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VÁNDORKIÁLLÍTÁS A MEGYEHÁZÁN

NAGYSZABÁSÚ VÉDELMI GYAKORLAT AZ M70-ES AUTÓÚTON

Az Alaptörvény illusztrációi Kivetítõn közvetítették a mentést
Kaposvár után Zalaegerszegre érkezett az Alaptörvény illusztráA magyar festészet kiváló alakciói címû vándorkiállítás, melyet a megyeháza földszintjén tekint- jainak alkotásairól dr. Kostyál Lászhetnek meg az érdeklõdõk. A 16 alkotás a magyar történelem 150 ló mûvészettörténész beszélt. Beesztendejének legfontosabb eseményeit ábrázolja.
mutatta a magyar alkotmány kialakulásának folyamatát, a magyar
alkotmányozás állomásait. Szólt az
A megnyitón Vigh László or- ható, melyek történelmünk egy- 1222-ben kiadott Aranybulláról, a
szággyûlési képviselõ méltatta a egy pillanatát örökíti meg: hõsö- Szent Korona-tanról, az ezeréves
két évvel ezelõtt elfogadott új ket, királyokat, szenteket. A fest- alkotmány fogalmáról. Végül az
alaptörvényt, és mint fogalmazott, ményeket, mint Rigó Csaba kor- 1949-es kommunista dokumenbüszke arra, hogy részt vehetett mánymegbízott fogalmazott, a tumról szólt, annak átalakításairól
az elfogadásában. Az alkotmány megyeháza földszintjén egy hóna- a rendszerváltozás után, majd a
díszkiadásában sok festmény talál- pig láthatják az érdeklõdõk.
2011-es alaptörvényrõl, amely az
ezeréves hagyományokon nyugszik, és a nemzettudatot öleli fel.

Megyei
értéktár
Rigó Csaba, dr. Kostyál László és Vigh László.

Zalaváron tartotta alakuló
ülését a Zala Megyei Értéktár
bizottság, melyet Manninger
Jenõ, a megyei közgyûlés elnöke hívott össze. A grémium a
bizottság elnökének Molnár
Andrást, a megyei levéltár igazgatóját választotta.
Az ülésen elhangzott: a megye sajátosságaira, kiemelkedõ
teljesítményeire, adottságaira
érzékeny értéktárat szeretnének összehozni Zalában, támaszkodva az itt élõ polgárok
javaslataira is. Az értéktár kategóriánként különbözteti meg
azokat a szakterületeket, amiket azonosítani és rendszerezni
fog a jövõben. Az értékbizottságok jellemzõje, hogy a munka
folyamatos, soha véget nem
érõ gyûjtést tesz lehetõvé.

Kamion, busz és személyautó balesetét és mentését imitálták
az M70-es autóúton a közelmúltban tartott védelmi gyakorlaton,
melyen több mint kétszáz szakember vett részt. A gyakorlat ideje alatt teljesen lezárták az autóút Letenye és Muraszemenye közötti szakaszát, a forgalmat a párhuzamos mellékútra terelték.

Rigó Csaba megyei kormánymegbízott, az Együttmûködés2013 elnevezésû gyakorlatot szervezõ Zala Megyei Védelmi Bizottság elnöke az MTI-nek elmondta:
egy 22 tonnás, veszélyes anyagot,
klórt szállító tartálykocsi, autóbusz
és személyautó ütközését, illetve
mentését szimulálták. A forgatókönyv szerint a baleset egy halálos
áldozatot követelt, ketten súlyosan, négyen könnyebben megsérültek.
A gyakorlaton a Zala Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

egységei, a Zala Megyei Rendõrfõkapitányság állománya, a lenti
Rescue mûszaki mentõk, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkatársai, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar sürgõsségi ellátási tanszékének
munkacsoportja, valamint az Országos Mentõszolgálat és a légi
mentõk jármûvei és munkatársai
vettek részt, csatlakoztak polgárõrök és önkéntes mentõcsapatok
is. A helyszínt úgy választották
meg, hogy egy közeli felüljáróról
a környékbeli települések veze-

