott Balaicz Zoltán. – Elindult az országosan is egyedülálló
önkormányzati kamattámogatási
rendszer, amellyel a helyi mikro- és
kisvállalkozások mindössze 0,9–1,9
százalék közötti kamattal juthatnak
fejlesztési hitelhez, 2,5 millió forint

Balaicz Zoltán
us 15-ig a 76-os fõút fejlesztésével
csatlakozhat a város az M7-es autópályához, ugyanakkor 2017. január
15-ig el kell készülnie a Vasvár és
Zalaegerszeg közötti gyorsforgalmi
út terveinek, az építkezésnek
2018-ban kell nekilátni.
– Ez utóbb említett út legfõképpen a vállalkozóink számára teremt
kapcsolatot a 8-as és 86-os utak,
valamint Ausztria (az A2-es autópálya) és Németország felé – tájékoztatott Balaicz Zoltán. – Az ipari
parkban bõvül az inkubátorház, új
csarnokok épülnek, betelepülni
szándékozó befektetõ kérésére
Zalaszentivánról csatlakoztatjuk a
vasúti iparvágányt, közmûvekkel,
utakkal és energiatakarékos napelemteleppel látjuk el a területet,
valamint kutatás-fejlesztési és innovációs bázist hozunk létre. Továbbfejlesztjük az országban elsõként létrejött felsõoktatási duális
képzõ és innovációs központot és
megalapítjuk a duális szakképzõ
központot. Célunk, hogy a tudásalapú gazdaságfejlesztéssel, a ma-

A Flextronics madártávlatból.
ipari parkban, ami szükség esetén
több mint 600 hektárosra bõvíthetõ. Rövidesen önkormányzati fejlesztési iroda jön létre, ez a helyi
vállalkozásokat segíti a pályázatírásban.
A Magyarország kormányával
áprilisban megkötött stratégiai
megállapodás értelmében a Kormány kétszer kétsávos gyorsforgalmi úttal bekapcsolja Zalaegerszeget az országos közlekedési
rendszerbe: egyrészt 2018. márci-

gas hozzáadott érték megteremtésével itthon tartsuk, illetve hazacsábítsuk a fiatalokat. Az önkormányzat 2020-ig dedikáltan 11,2
milliárd forint európai uniós fejlesztési forrást használhat fel, melynek
nagyobb hányadát ugyancsak gazdaságfejlesztésre fordítjuk. Zalaegerszeg akkor lehet sikeres, ha
bõvül, erõsödik a helyi gazdaság,
ehhez pedig cégekre, munkahelyekre és dolgozó polgárokra van
szükség!

Munka közben az ADA üzemében.
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A ZÁÉV Építõipari Zrt. tavaly
decemberben ünnepelte fennállásának 65. évfordulóját. Akkor az
elkövetkezõ évek céljaként fogalmazták meg a stabil gazdálkodás
fenntartását, és piaci pozíciójuk
további erõsítését. Magyarország
meghatározó magasépítési vállalata idén mûködésének 66. életévébe lépett. Hogyan látják helyzetüket, jövõjüket, arról Peresztegi Imre vezérigazgatót kérdeztük.

– A stratégia, amit kialakítottunk, és ami mentén dolgozunk,
azt gondolom, teljesen helyesnek
és sikeresnek bizonyult. Ennek
eredményeként válhatott a ZÁÉV
meghatározó szereplõvé a magasépítésben a hazai építõipari piacon.
Cégcsoportunknak ahhoz az árbevételi nagyságrendhez, amelyben
mûködni kívánt, erõs regionális
rendszert kellett felépítenie. A regionális feladatvállalást az indokolta, hogy Zala megyében kevesebb
a magasépítési beruházás, továbbá
az, hogy nagyvállalatként a munkák elnyerése tekintetében kisebb
projektekben nem elvárható eredményt elérni. A nagyobb beruházásokban ellenben igen, ami nemcsak a Dunántúlon és a központi
régióban jelent számunkra folyamatosan megbízást, hanem az ország egész területén.
– Számokban kifejezve milyen
évet zár a ZÁÉV 2015-ben?
– Építés-szerelési árbevételünk
a tervezett szinten várhatóan 15
milliárd forint körül alakul 2015ben, ami cégcsoport szinten mintegy 16 milliárdos árbevételt jelent. Nyereséggel zárhatjuk az idei
évet, annak ellenére, hogy a bérek
és a költségek egyaránt emelkedtek. A foglalkoztatotti létszám
tekintetében minimális bõvítésben gondolkodtunk. Jelenleg 160170 fõ a saját alkalmazottaink száma, a termelõ befektetéseinkben
80–100 fõ körüli a létszám. Kiemelném, hogy jó együttmûkö-

KÖRNYEZET

LÁTVÁNYOS ÉPÍTÉSZETI KIVITELEZÉSEK ORSZÁGSZERTE

Eredményes évet zár a ZÁÉV Zrt.

désben dolgozunk a beszállítókkal
és alvállalkozókkal a projektek kivitelezésében, melynek alappillére
cégünk egyik erõssége, miszerint
partnereinket rendre korrekt módon, a szerzõdésnek megfelelõen
fizetjük ki.
– Milyen kivitelezéseket végeztek az idén?
– Úgy vélem, az idén kivitelezett
projektek is méltán öregbítették a
ZÁÉV nevét. A teljesesség igénye
nélkül említeném meg Szombathelyen az Agora mûvelõdési és sportház kialakítását, valamint a püspökség számára a Brenner János Általános Iskola és Gimnázium új épületének létrehozását és kollégiumának felújítását. Körmenden a Batthyány-kastélyban Örökségközpontot alakítottunk ki, és a sportcsarnok bõvítését, átalakítását végeztük el. Pécsett Regionális Vérellátó központot építettünk. Ez
mind olyan speciális feladat, melyek kivitelezését a ZÁÉV együtt-

mûködésben partnereivel tudja
vállalni, többnyire a megrendelõk
megelégedésére.
A megyét tekintve dolgoztunk a
hévízi Szent András-kórházban,

A VÖRÖSKERESZT BERUHÁZÁSÁBAN MEGÚJULT A HAJLÉKTALANSZÁLLÓ

Segíteni a bajbajutottakon
A Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetének beruházásában megújult Zalaegerszegen a Hajléktalanok Átmeneti Gondozási Központja.
Az átadási ünnepségen Baracskai Józsefné megyei igazgató úgy fogalmazott, az intézményt azért hozták létre, hogy segítsenek a bajba
jutott embereken.

Ez 1994-ben történt, amikor is
feladatellátási megállapodást kötöttek Zalaegerszeg városával.
Mint mondta, a vöröskereszt munkájának ékes bizonyítéka az önkormányzattal kialakított jó kapcsolat,
ami segítette a felújítás megvalósítását. A beruházás elvégzéséhez
ugyanis meg kellett vásárolni az
önkormányzattól épületet, mely-

nak segítséget adni, munkatársaik
pedig megbecsülve érezhetik magukat.
A folytatásban Németh András
intézményvezetõ mutatta be a
nappali melegedõt, éjjeli menedékhelyet, hajléktalanszállót, családok
átmeneti otthonát és népkonyhát
mûködtetõ gondozási központot.
Ezt követõen Kardos Ádám, a pro-

hez támogató módon álltak hozzá.
Baracskai Józsefné hangsúlyozta, a
rekonstrukció megvalósítása új fejezetet nyitott a zalai vöröskereszt
életében, melyre mindannyian
büszkék. Kiemelte az ellátásban
együttmûködõ partnereik munkáját, közösen elért eredményüket, miszerint ma Zalaegerszegen
nincsenek padokon fekvõ hajléktalanok, minden rászorulónak tud-

jekt szakmai vezetõje ismertette a
beruházást, amit Nagy Gábor, a Magyar Vöröskereszt fõigazgató-helyettese is méltatott.
Vigh László országgyûlési képviselõ köszöntõjében kiemelte, mindenkinek joga van a méltó élethez,
és meg kell adni a segítséget azoknak, akik valamilyen probléma miatt az élet peremére szorultak.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg pol-

gármestere szintén méltatta a vöröskereszt és az önkormányzat
szakmai kapcsolatát, amely nemcsak a hajléktalanellátásra, de bármely szociális és karitatív akcióra is
kiterjed a városban.
– Annyira leromlott az épület állaga, hogy már balesetveszély is
fennállt, fenntartása pedig magas
rezsiköltséggel járt. Továbbá félõ
volt, hogy a mûködési engedélyt
sem kapjuk meg – mondta érdekélõdésünkre Baracskai Józsefné, a
vöröskereszt megyei igazgatója. –
Ezért döntött a vezetõség az épület felújításáról. A TIOP programra
benyújtott pályázatunk nem nyert,
de tartaléklistára helyezték. Másfél
év múlva, 2014 márciusában kaptuk az értesítést, hogy a hajléktalanszálló felújítását 148 millió forint
uniós forrással támogatják. A Magyar Vöröskereszt vagyongazdálkodási szabályazata szerint idegen
tulajdonban nem végezhetõ beruházás, ezért Zalaegerszeg önkormányzatának tulajdonában álló
épület megvásárlása mellett döntöttünk. Az önkormányzat bizottságai és közgyûlése egyhangúan
támogatták az adásvételt, így az általuk tett ajánlati áron, vagyis közel
60 millió forintért vásároltuk meg
az épületet. Mivel az elsõ emeleten
található családok átmeneti otthona nem részesült a pályázatban, így
annak felújítását saját erõbõl, 30
millió forintból oldottuk meg.
A beruházás a TIOP-3.4.2-11/12012-0286 „Élhetõ életteret gondozottjainknak” Hajléktalanok Átmeneti Gondozási Központja ellátásainak fejlesztése épületkorszerûsítéssel címû pályázat segítségével
valósult meg.

ahol terápiás centrumot és uszodát
építettünk, a keszthelyi kórházban
laboratóriumot és orvosi rendelõket, a nagykanizsai kórházban új
sürgõsségi osztályt alakítottunk ki.
Zalaegerszegen a szívcentrum épülete elkészült, a régi kórházi épületek felújításán azonban még dolgozunk konzorciális partnereinkkel
együttmûködve. Szintén befejezõdött Zalaegerszegen a Deák téri lakóingatlan beruházása, amely hozzájárul a Piac tér látványos megújulásához.
– Több ágazatban munkaerõhiányról beszélnek. Mennyire érinti
ez a probléma az építõipart?
– Az idei évben érezhetõvé vált
Nyugat-Dunántúlon az építõipari
szakemberek hiánya több szakmában is. A jövõre nézve ez nagy kihívást jelent; hogyan tudunk humánerõforrást biztosítani feladataink
megvalósításához. Nemcsak a két-

kezi mesteremberek, de irányító
mérnökök és építésvezetõk is hiányoznak a rendszerbõl. Cégünk
egyébiránt jelentõs energiát fordít
a szakember-utánpótlásra. Nagykanizsán és Zalaegerszegen évek óta
szakmunkásképzést folytatunk,
gyakorlati helyszínként tanmûhelyeinkben és munkahelyeinken.
Fontosnak érezzük a fiatalok képzését, munkába állítását, ebben
nemcsak üzleti szempontok vezérelnek bennünket. A szakembermegtartás érdekében július elsejével jelentõs bérfejlesztést hajtottunk végre, hogy munkatársainkat
versenyképes jövedelemmel tudjuk foglalkoztatni.
Zalaegerszeg önkormányzata
ösztöndíjat biztosít a szakképzéshez, a támogatott szakmák között
megtalálhatóak az építõipari szakmák is. Külön kiemelendõ, hogy
nemcsak helyi fiatal, hanem bárki,

aki itt, Zalaegerszegen a szakképzésben tanul, ösztöndíjat kap. Ennek üzenete egyértelmûen pozitívnak ígérkezik a helyi szakképzett
munkaerõ leendõ biztosításához,
és a munkaerõ elvándorlásának
megfékezéséhez.
A jelenlegi munkaerõhiány mielõbbi megoldása érdekében, úgy
vélem, a szakmunkás- és mérnökképzés mellett a technikusképzésre is hasonló figyelmet kell fordítani. Ez az igény jelentkezik az építõiparban is, hiszen a termelés, kivitelezés irányításában jól képzett,
középfokú végzettségû szakemberekre is szükség van. A munkaerõ
megtartásához nemzetgazdasági
szinten nagyobb jövedelmet kell
biztosítani a kétkezi dolgozóknak a
kkv-szektorban, de a nagyvállalatoknál a mesterembereknek is.
– Hogyan tekint a jövõ elé, növekedhet az építõipar teljesítménye?
– Azt gondolom, hogy a magasépítésben is lesz annyi feladat az
országban, ami kellõ alapot ad cégünknek is a további sikereinkhez
és a foglalkoztatás fenntartásához. A ZÁÉV az elmúlt években a
lakásépítési piac stagnálása következtében a középületek, közintézmények és mûemléképületek kivitelezésében találta meg szerepét,
amit országszerte projektek sora
bizonyít. Ez a tendencia folytatódik, hiszen továbbra is várhatóak
beruházások az egészségügy, a
mûemlékvédelem, az egyéb intézmények és a sport terén. 2016
második felében már megjelennek a gazdaságfejlesztést szolgáló
európai uniós pályázati kiírások.
Várható a lakásépítés növekedése
is, hiszen a kormány által idén bevezetett támogatási konstrukcióknak már érzõdik a hatása. Ha
növekszik a foglalkoztatás, növekszik a reálgazdaság, az embereknek több jövedelme lesz, akkor a
fizetõképes kereslet elmozdíthatja
az új lakásépítést a mai alacsony
szintrõl – összegzett Peresztegi
Imre vezérigazgató.
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TURIZMUS
Zalakaros Város Önkormányzata egy nyertes közlekedésfejlesztési pályázatának köszönhetõen
alig két hónap alatt 125.710.003
forintot fordított a település külterületén lévõ 768 méter hosszú,
a termáltótól a zalakomári közútig vezetõ kerékpárút építésére
és a hozzátartozó infrastruktúrafejlesztésre úgy, hogy a projekt a
meglévõ, nagyrészt már kiépült
hálózati elemek biztonságos ösz- gatlanok kisajátítási szerzõdésének
szekapcsolását is ügyesen meg- aláírására, az ingatlanok megvásárlására. A kivitelezésre a Szabauvalósította.
Invest Kft. ajánlatát fogadták el. A
pályázat keretében beszereztek
A város eddig is kitûnõ lehetõ- egy többfunkciós, több célra is
séget nyújtott a kerékpártúrákra, használható, univerzális traktort,
ám ez után a karosi üdülõsor és Új- amivel a kerékpárutak karbantartáfalu közötti majdnem 800 méteres sát tudják elvégezni.
Az avatóünnepségen mondott
kerékpárút építés átadásával újabb
sanszot kínál az egészséges test- köszöntõjében Manninger Jenõ ormozgást kínáló kerekezésre. A délzalai fürdõvárosban november végén felavatott külterületi kerékpárút-hálózat új szakasza jól illeszkedik
egy már meglévõ
etaphoz. A Balatonmagyaród és
Zalakomár felõl jövõ biciklis forgalmat biztonságosan bevezeti a városközpontba,
ahol a munkahelyek és szolgáltatások találhatóak.
A városba ingázó térségi munkavállalók, diákok pedig egy biztonságos közlekedési folyosót kaptak, szággyûlési képviselõ – aki stílszerûamelyiken a városban pihenõ turis- en kerékpárjával tisztelte meg az
ták is elindulhatnak bebarangolni a eseményt – kiemelte: a kormányzat
régió kistelepüléseit. Az új szakasz segítségével, a maradék pályázati
a délnyugat-magyarországi kerék- források támogatásával, a meglévõ
párút részének hiányzó hálózati tervdokumentáció és engedély feleleme, ami a 7. számú fõútvonal használásával sikerült készre jelenbiciklis alternatívája. A testület fel- teni a beruházást. Kiemelte: a zalai
hatalmazta a polgármestert a ke- kerékpáros turizmust fellendítenrékpárút területéhez szükséges in- dõ, sokat dolgoznak azon, hogy a
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Zalakaros zengzetes zárótétele

Bázakerettye erdõsült környezete, kitûnõ klímája igazán kedvez az aktív turizmusnak, melynek fejlesztése egyik célja a település önkormányzatának. A jelenlegi uniós idõszak elképzelései
között a faluközpont megszépítése, funkcióbeli megújítása is
szerepel. Az idei szezonban az
önkormányzat mûködtetett valamennyi turisztikai szolgáltatást,
ennek tapasztalatairól kérdeztük
elöljáróban Iványi László polgármestert.

– Tavasszal képviselõ-testületünk hozott egy bátor döntést,
miszerint a Nonprofit Kft.-nek adjuk át a strandbüfé és a két szálló
üzemeltetését, miután a bérlõk
visszaadták. Ezért az idei szezonban a termálstranddal együtt már
három önkormányzati tulajdonú
turisztikai létesítményt mûködtetett helyhatóságunk saját cége. A
kihívás azt jelentette, hogy a társaság korábban nem végzett ilyen
jellegû feladatot. De azt gondoltunk, ha mindent egy kézben tartuk, a képzõdött nyereség illetve
veszteség pozitívan egészítheti ki
egymást. A bevételek alakulásában a termálfürdõ a legnagyobb
rizikó, mert a vendégforgalma
igencsak idõjárásfüggõ. Egy gyenge szezon esetén az egész évben
nyitva tartó szálláshelyek azonban
ezt kompenzálhatják.
– Ezek szerint bejöttek számításaik?
– Teljes mértében, ugyanis az
elmúlt években a termálfürdõ által
„keletkezett” negatív mérleget az
együttes üzemeltetésével sikerült
pozitívra fordítani az idei szezonban. A korábbi bérlõk gondos gazdái voltak a létesítményeknek, az
induláshoz azonban költeni kellett
rájuk. A belsõ karbantartási munkák (festés, javítás) mellett ágyakat, ágynemûhuzatokat, hûtõket,
televíziót vettünk a szállókba és

Kis-Balaton körül is mihamarabb új
szakaszok épüljenek, biztosítva az
eljutást a Balatonig.
Avatóbeszédében Novák Ferenc, Zalakaros polgármestere
megköszönte a miniszteri biztos
lobbitevékenységét, a példaértékû
kivitelezést, a munkatársak példaadó szerepvállalását. A termáltó és
az ökopart jelentõségét méltató
városvezetõ úgy látta, a fürdõzés

és túrázás, a természeti értékek
feltárása mellett a szabadidõs lehetõségek kapuját is sikerült szélesebbre tárni. A város a kerékpáros
centrum létrehozásával, a Nagykanizsa és Galambok irányába induló
bicikliutak átadásával és felújításával, a Tour de Zalakaros kerékpáros
verseny megszervezésével, térségi
együttmûködést megvalósítva ké-

pes volt elérni, hogy mostanra a
bringa nyergébe pattanás az egyik
legnépszerûbb kikapcsolódási lehetõség lett a sport és kerékpáros
turizmus új fellegvárában. A valódi
áttörést majd az jelenti – jegyezte
meg –, ha Hévízig, vagy a Balatonig
önállóan kiépített út vezet. A „zöld
város” koncepcióhoz és az egészséges életmódhoz, az aktív pihenéshez kitûnõen illeszkedve, az
igényeket helyesen felmérve, a helyi és a térség gazdaságát erõsítve
sikerült egy olyan ember- és
természetközeli beruházást felavatni, amelyik a turisztikai versenyben tovább erõsíti a gyógyüdülõhely pozícióit.
Dr. Háda László plébános Isten
kegyelmét kérte, hogy az út szolgálja a szellem felüdülését és a
szabadidõt, a test és lélek megerõsítésére.

Kovács István református lelkész Istenhez és a másik emberhez
utat keresõk nevében kérte a Mindenható áldását az útra és az azon
járókra.
Zalakaros számára az idei esztendõ ünnepi és jelentõs év volt.
A város életét meghatározó fürdõt ötven éve létesítették. Méltó
zárása volt ennek az évnek egy
olyan jelentõs projekt megvalósítása, mint a Termáltó és ökopart
több mint fél milliárdos beruházása. Zalakaros nem egyenlõ a fürdõvel, de minden összefügg vele,
vagy közvetlenül, vagy közvetve.
Így van ez, eme beruházás esetében is. Nemcsak az, hogy a fürdõbõl elfolyó vizet hasznosítják – hanem a szomszédos területeken
tervezett, vagy éppen befejezett
beruházások is kapcsolódnak egymáshoz, egyfajta szinergiát meg-

BÁZAKERETTYE UNIÓS PÁLYÁZATI TERVEI

Aktív turizmus, tetszetõs faluközpont

beköttettük az internetet. A bevételeknek köszönhetõen kiadásaink
is megtérültek, és jövõre már nem
kell ezekre a dolgokra költenünk.
Az üzemeltetõ Nonprofit Kft. sikeres pályázata révén idén egy falubuszt is tudott vásárolni feladatai
ellátásához.
– Hogyan alakult a vendégforgalom?
– Az elõzõ évekhez képest idén
érezhetõen több vendéget fogadhatunk. Úgy vélem, ebben szerepet játszott az is, hogy igyekeztünk kedvezõ ár-érték arányt kialakítani. A termálfürdõben nem
emeltük meg a belépõ árát, továbbá a büfében tízszázalékos árcsökkentést hajtottunk végre. Az
együttes üzemeltetés jó alapot
adhat az árképzés megfelelõ alakítására a jövõben. A termálstrand
és a szálláshelyek felfuttatása
egyúttal másfajta marketingstra-

tégiát is igényel, a gazdaságos
üzemeltetés valamint a vendégszám növelése érdekében új kommunikációs eszközöket kell alkalmaznunk az elkövetkezõkben.
– Milyen turisztikai fejlesztésekben gondolkodnak a jelenlegi
uniós idõszak pályázati lehetõségeire számítva?
– Most zajlik a tervezési idõszak, hamarosan megjelennek az
elsõ kiírások. Ezekre, mint
Bázakerettye önkormányzata mi is
készülünk, hiszen szeretnénk pályázni akár a határon átnyúló, akár
a Leader, vagy az újonnan kiírandó
vidékfejlesztési programok lehetõségeire, amelyben prioritást szánunk turisztikai fejlesztésekre.
Mindenképpen szeretnénk emelni
turisztikai szolgáltatásaink színvonalát a szálláshelyek és a strandfürdõ tekintetében a technikai feltételek javítása, valamint az él-

ményelemekkel való bõvítés terén. Ugyancsak vannak elképzeléseink és ötleteink az aktív turizmus kialakításával kapcsolatban az
ide látogató turisták igényeinek figyelembe vételével. Ehhez a meg-

lévõ infrastrukturális adottságainkat (tornaterem, sportcentrum
stb.) szeretnénk tovább fejleszteni
az aktivitást igénylõ szabadidõs
vagy sporttevékenységek feltételeinek megteremtése céljából.
– Turisztikai elképzeléseikben
szerepel-e a település központjának fejlesztése?
– Több okból is indokolt egy
tetszetõs faluközpont kialakítása.
Ez a terület a település központja,
tehát fontos az arculati megjelenése, másrészt kerékpáros és gyalogos túraútvonal vezet át rajta, itt
halad át a kisvasút és itt van az állomása. Célunk egy multifunkcionális településközpont kialakítása
parkkal, sétányokkal, pihenõpadokkal és információs táblákkal. A
bolt tulajdonában lévõ épületet
szeretnénk visszakapni, errõl már
egyeztettünk is, hogy benne egy
helytörténeti, olajipari múzeumot
hozzunk létre. Persze ehhez felújí-

teremtve. Olyan szolgáltatásokat
hoztak létre, amelyek kímélik a
környezetet, és annak élményével
megtestesítõje az egészséges
életmódnak.
A Termáltó és ökopart projekttel, a „Meríts erõt a természet csodáiból!” települési jelmondat tartalma egy újabb értéktárral bõvült
a zalakarosiak és idelátogatók örömére. Idén év végére megvalósult
Termáltó és ökopart egy olyan látványosság, amely minden korosztály számára nagyszerû szórakozási lehetõség. A fejlesztés elsõdleges célja a fürdõhasználat mellett
új létesítmények kialakítása további szabadidõs programokhoz, illetve Zalakaros természeti környezetének játékos bemutatása. Egymást erõsítõ szolgáltatássorról van
szó, amely újabb lehetõségeket
biztosít a turizmus kínálatában. A
projektben benne van a továbblépés lehetõsége és egyben szükségessége is. További attrakciók telepítésével és az ide vezetõ méltó
sétány megépítésével fokozható a
kihasználtság.
Egy 25 millió forintos beruházás
keretében, november derekán vehették elõször birtokba a volt szolgálati lakásból átalakított Civil Házat az Ezüst klub, a Dalárda
vegyeskar tagjai. Ugyancsak közmûvelõdési helyszínként jelent
meg a strandfürdõ bejárati épületének tetõtere, amelyet a Közösségi Ház és könyvtár intézménye bérel a fúvósok és a Bottalfogó
együttes részére. Az iskola és a
könyvtár pedig továbbra is színvonalas kulturális programokat szervez, helyet adva több mûvészeti
csoportnak is.
Ezzel a két nagy beruházással –
a tóval és a kerékpárút megvalósításával – Zalakaros életében lezárult egy fejlesztéssorozat. Újabb
céljaink vannak, hogy azok megvalósításával továbbra is Magyarország turizmusának élvonalába
tartozhassunk – mondta a polgármester.
Nemes Norbert

tanánk a félig már elbontott épületet. Milyen legyen ez a multifunkcionális településközpont, arról már konkrét elképzelésekkel
rendelkezünk. Készítettünk három
verziót látványtervekkel, melyekrõl a lakosság véleményét is kikértük. Eddig még nem sikerült pályázatot nyernünk a hivatal korszerûsítésére. Bízunk benne, hogy lesznek olyan kiírások, melyek az önkormányzati épületek energetikai
korszerûsítése mellett azok külsõ
megújítását is lehetõvé teszik. A
tetszetõs településközponti arculat kialakításához így a hivatal felújított épülete szintén „hozzájárulhatna”.
– Ahogy a település közterületeinek folyamatos gondozása is.
Bázakerettye erdõsült területe
ad munkát bõven.
– Nagyon nagy a zöldfelület,
nagyon sok a fa, melyek folyamatos gondozása valóban sok feladatot ad. Start közmunkaprogramban közfoglalkoztatottaink végzik
a fakivágással, tisztítással, fûnyírással és kaszálással járó teendõket, hogy a település szép, ápolt
képet mutasson. Idén rézsûnyíró
és faaprítékoló berendezést szerezhettünk be a program révén.
Bázakerettyén nemcsak munkával telt ez az idei év, hagyományos rendezvényeiket is megtartották. Idén ötvenedik alkalommal
rendezték meg májusban a nemzetközi Olajos Teke Kupát valamint
a kilencedik Lukvár Ferenc Emlékversenyt. A termálkupa júniusban
szintén kilencedik alkalommal számított az érdeklõdõk figyelmére.
Ezt követte a falunap augusztus
elején fõzõversennyel és színes
programokkal.
A település jövõje szempontjából meghatározó a jelenlegi uniós
idõszak. Minden olyan pályázati lehetõséggel élni kívánnak, melyekkel közelebb juthatnak céljaik
megvalósításához – mondta végül
Iványi László.
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Mozgalmas évet tudhat maga
mögött Zala megye legnagyobb
önkormányzati tulajdonú társasága. A folyamatosan változó törvényi keretek és a fokozódó gazdasági kontroll mellett a zalaegerszegi székhelyû Zalavíz Zrt. nem
mondott le értékeirõl, tovább kívánta erõsíteni felhasználó-központú szemléletét és innovatív
fejlesztéseket hajtott végre.
Zrt. a víz világnapját. Idén is pályázatokkal és üzemlátogatással hívta
fel a figyelmet a szolgáltató a terA szolgáltató a hagyományok- mészeti kincs fontosságára. A nap
nak megfelelõen az év elején szak- folyamán több mint 400 gyermek
mai konzultációra hívta tulajdono- látogatott el a társaság zalaegersainak képviselõit. 2015. február szegi víztisztító telepére, hogy a

SZOLGÁLTATÁS

SZEMELVÉNYEK A SZOLGÁLTATÓ 2015. ÉVI MUNKÁJÁRÓL, EREDMÉNYEIRÕL

Mozgalmas évet zár a Zalavíz

24-én mintegy negyvenen fogadták el a meghívást, a Zalavíz Zrt.
önkormányzati napján, melyen
Vigh László országgyûlési képviselõ
mondott köszöntõt. A nyílt nap
célja az volt, hogy a tulajdonos önkormányzatokat tájékoztassák a
társaság mûködésérõl, valamint
konstruktív, partneri együttmûködés valósuljon meg az érdekelt felek közt. Az idei rendezvény témáját a víziközmûvek vagyonértékelése adta. Emellett a települések vezetõi betekintést nyerhettek a
víziközmû szektort érintõ fõbb változásokba, a KEOP ivóvízminõségjavító programokkal és a mûszaki
fejlesztésekkel kapcsolatos aktualitásokba.
Az idei évben már tizenharmadik alkalommal ünnepelte a Zalavíz

nyílt nap során megismerkedjen az
ott folyó munkával.
A nyílt napon került kiállításra az
a több mint 250 alkotás, mely a víz
világnapi pályázatára érkezett három korcsoportban – óvodás, alsós
és felsõs – és amelyek közül a legjobbakat díjazták.
***
A víz világnapja alkalmából rendezett központi ünnepségen a
Zalavíz Zrt. két munkatársa kapott
elismerést. A Belügyminisztérium
Kvassay Jenõ-emlékérmét vehette
át Nehéz Zoltán, a Zalavíz Zrt. lenti
térség csoportvezetõje, míg a Magyar Víziközmû Szövetség Víz Világnapi emlékérmét Molnár László,
a Zalavíz Zrt. karbantaró vízvezeték-szerelõ
nehézgépkezelõje
kapta.

A rangos szakmai elismerések
részleteirõl, a kitüntetettek részvételével megtartott sajtótájékoztató keretében számoltak be. A társaság számára azért is fontosak
ezen elismerések, mert az évrõl
évre megrendezésre kerülõ víz világnapi ünnepségek keretében
nem csak helyi rendezvényeken
esik szó a közszolgáltatók által végzett munkáról, és azokról a munkatársakról, akik a hétköznapokban
végzik feladataikat 24 órán keresztül. A kitüntetések azt bizonyítják,
hogy külsõ szemlélõk is látják azokat az erõfeszítéseket, melyeket a
szolgáltató végez a mind hatékonyabb, minõségi munkáért.
Az egyéni elismerések mellett a
vállalat is több díjban részesült
2015-ben. Fogyatékosság-barát
Munkahely elismerésben részesült
a Társaság 2015 márciusában. Az
Emberi Erõforrások Minisztériuma
(Emmi), az Amerikai Kereskedelmi
Kamara, a Szövetség a Kiválóságért
Közhasznú Egyesület és a Salva Vita Alapítvány képviselõi által közösen átadott – az idén 26 – elismerés célja, hogy az álláskeresõ fogyatékos emberek és a foglalkoztatásukra nyitott munkáltatók egymásra találjanak. A Zalavíz Zrt. az
elismerést azzal érdemelte ki, hogy
elkötelezett a megváltozott munkaképességû munkavállalók alkalmazása iránt, 2009-tõl folyamatosan több ilyen munkatársat alkalmaz. Az elkötelezettséget az is bizonyítja, hogy több alkalommal támogatta megváltozott munkaképességûvé vált kollégáinak –
elbocsátás helyett – másik munkakörben történõ továbbfoglalkoztatását. A pályázat keretében kidol-

DEREKAS DINAMIZMUSSAL

Dióskál dolgos döntése
Dióskál, a Keszthelyi Járás egyik eldugott, félezer lelkes csodahelye. Csodahely, mert pezsgõ közösségi élet zajlik, a programkavalkádot pedig egy kisváros is megirigyelhetné és a község modernizációja is folyamatos. A település bölcsen megválasztott pályázatok segítségével folyamatosan képes dinamikusan fejlõdni. A három
környékbeli település összefogásával zajló tanyafejlesztési program
eredményei már kézzelfoghatóak. A sikerreceptet Kluzer János polgármester árulta el:

– Nemrégiben egy újra cseréltük a falugondnoki teendõk ellátására igénybe vett buszunkat, elkészült a rendezési
terv, a szennyvízcsatornázási digitális terv és sikerült
8,5 millió forintos,
százszázalékos intenzitású támogatást elnyerni a Földmûvelésügyi
Minisztérium „Termelõ
falu” Vidékfejlesztési programjában
szereplõ
egykori
zártkertjeink
revitalizációjára. A
helyi gazdaságfejlesztést és szemléletformálást célzó Szelíd Térségfejlesztési Modellhez már az elsõ
körben csatlakoztunk és reméljük,
hogy másodjára már mellénk szegõdik a szerencse.
A kültéri lámpatesteket gyártó
és forgalmazó világítástechnikai
cégünk: a Hofeka megvásárolta az
általános iskola épületét. Magyarország közvilágításában és a nagyfeszültségû távvezeték-szerelvények gyártásában élenjáró, helyben mûködõ cég az eddigi húsz
helyett már 53 fõt képes foglalkoztatni. A lámpák már az új

üzemhelyen készülnek. A közvilágítás itteni lámpatestjeit modern,
alacsony fogyasztású, nagyobb

fényerejû LED-esre cseréltük csaknem havi százezer forintot spórolva. A környék két települése ingatlanrész-tulajdonos volt a sportöltõzõben és a gyermekszakorvosi
rendelõben. Ezt most kivásároltuk.
Jól mûködik a Start közmunkaprogram 35 emberrel, jövõre pedig 25 fõt tudunk foglalkoztatni,
így a munkanélküliség gyakorlatilag megszûnt. Idén majd nyolcvan
köbméter tûzifát oszthatunk szét
a településen élõk között, a szociális tûzifaprogram segítségével. A

helyi üzem segíti a község centrumában található, gyakorta beázó
buszváró tetõzetének kijavítását.
Késõbb napelemeket szeretnének
és nyílászárók cseréjét valamint
szigetelést is tervezünk a közösségi célú épületeinken. A védõnõi
szolgálat legutóbb egy laptop készülékkel gyarapodott.
– Dióskálon a kulturális élet is
pezsgõ és gyümölcsözõ…
– Igen, a Kulturális Egyesületnek köszönhetõen az életünk nagyon aktív és színes. Lassan felnõttkorba lép a nívódíjas Kála néptánccsoportunk, de van még
népdalkörünk, tánccsoportunk és újságunk is. A
több ütemben felújított,
könyvtárat, kiállítóhelyet, emlékszobát magában foglaló Faluházban
rengeteg
programot
tartunk.
A Mikulás nálunk házhoz ment a 14 év alatti
gyermekekhez. Készülünk az adventi rendezvényekre, a betlehemállításra és egy különleges karácsonyi mûsorra. Idén a televíziós vacsoracsaták ötletét megragadva,
újdonságként indítottuk el a Falusi vacsorát, melynek keretében
kétfõs baráti, barátnõi házastársi
csapatok ragadnak fakanalat a
gyõzelem reményében. A remek
hangulatú versengésben kilenc
csapat indult. Õk havonta egy alkalommal, vacsorával készülnek és
megvendégelik a többieket a faluházban. A végéhez közeledõ verseny fõdíja százezer forint.
– nemes –

gozták és felmérték a munkavállalók fogyatékos emberekkel kapcsolatos attitûdjét, mely felmérés
tapasztalatait beépítették mindennapi folyamataikba. Emellett megkezdték a munkakörök és munkafolyamatok kockázatértékelését,
továbbá a honlap akadálymentesítéséhez szükséges informatikai fejlesztéseket is.
A víziközmû szektor, mint jelentõs foglalkoztató, ágazati sajátos-

és ez az elsõ munkahelyük. Õk
azok, akik szakmai tudásukat átadják a fiataloknak.
***
A Zalavíz Zrt. csapata nyerte a
14. Országos Víziközmû Szerelõversenyt. A kétnapos rendezvénynek
Szombathely adott otthont, ahol
2015. szeptember 17-én gyakorlati, szeptember 18-án elméleti feladatokat kellett megoldania a
szakembereknek.

ságából adódóan még inkább ki
van téve a társadalomra is jellemzõ
elöregedõ demográfiai folyamatoknak. A munkavállalók 18 százaléka 7–10 éven belül nyugdíjba vonul (az átlag életkor 46 év), ezért a
Zalavíz Zrt feladatai közé tartozik
biztosítani azt a tudást, amit az
idõsebbek elsajátítottak és átadni
azt a fiatal kollégák számára. A társaságnál 355 munkavállaló van, eltérõ élethelyzetekkel, dolgozói értékrendszerrel. Nagyon sokan dolgoznak 30–35–40 éve a Zalavíznél,

A verseny végén összetett
eredményt hirdettek, ahol az induló 20 csapat közül a Zalavíz Zrt.
munkatársai – Mészáros János,
Molnár László, Fitos Tamás és Takács István – vették át a gyõztesnek járó serleget, Böcskey Zsolt
mûszaki igazgató pedig azt a vándorzászlót, amely feljogosítja a társaságot arra, hogy a 2016-os szerelõversenyt megrendezze. A szerelõverseny a szakma legrangosabb szakmai elismerése, és jelzés
értékû a szolgáltatást illetõen.

***
November 2-ától a Zalavíz új
ügyfélszolgálati irodába költözött
Zalaegerszegen. A Városi Ügyfélszolgálati Irodában Zalaegerszeg
négy, önkormányzati tulajdonú
közszolgáltatójánál
intézhetik
ügyeiket a felhasználók.
Az új iroda ünnepélyes átadásán
Balaicz Zoltán köszöntõjében kiemelte, hogy a fejlesztés célja az
volt, hogy az elmúlt években megújuló belváros és piac szellemiségének megfelelõ környezetben, a
társaságok által nyújtott közszolgáltatásokat igénybe vevõ felhasználók egy helyen, gyorsan és rugalmasan tudják elintézni ügyeiket.
***
Javult az ivóvíz minõsége, illetve nõtt az ellátás biztonsága Zalaegerszegen és környékbeli 13 településen, annak a mintegy 4,3 milliárd forintos beruházásnak köszönhetõen, amelyet 2015. november
5-én zártak le ünnepélyesen.
A projekt zárásaként, a zalaegerszegi Nyugati Víztisztítómû területén tartott ünnepségen Szabó
Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelõs államtitkára elmondta, hogy hasonló fejlesztésekre lehetõség lesz a közeljövõben meghirdetendõ EU-s pályázatok keretébõl.
A beruházás során mintegy 36
ezer ember jut egészségesebb ivóvízhez, Zalaegerszeg, Bagod, Becsvölgye, Boncodfölde, Csonkahegyhát, Dobronhegy, Hagyárosbörönd,
Kávás, Kustánszeg, Milejszeg, Németfalu, Pálfiszeg, Zalaboldogfa,
Zalaszentgyörgy településeken.A
kivitelezés alatt 70 kilométer új vezeték került lefektetésre, valamint
140 kilométer ivóvízvezetéket tisztítottak meg a szakemberek.
A fejlesztés fõ eredménye,
hogy a szennyezõ anyagok koncentrációja határérték alá csökkent, és megfelel a rendkívül szigorú ivóvíz-minõségi jogszabály
követelményeinek.

RÉGIÓ

KITEKINTÕ
Cserszegtomaj pénzügyi kondíciói szerencsére stabilak, a falu
minden lehetõséget igyekszik kihasználni a folyamatos fejlõdésre.
Hogy a faluban jó élni, alátámaszthatja a november végéig
megérkezett közel harminc újszülött – adott összefoglalót Bartha
Gábor, a község polgármestere.
Az iskolát szeptembertõl az önkormányzat mûködteti, a kezdeti
nehézségeken sikerült úrrá lenni,
az óvoda és iskola is eredményesen mûködik, csakúgy, mint a
sportélet. Mi változott, mi változik? – kérdeztük elöljáróban.

– Annak érdekében, hogy minden kötelezõ feladatot rugalmasan tudjunk ellátni, s a szociális terület és a fejlesztések se szenvedjenek kárt, a saját bevételek átalakítását, erõsítését tervezi az önkormányzat. Ehhez kapcsolódva a
helyi adórendelet is változtatásra
szorul. A külföldi és a nem
cserszegtomaji bejelentett lakcímmel rendelkezõ ingatlantulajdonosok adóztak elsõsorban, a helyi állandó lakosok nagy része pedig jelentõs kedvezményt, illetve adómentességet kapott a telek-, illetve építményadó tekintetében. A
meglévõ formában viszont tovább
nem tehetünk különbséget az
adózók között.
A közösségi teherviselés új szabályozását felelõsségteljesen be
kell építenünk a helyi rendeleteinkbe. A jogszabályok idén már nem
teszik lehetõvé azt sem, hogy a 65
éven felüli, mintegy 200–250
nyugdíjasunknak a korábban megszokott módon történõ pénzbeni
ajándékkal kedveskedjünk, de más
módot keresünk arra, hogy szebbé
tegyük a legszebb ünnepet.
– A település több pontján zajlanak munkálatok...
– Sajnálattal fogadtuk, hogy nagyon sok, szakmailag kitûnõen elkészített pályázatunknak nem lettünk a kedvezményezettjei, de
nem adjuk fel. A Helyi Építési Sza-

AZ EMBEREK JÓLÉTÉÉRT

Cselekvõ Cserszegtomaj
bályzatot elfogadtuk és reméljük,
hogy jövõ év elejétõl életbe léphet.
Hévízzel partnerségben, a kerékpárút és gyalogutak építése elõtt is
megnyílnak a lehetõségek. A közúthálózat állapotának felmérésével
végeztünk és készen vannak a tervek a csapadékvíz-elvezetés megoldására a Sümegi úthoz közel esõ
területen.
Fejlesztjük a közvilágítást, öszszesen negyven energiatakarékos,

napelemes lámpát helyeztünk ki
olyan helyekre is, ahol eddig még
soha nem volt közvilágítás. A
Keszthelyi úti járda új lámpasorát
karácsonyi csillogással díszítjük fel.
A tomaji temetõkert egészen új
arculatot kapott, és a cserszegi temetõben is rendet tettünk. Több
helyen zajlanak közterületi rendezések, építési munkák. A Tündérkert közösségi téren végzett teendõk elvégzését, a Bikedi sarok

kiépítését a kedvezõ õszi idõjárás
is segítette.
– A község idõsekért végzett
eredményes tevékenysége megyeszerte ismert...
– Tényleg minden erõnkkel
igyekszünk felkarolni azon helyben
élõ aranykorúakat, akiknek sokat
köszönhetünk. A megbecsülés jegyében nemrégiben a klub elnöke
által irányított, az önkormányzatunk által anyagi és erkölcsi támo-

gatásban részesített, Cserszegtomaji Aranykorúak Nyugdíjas Klub
fennállásának 15. évfordulója alkalmából tartottunk fehér asztalok
melletti ünnepséget a részben
megújított helyi kultúrházban,
amelyet félszáznál több idõs ember
tisztelt meg jelenlétével. Az összejövetelen a másfél évtized történéseit fotókon keresztül megragadó
nosztalgiavetítés elõtt, köszöntöttük a kerek évfordulós születés-

FEJLESZTÉSEK A LÁTHATÁRON

Szentgyörgyvár szépülne
Idén Szentgyörgyvár önerõbõl a település temetõjének kerítését
tudta megcsinálni, jövõre pedig saját erõbõl a ravatalozó elõtti területrész lefedését vettük tervbe, de idén pályázatok is segítették a falu elõbbre jutását – mesélte ifj. Ádovics István polgármester, akit elöljáróban a község modernizálási törekvéseirõl faggattunk.

– Októberben vettük át a második falugondnoki autóbuszt, ami
jelentõs könnyebbséget jelent az
ügyes-bajos dolgok intézésében.
Mi is kíváncsian várjuk, az új uniós
pályázati kiírásokat, hogy EU-s források felhasználásával megjavíthassuk a leromlott állapotú, fõút
mellett található járdáinkat. Az infrastrukturális fejlettségünk teljes
ugyan, de a zártkerti részen, akár
150 ingatlantulajdonosnak könynyebbséget hozva, szeretnénk kiépíteni a vezetékes ivóvízhálózatot. A tervek elkészültek, már csak
a pénzügyi forrás
hiányzik.
Korszerûsítésre
szorul a nem túl jó
hatásfokkal mûködõ
szennyvízhálózat
rendszere is. A tanulmányterv elkészítése hamarosan
megkezdõdik. A mûködésünk szerencsére nincs veszélyben. Az orvosi rendelõnkben heti két
alkalommal van rendelés, a Teleház is kinyit egyszer egy héten és a könyvtár ajtaja is nyitva áll az olvasók
elõtt.
– Hozhat-e csodát az idegenforgalom spiráljába kerülés?
– Az elmúlt évtizedek ráébresztettek bennünket arra, hogy a turizmusból mi, önállóan, nem tu-
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dunk megélni. Ötletelés régóta folyik, de valódi elõrelépés nem történt. Vannak érdekes és értékes
látnivalóink: a Bezerics-család által
mûködtetett Széchenyi-pince Borés Rendezvényház, a Lipicai ménes, a kívülrõl három éve felújított
XVIII. századi mûemléktemplom
valamint Felsõmándpusztán, a falu külterületén lévõ Nemestóthy
Szabó család klasszicista sírboltja,
de akad olyan nevezetesség is,
ami már a múlté. A községtõl keletre, a szõlõhegyen volt feltalálható az ország legvastagabb tör-

zsû, nyolcméteres körméretû, félezer éves gesztenyefája, ami mostanra sajnos elszáradt.
A környék három idegenforgalmi központjának: Keszthely, Hévíz,
Zalakaros erõs vonzásával is magyarázható, hogy a népességszám
nemigen emelkedik. Jelenleg al-

kalmi, néhány hónapra érvényes
foglalkoztatással két közmunkás
dolgozik nálunk. Néhány fõre tehetõ csak a munkanélküliek száma. Aki szeretne, az talál munkát.
– Mi újság a civil élet és a rendezvények háza táján?
– Önállóan és a településen élõ
partnervállalkozók közremûködésével is tartunk programokat, boros rendezvényt, fogathajtó versenyt, lovas kocsikáztatást. Fél évtizedes hagyománya van a Márton
Napi Mulatságnak, amelyen idén
hetvennél több vendéget köszönthettünk. A bállal, vacsorával,
a RE-FOLK zenekar koncertjével kísért eseményre a környék településeirõl is sokan jöttek el. A szervezésben a Sármellék–Szentgyörgyvári Otelló Borbarát Kör
tagjai nyújtottak segédkezet. Az
önkormányzat lehetõségeihez mérten
támogatja a saját autókkal járõrfeladatokat ellátó helyi polgárõrök
munkáját,
akik idõrõl-idõre önálló pályázatokkal is
erõsítik a közbiztonságot.
A közösségi rendezvények szervezésében részt vállal a
Szentgyörgyvárért
Egyesület mintegy
húszfõs tagsága. A
nyugdíjasok segítésére, a szociális
tûzifaprogramra, a rászorulók támogatására is nagy gondot fordítunk. Az adventi idõszakban fehér
asztalok mellett köszöntjük az idõseket, a gyerekeknek kézmûves
foglalkozást szervezünk és mikulásajándékot is kapnak.

napjukat, vagy névnapjukat ünneplõket, és megemlékeztünk azon tagokról is, akik már az égbõl figyelik
a tetterõs, szorgalmas közösség
aktív ténykedését.
A képviselõ-testület pénzügyi
bizottságának elnöki tisztségében
is helytálló klubelnök fölidézte a
közös élményadó kirándulásokat, a
népszerû ismeretterjesztõ elõadásokat, a tartalmas együttléteket, a
vidám összefogást, a versek, dalok,
színdarabok megtanulását vállalók
mindennapi helytállását. A Koroncz
Katalin által vezetett színjátszó csoport a községi rendezvényeken kívül, a falu jó hírét elvíve vett részt
veszprémi, nagykanizsai, zalaegerszegi rendezvényeken, „ki mit tud”
vetélkedéseken.
A Zala megyei bûnmegelõzési
versenyeket mindig gyõzelemmel
befejezõ közösség a döntõt is
megnyerte. Boda László, a megyei
idõsügyi tanács vezetõje az õket
köszöntõ levelében úgy fogalmazott: „Cserszegtomajon különösen
az ragadott meg, hogy milyen szép
eredményeket tud felmutatni a közösség, ahol a település lakossága,
a közintézmények minden dolgozója és vezetõje, a civil szervezetek
is egy célért: az emberek jólétéért
igényesen, ötletesen együtt dolgoznak. Ezért érdemelhette ki a település a Zala Megye Idõsbarát Önkormányzata megtisztelõ címet."
Mindezeken túl közel kétszázezer
forint értékben, rendkívüli települési támogatást is megítéltünk
nemrég a leginkább rászoruló helybeliek részére.
– Az adventi és a karácsonyi
programokban sincs hiány?

A Földmûvelésügyi Minisztérium „Termelõ falu” Vidékfejlesztési programjának keretében
húsz honi település kapott támogatást, közöttük a festõi szépségû völgykatlanban található
Egeraracsa is.

– A szeretet és megbecsülés jegyében állítottuk össze a decemberi programjainkat. Advent elsõ
vasárnapján a képviselõ-testület
tagjainak jelenlétében a cserszegi
Rózsafüzér királynõje templomban
gyújtottuk meg az elsõ gyertyát a
koszorún.
A második adventi vasárnap a
Tomaji Szent Anna templomban
gyullad ki a koszorú második gyertyája, a harmadik gyertya tornacsarnoki meggyújtása pedig a Tátika Népdalkör által szervezett X. Adventi kórustalálkozóhoz kapcsolódik. A dalos délutánra messze földrõl is érkeznek énekelni szeretõ
partner közösségek. Az estebéddel
véget érõ programon a fiatalabb és
az idõsebb korosztályhoz tartozók
is rendre nagyon jól érzik magukat.
A tornacsarnokban a Zabszalma
együttes gyerekeknek koncertezik
a hónap középsõ csütörtökén.
A kultúrházban táncházi program, néptáncoktatás, zenebölcsi is
várja majd az érdeklõdõket. Régi

hagyománya van a falukarácsony
ünnepének, amit az utolsó tanítási nap délutánján rendezünk. Betlehemes játékkal és Szent Karácsony valódi üzenetének átadásával igyekszünk kedvében járni
mindazoknak, akik megtisztelik e
szép rendezvényünket. Az évet
hagyományos szilveszteri bállal
zárjuk majd.
Öröm, hogy az ifjúsági klub
tagjai is képesek tenni a faluért.
Õk segítették a kolbásztöltõ verseny sikeres lebonyolítását és az
Európa téri „mindenki karácsonyfája” feldíszítésének feladatát is
magukra vállalták. A legfõbb cél:
biztosítani a település mûködõképességét, kihasználva a fenntartható fejlõdés lehetõségeit. Az élhetõ település fenntartásában
közremûködõknek mindenkor hálával, köszönettel, megbecsüléssel
tartozunk. Legyen szép karácsonyuk, és boldog új évet kívánok
nemzetünknek!
Nemes Norbert

FELDOLGOZÓKAT AVATTAK

Egeraracsa extrái

A szép természeti környezetben elhelyezkedõ község mindkét
alprogramban pályázott a vissza
nem térítendõ támogatásra. Az
egymillió forintos önerõ mellé 6,5
milliós támogatást nyertek a köz-

ünnepség alkalmával. A pályázatok koordinálásával megbízott
Her-man Ottó Intézet projektmenedzsere, Hogyor Veronika kiemelte: a helyi gazdaságfejlesztéssel, további ügyes stratégiák

ségi vágópont kialakítására, és
mintegy másfél millió forint pályázati támogatással készre jelentették a közösségi zöldségfeldolgozó
és savanyító kisüzemet is.
Egy mintaprogram keretében,
hamarosan életre keltenek egy
szõlõhegyi területet és április végéig létrehoznak egy 200 csirke
nevelésére alkalmas baromfikeltetõt, kapcsolódva a meglévõ közösségi húsfeldolgozóhoz. Az egykori zártkertek revitalizációjára
mintegy 10 millió forintot sikerült
elnyerniük.
Az öngondoskodást és a kistermelõi tevékenység elõsegítését célzó projekt eredményeit, a
harminc fõvel futó közmunkaprogram sikereit is bemutatták a
november derekán tartott avató-

mentén, javulhatnak az itt lakók
életfelté-telei.
A falu közösségi életét erõsebben összekovácsolni képes feldolgozó „mini üzemek” átadási ünnepségén, a megyei közgyûlés
képviseletében felszólaló Strázsai
Zoltán kiemelte: tiszteletet parancsoló, hogy Dióskál, Zalaszentmárton és Egeraracsa polgármesterei, egymással együttmûködve,
minden pályázati forrást megragadnak, amire csak alkalom nyílik.
Nagy energiabefektetéssel, „mini
Toscanát idézõ ékszerdobozokat”
hoznak létre, így téve még élhetõbbé a nagyobb városoktól távol
lévõ falvakat.
A helyi lakosok nevében Garai
László arról szólt, hogy húszévnyi
sínylõdés után, végre elstartolt

egy valódi községfejlesztés, és a
vadászattal foglalkozók számára is
segítséget jelent, hogy az eszközökkel, berendezésekkel, gépekkel
jól felszerelt helyen feldolgozható
a vadhús is.
Dancs László polgármester bemutatta a mérlegekkel, húsdarálókkal, elektromos szárnyas-kopasztóval, kolbász- és hurkatöltõvel, lánckesztyûvel, bõrköténynyel, hûtõkamrával, fagyasztóval,
kés-sterilizálóval is felszerelt feldolgozót, amit a falu lakói csekély
bérleti díj ellenében használhatnak, elvégezve itt akár egy disznóvágást is. A takarítást a közmunkásokra bízzák. A zöldségfeldolgozó
is kitûnõen felszerelt. Az elmúlt
hónapok próbaüzemi idõszakában
sok paradicsomlét fõztek, uborkát,
káposztát, kerekrépát savanyítottak, de készült itt már csipkebogyólekvár és elindult a körteberkenyedzsem befõzése is.
A völgyes vidéket, a víztározó
tavakat a turisták egyre jobban
kedvelik. A szép táj, az erdõs környezet kiváló turisztikai vonzerõ,
ezért a halászat, horgászat, túrázás területén idegenforgalmi attrakciófejlesztés kezdõdhet. A
nemrég új falugondnoki busszal
gazdagodott községben elkészültek a tervek a szennyvízelvezetés
megoldására.
Pályázati segítséggel tovább
modernizálják a közösségi házat,
és a helyi rendezvények lebonyolítását segítve, terveznek egy zsindelytetõs, nyitott pajtát. Tavasszal
indul a temetõi út és egy mellékút
megújítása 13 milliós pályázati erõ
ráfordításával.
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Az egészségház ünnepélyes
átadásával zárultak az ez évi beruházások Letenyén. A Mura városában már javában az ünnepekre készülnek, a ráhangolódás
jegyében szervezték meg november 29-én az adventi nyitókoncertet, aznap és a következõ
hétvégén az adventi vásárt. Hogyan telt el a 2015-ös esztendõ,
Farkas Szilárd polgármestertõl
érdeklõdtünk.

– Idén közel másfél milliárdos
költségvetéssel gazdálkodhatunk.
Pozitív változásnak érzékelhettük
az adózási morál javulását is, mind
a vállalkozók, mind a magánszemélyek igyekeztek idõben teljesíteni iparûzési és idegenforgalmi
adóik befizetését. Az ez évre tervezett fejlesztéseket javarészt sikerült megvalósítanunk. A sort
mûvészetoktatási intézményünkkel kezdeném, melynek fenntartója a KLIK, de mûködtetését önkormányzatunk biztosítja. Önerõbõl karbantartás jellegû munkákat
végeztünk, ami a mosdók felújítását, nyílászárók cseréjét valamint
a fõépület homlokzatának rendbetételét jelentette. Az iskola kerítése megújult felajánlásból. Az
óvodában és az általános iskolában energiaracionalizálást hajtottunk végre egy KEOP-os pályázati
projektben. A kivitelezés homlokzati hõszigetelést, fûtésrekonstrukciót valamint hõszivattyú-berendezés beépítését foglalta magában. Önerõbõl egy kisebb tornaszobát is kialakítottunk az általános iskolában.
A Fáklya Mûvelõdési Ház és
Könyvtár tánctermének és klubhelyiségeinek szigetelését, festését, parkettázását szintén önerõbõl valósítjuk meg. A munkálatokkal az év végére készülünk el. A
Szapáry–Andrássy kastély teljes
körû rekonstrukciójára mindazonáltal nagy szükség lenne. A közel
600 millió forintos beruházás a
TOP-programba nem fér bele,

HORIZONT

BERUHÁZÁSOKKAL TELI ESZTENDÕTÕL BÚCSÚZNAK

Letenye: lendületben a város

ezért a KEOP-programban próbálunk rá majd forrást teremteni.
– Idén az egészségház rekonstrukcióján is dolgoztak.
– A kivitelezést még tavaly
kezdtük el, és idén fejeztük be. A
jelentõsen megszépült épületet
december 4-én adtuk át. Háziorvosok, gyermekorvos, két fogorvos, valamint a védõnõi szolgálat
kapott benne helyet, illetve viszszaköltöztek a járóbeteg-szakrendelések, melyeket a Kanizsai Dorottya Kórház lát el. A korszerû diagnosztikát négydimenziós ultrahangkészülék is segíti. Az önkormányzat 45 millió forint saját erõt
tett hozzá, így a pályázati támogatással együtt több, mint 270
millióba került a beruházás. Az
üresen álló gyermekorvosi rendelõ épületében bölcsõdét tervezünk kialakítani az elkövetkezõ
években. Járási székhelyként ezt
az ellátást is biztosítani szeretnénk a térségben.

Elkészült a Boldog Buzád kilátótorony is, amit tavasszal adunk át.
A szomszédságában mûködik a
Letenyei Szõlõ- és Gyümölcstermesztõk Egyesületének boronapincéje. Mivel mindkét létesítmény Zajk közigazgatási területén
található, a településsel közösen
gondolkodunk turisztikai attrakciók létrehozásában. Az Öreghegyi
út aszfaltozását december közepére fejezzük be, de tervezzük a
zajki- és a béci-hegyi út helyreállítását is. Az önerõs rekonstrukciót
turisztikai szempontok is indokolják, hogy könnyen megközelíthetõvé váljon a kilátótorony és a boronapince.
– Hol tart a tavalyi árvízkárok
helyreállítása?
– Vis maior pályázat keretében
a közelmúltban helyükre kerültek
az új faszerkezetû csúszásmentes
hidak a Béci-patakon a Béke utcában. Még az idén átadjuk, hogy
járhatóak legyenek a gyalogos for-

galom számára. Az árvízveszély
csökkentése érdekében már
egyeztettünk a nyugat-dunántúli
vízüggyel a patak medrének kikotrásáról, kitisztításáról.
– Milyen fejlesztéseket terveznek jövõre?
– Letenye jövõbeni fejlõdésének legfontosabb záloga a TOPprogram, melyben mintegy 1,1
milliárd forint felhasználása áll rendelkezésre
2020-ig. Az elképzelések
több területet érintve
most formálódnak, így a
pályázatok elsõ körében
szociális város-rehabilitációban, zöld város kialakításában, ipari parkok fejlesztésében, agrár-logisztikában, valamint barnamezõs beruházások megvalósításában gondolkodunk. A
fejlesztési lehetõségek
közül nem hagyhatjuk fi-

POLITIKAI HIRDETÉS

gyelmen kívül a Mura-programot
sem, amely a térség turizmus- és
gazdaságfejlesztési elképzeléseit
is taglalni fogja a jövõre nézve.
Idén a költségvetésben elkülönített pénzekbõl valósítottuk meg
épületeink felújítását. Ezt jövõre is
folytatni szeretnénk, többek között a könyvtár tetõszerkezetének
rekonstrukciójával. Az általános is-

kolában a vizesblokkok, valamint
az elektromos hálózat cseréjét
szeretnénk elvégezni. Fontos változás életünkben, hogy január elsejével megkezdi mûködését a
Letenyei Család- és Gyermekjóléti
Központ, melynek létrehozásáról a
közelmúltban döntött képviselõtestületünk. A központ szolgálat
ellátási területéhez a közös önkormányzati hivatal települései,
Murarátka, Zajk valamint Kistolmács tartoznak.
– Ünnepi díszbe öltöztették a
fõteret.
– A fõtéren felállított karácsonyfával és adventi koszorúval,
valamint a már lezajlott adventi
koncerttel és vásárral próbáltunk,
próbálunk ünnepi hangulatot teremteni lakosaink számára, nem
kifelejtve a migránshelyzet miatt
itt állomásozó katonákat, rendõröket.
Õket korábban is
bevontuk rendezvényeinkbe, legutóbb a Hóvirág
Óvoda által szervezett Márton-napi
lámpásjáráson vettek részt. Sokan karácsonykor is kénytelenek itt maradni
a városban, õket
december
23-án
családias hangulatú ünnepi mûsorra várjuk. Jelenleg nyugalom
van a határon, a katonákat átvezényelték máshova, de helyüket
fenn kell tartani. Elköltözött a
technikai ellátócsoport és a készenléti rendõrség is.
Mozgalmas évet hagyhatunk
magunk mögött, a beruházások
lebonyolítása mellett a legjobb tudásunk és lehetõségeink szerint
igyekeztünk eleget tenni az állampolgári igényeknek. Jövõre is ebben a szellemben kívánjuk folytatni a munkát az itt élõk megelégedésére – hangsúlyozta Farkas Szilárd.
– liv –
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KITEKINTÕ
Murarátka jó példa arra, hogyan fejlõdhet egy kistelepülés
szorgalommal, kitartással és persze
rengeteg
munkával.
Murarátkán nem bíznak semmit
sem a véletlenre, mivel a sebes
folyó és a magas dombok által leselkedõ árvíz- és belvízveszély folyamatosan ébren tartja az itt
élõket. Ilyen gondos figyelem irányul a falu fejlesztésére is, melynek motorja Pál Józsefné polgármester. Vele beszélgettünk az elmúlt egy év történéseirõl.

– Tesszük a dolgunkat, igaz sosem vagyok otthon. De dolgozunk
a faluért a közmunkások bevonásával, hiszen ezen múlik minden –
mondja tréfálkozva, miközben körbevezet a kultúrház részlegesen
megújított épületében.
– Jól gazdálkodó önkormányzatként kaptunk 2 millió 950 ezer
forintot, amit az épület nyílászáróinak cseréjére fordítottunk. Az
ajtókat, ablakokat egy helyi asztalos készítette el, és építette be.
Munkája önmagáért beszél, az ország más településeirõl is keresik.
A nagyterem padlózatát is kicseréltük és a színpadot is felújítottuk. Örömmel tölt el bennünket,
hogy Zala megyében egyedül mi
nyertünk támogatást a Belügyminisztériumtól a kultúrház épületében lévõ orvosi rendelõ korszerûsítésére. A négymillió forintból
teljesen megújítottuk a helyiségeket, új burkolattal láttuk el az orvosi szobát és a vizesblokkokat,
ahol új WC-ket és mosdókagylókat
szereltünk be.
Tavaly egy leaderes pályázat
segítségével kezdtük meg turistaházunk felújítását. Sajnos, a várt-

nál kevesebbet nyertünk, így a
megítélt 16 millió forinthoz 17
millió forint saját erõt kellett hozzátennünk. Az épület egykor iskola volt, amit a beruházás során kibõvítettünk. Megnöveltük a vizesblokkot, létesítettünk egy csónaktárolót, és kialakítottunk egy teraszt rámpával az akadálymentes
közlekedéshez. A nyílászárókat
szintén asztalosmesterünk készítette. A helyiségek új burkolatot
kaptak, az épület pedig új tetõszerkezetet. A megszépült turistaház nemcsak szálláshelyként,
hanem a vallásgyakorlás színtereként is fontos számunkra. Egyik
terme az imaszoba, ezt a meg-
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Murarátka követendõ példája

2015. 11. 30.
HAHÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
HAHÓTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS HAHÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI KORSZERÛSÍTÉSE
Hahót Község Önkormányzata KEOP-2015-5.7.0 ,,Hahóti
Napköziotthonos Óvoda és Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal
épületeinek energetikai korszerûsítése” címû pályázatát a Magyar
Közlöny 108. számában, 2015. július 23-án nevesítették a projektre, amire 2015. augusztus 19-én nyújtott be pályázatot.
A Támogatási Szerzõdés 2015. 10. 07-én lépett hatályba KEOP5.7.0/15-2015-0179 kódszámú pályázatra. A projekt forrását a Kohéziós alap és Magyarország költségvetésének társfinanszírozása biztosítja. A támogatás összege bruttó 38.166.040 Ft, a támogatási intenzitás
100%.

szentelt helyet csak misére használjuk.
– Rendezõdött a helyzet a tavalyi nagy belvíz és árvíz után?
– A víz nemcsak a házakban, de
az ingóságokban is nagy kárt tett.
Bútorok, élelmiszerek mentek
tönkre, állatok pusztultak el. A
Szombathelyi
Egyházmegyei
Karitász és az Ökumenikus Segélyszervezet hatalmas segítséget
nyújtott a károk enyhítésében. So-

kan már újrafestették lakásaikat,
többen meg is hívtak, nézzem
meg, milyen lett. Igyekszünk úgy
élni, mint egy nagy család. A 240
lelkes községünkben sok az egyedülálló, de olyanok is segítségre
szorulnak, akik nem egyedül élnek,
de dolgoznak, így nincs idejük mindenre. Pályázati támogatásból vásárolt falubusszal végezzük el azokat a szállítási feladatokat, amivel
könnyebbé tehetjük lakosaink életét. Sokszor én is elmegyek az ebédet kihordani, mert akkor személyesen tudok az emberekkel beszélgetni problémáikról, örömeikrõl. Nemrég az influenzaoltást
szerveztem meg számukra. Mura-

rátka lakosai szorgalmas emberek,
persze vannak, akik nem találják fel
magukat. Õket felvesszük közmunkában dolgozni.
– Milyen feladatokat látnak el?
– A Start közmunkaprogram a
helyi adottságokra épül, éppen
ezért igencsak összetett. A belvízés árvízveszély miatt folyamatosan
gondozni kell az árkokat. A sok
zöldfelület is állandó gondozást
igényel, nem beszélve arról, hogy a
dimbes-dombos területeken nem
egyszerû kaszálni. Minden évben
nagy figyelmet fordítunk a település virágosítására, a közelmúltban
2250 tõ árvácskát ültettünk el. Az
önkormányzat erdeiben erdõtisztítást végzünk. Ez valódi termelõmunkát jelent, hiszen a kidõlt fákat
tûzifaként értékesítjük, melybõl a
lakosságnak is adunk térítés ellenében. A házhozszállítást ingyen végezzük. A Start közmunkaprogramból idén egy traktort vásároltunk, jövõre pedig egy nagyobb
pótkocsit szeretnénk venni.
Az elmúlt évi víz- és sárlavina
okozta károk felszámolására 76,5
millió forintot kaptunk a vis maior
pályázaton. Ebbõl nagyon sok hegyi utat tettünk rendbe, illetve méteres átereszeket építettünk be,
ami biztosítja esõzéskor a víz elfolyását. Ebben a projektben a közúttal is együttmûködünk. A föld mélyén van egy vízmosás, melynek vizét szintén el kell vezetni, a tavalyi
sárlavina miatt ugyanis több teherautónyi földet kellett eltávolítani az
úttestrõl.
– Jövõre milyen fejlesztéseket
terveznek?
– A kápolnát és a benne lévõ két
tiroli faszobrot néhány éve újítottuk fel. Kint állt egy búsuló Jézus
szobrunk, amit egy traktor tett
tönkre sok évvel ezelõtt, de min-

den darabját megõriztük. Restaurálására beadott pályázatunk sajnos nem nyert, felújításáról azonban gondoskodni szeretnénk.
2016-ban a kultúrház külsõ rekonstrukciójával folytatnánk a
munkát, a teraszt is leburkoljuk, és
részben fedetté tesszük, mint az
orvosi rendelõ bejáratát. Továbbá
tervezzük rendezvényeinket kiszolgáló konyhánk, valamint járdáink
felújítását. Bízunk benne, hogy
ezekhez a beruházásokhoz is nyerhetünk pályázati támogatást.
– Milyen ünneppel zárják az
esztendõt?
– Az idõsek napja megünneplésével, amit advent harmadik hétvégéjén, szombaton tartunk. Jövõ évi
falinaptárunkat adjuk át ajándékként. Fõzünk vacsorát, gyerekeink
mûsorral kedveskednek. Ekkora
már ünnepi díszben lesz a kultúrház, a korlátot feldíszítjük fenyõággal, piros szalaggal és fényfüzérrel.
A színpadra karácsonyfát állítunk,
az udvarra betlehemet, még bensõségesebbé téve az ünnepi várakozás idõszakát. Most készül egy
kötet Murarátka a Szilícium-völgyben címmel, melyben a környék tizenkét települése is szerepel.
A polgármester alapvetõen elégedett az idei évvel, de az eredményekért sokat kell dolgozni, mondja. A fáradozás azonban megtérül.
Pál Józsefné „A Rába és a Mura
áradása miatt bajbajutott családok
önzetlen támogatásáért” elismerést kapott tavaly a Szombathelyi
Egyházmegyei Karitásztól Szent
Erzsébet ünnepe alkalmából. Idén
a turistaház február végi avatásán
ugyancsak elismerést vehetett át
az egyházi célú épületek megóvásáért dr. Veres András megyés püspöktõl.
Antal Lívia

A projekt elõkészítési feladatait, valamint a megvalósítási idõ alatt a
projektmenedzsmenti és tájékoztatási feladatokat a Magyar Energia
Centrum Kft. látta el. A projekt keretében a Hahóti Napköziotthonos
Óvoda és a Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal épületenergetikai fejlesztésére kerül sor. A pályázat 2015. 8. 19-én került beadásra. A Támogatási Szerzõdés hatálybalépésekor a megvalósításra feltételesen
kötött szerzõdések szintén életbe léptek.
A munkaterületet a kivitelezõ, SZABAU INVEST Kft. 2015. 10. 07.én vette át.
Az óvoda épületén utólagos homlokzat hõszigetelése 16 cm vastagságban, zárófödém utólagos hõszigetelése 25 cm vastagságban, valamint a meglévõ nyílászárók új mûanyag nyílászáróra való cseréje valósul meg.
A hivatal épületén utólagos homlokzat hõszigetelése 16 cm vastagságban, zárófödém utólagos hõszigetelése 20 cm vastagságban, valamint a meglévõ nyílászárók új mûanyag nyílászáróra való cseréje valósul meg.
A mûszaki átadás-átvétel 2015. 11. 30-án történt meg.
A projekt megvalósításával célunk, hogy hozzájáruljunk az Európai
Parlament és a Tanács irányelveiben meghatározott országos
energiamegtakarítási értékekhez, továbbá a Nemzeti Épületenergetikai
Stratégiában megfogalmazott célokhoz.
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Minden partnerünknek áldott, békés ünnepeket
és sikerekben gazdag új esztendõt kívánunk!
HORVÁTH ZSOLT területi szaktanácsadó: 06-30/444-9107

AZ EREDETI KARÁCSONYI
BEJGLI RECEPTJE

8360 Keszthely, Honvéd u. 22.
Tel.: 83-510-880 Fax: 83-510-882
30-9476-496, -497, -498
E-Mail: blagro@t-online.hu

8741 Bókaháza, Kossuth u. 7.
Tel./Fax: 83-310-325
30-9476-498, 30-294-9401
E-mail: aranyrepce@gmail.com

Kedves Partnereink!

Karácsonyi élelmiszergyûjtés a Vöröskeresztnél
Segítsen Ön is, hogy minél több rászoruló gyermeknek
és családjának legyen boldogabb ünnepe.
A Magyar Vöröskereszt
Zala Megyei Szervezete
idén is várja
az adományokat
a Zala Plázában kialakított

Ezúton is szeretnénk
megköszönni
a 2015. évi együttmûködést

MikulásGyárba.
Az adományozók
elsõsorban
tartós élelmiszerekkel,
tisztító- és tisztálkodási
szerekkel tudnak segíteni,
és természetesen
játékokkal, hogy
a rászoruló gyerekeknek
is szép legyen
a karácsonya.

és egyúttal
Boldog Karácsonyt
és sikerekben gazdag,
egészséges
új esztendõt kívánunk!

Segítsünk együtt! Köszönjük!

A Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete emellett

KÉTNAPOS ÉLELMISZERGYÛJTÉST SZERVEZ
december 11-én és 12-én
A ZALAEGERSZEGI TESCO ÁRUHÁZBAN kihelyezett gyûjtõponton.
Mit tegyen a kosárba?
Tartós élelmiszereket: konzervet, tésztát, cukrot, UHT tejet,
bébiételt, édességet, gyümölcsöt és minden egyéb
hûtést nem igénylõ élelmiszert.

HOZZÁVALÓK KÉT RÚDHOZ:
400 g liszt, 200 g vaj, 80 g cukor,
1 dl tej, 15 g élesztõ, 1 tojás, 1 csipet
só, 1 tojássárgája a kenéshez, 10 g
porcukor
Morzsold el a lisztet a vajjal és a cukorral egy nagyobb edényben, majd az
élesztõt futtasd fel a langyos tejben, és
dolgozd össze a tésztát. Verd fel a tojást egy csipet sóval, majd ezt is keverd
hozzá. Gyúrj belõle sima tésztát, és lefedve pihentesd meleg helyen legalább
egy órán keresztül.
Melegítsd elõ a sütõt 180 OC-ra,
közben a tésztát oszd két egyforma
részre, nyújtsd mindkét darabot fél
centi vékony, 30x35 centis téglalappá.
Kend meg a töltelékkel úgy, hogy a széleken 1-1 centi maradjon üresen. Óvatosan tekerd fel a tésztát, kend meg tojássárgájával, majd a bejglit süsd sütõpapírral bélelt sütõben körülbelül fél
óráig, amíg aranybarna nem lesz. Vedd
ki a sütõbõl és hagyd kihûlni. Szeletelve, porcukorral megszórva tálald.
A DIÓTÖLTELÉK RECEPTJE
200 g cukor, 2 dl tej, 400 g darált
dió, 2 citrom, 2 késhegynyi õrölt fahéj,
40 g mazsola
Fõzd szirupsûrûségûvé a tejben a
cukrot, majd öntsd a tejszirupot a darált dióra, és keverd össze óvatosan
egy nagyobb tálban. Reszeld le a citromok héját, és szórd a dióra, akárcsak
az õrölt fahéjat és a mazsolát. Dolgozd
össze a diótölteléket, hagyd kihûlni, végül kend a tésztára.
A MÁKTÖLTELÉK RECEPTJE
160 g cukor, 2 dl tej, 240 g darált
mák, 2 citrom, 60 g vaj, 2 késhegynyi
õrölt fahéj, 40 g mazsola
Fõzd össze a cukrot a tejjel szirupszerûvé, majd öntsd a darált mákra és
a reszelt citromhéjra. A vajat, az õrölt
fahéjat és a mazsolát is keverd a máktöltelékhez, néhány perc kavargatás
után tedd félre a mákos krémet, hogy
kihûljön. Ha már teljesen hideg, kenheted is a kinyújtott bejglitésztára.