tõi, civil szervezetek és szolgáltatók képviselõi is megtekinthessék, ehhez egy videó-közvetítésre alkalmas LED-falat és hangosítást is felszereltek az autóúton.
A kormánymegbízott továbbá
kiemelte: ilyesfajta összetett
gyakorlatra évtizedek óta nem
volt példa a környéken, holott az
M70-esen korábban számos közúti tragédia történt. Az volt a céljuk a rendezvénnyel, hogy a hivatásosok és a részt vevõ civilek
megismerjék, milyen feladataik
adódnak egy súlyos baleset következményeként. Hozzátette,
hogy a gyakorlatot a térségbeli,
nemrég létrehozott önkéntes
mentõegységek bevonásával tartották, õk árvízvédelmi töltés
építésében is segédkeztek.
(Folytatás a 8. oldalon.)
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Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ, a megyei közgyûlés elnöke és Dancs Zoltán polgármester sajtótájékoztató keretében
számolt be arról, hogy Zalaszentmárton község önkormányzata
több mint 123 millió forint összegû uniós támogatást nyert az Új
Széchenyi Terv Nyugat-Dunántúli
Operatív Programja keretében a biztosítja. A munkálatok a tervek
település szennyvízelvezetõ inf- szerint 2015. június 30-ra fejezõdrastruktúrájának fejlesztésére.
nek be – fogalmazott Dancs Zoltán
polgármester.
Manninger Jenõ kiemelte: a
A 2014 elején induló beruházás projekt keretében kialakítandó
megvalósításához 90 százalékos tá- szennyvízelvezetõ rendszer kiegémogatást nyert az önkormányzat, szül még egy korszerû szennyvízmíg a maradék 10 százalékot kezelõ teleppel is, amely biztosítja,
Zalaszentmárton saját forrásból hogy az érzékeny vízbázisú terüle-

FEJLESZTÉS ZALASZENTMÁRTONBAN

AKTUÁLIS

FORMABONTÓ EGÉSZSÉGNAP TESKÁNDON

Korszerû szennyvízelvezetõ Öröm, vidámság, jó ételek
ten minimalizálódjon a környezeti
károkozás esélye. Egyúttal hozzájárul a településen lévõ ingatlanok
értékmegõrzéséhez, és az ott élõk
életminõségének javításához. A
beruházás során olyan mûszaki
megoldások születnek a térségben, mely hosszú távon is fenntartható elõnyöket nyújt a településnek.

TEMPLOMFELÚJÍTÁS ÉS TENISZPÁLYA-ÉPÍTÉS

Falufejlesztõ egyházközség
A murakeresztúri római katolikus plébánia
uniós forrásból újítja fel a fityeházi templomot és
épít teniszpályát Murakeresztúron.
Polgár Róbert, az egyházközség plébánosa elmondta, a Leader programon falufejlesztésre elnyert pályázati pénzbõl felújítják a fityeházi
templom külsõ homlokzatát, elvégzik a hõszigetelését és kicserélik a nyílászárókat. Újjáépítik a
tornyot, korszerûsítik a fûtési rendszert, a templom biztonságos megközelítését szolgálva akadálymentes rámpát és térkövezett járdát építenek. A plébános hangsúlyozta: a hatáskörébe

tartozó templomok jó állapotának megõrzése és
visszaállítása mellett, az egészséges életmód
terjesztése is kiemelt feladata az egyházközségnek. A teniszpálya építésének ötlete már régen
megfogalmazódott Murakeresztúron, amely pálya nemcsak teniszezésre, de röplabdázásra, tollaslabdázásra vagy lábteniszre is lehetõséget
nyújt majd nemcsak a falubelieknek, hanem a
környezõ településekrõl érkezõ látogatóknak is.
A templom felújítása már megkezdõdött, a teniszpálya kialakítása várhatóan jövõ tavasszal indul, és nyárra fejezõdik be.

RÉGIÓVÁLTÁST KEZDEMÉNYEZETT A NAGYKANIZSAI KÓRHÁZ

Csakrakimérés, masszázs, zenés gimnasztika valamint vegetáriánus ételek kóstolója várta az érdeklõdõket a teskándi Kemence-házban rendezett egészségnapon. A program a gyerekeknek is kikapcsolódást nyújtott, a kézmûves játszóházban többféle technikát ismerhettek meg, ügyességüket, találékonyságukat játékos vetélkedõn
próbálhatták ki.

Tóth István Jánosné, Teskánd
polgármestere megnyitójában elmondta, önkormányzatuk pályázatot nyert az egészséges életmód
népszerûsítését szolgáló rendezvények
megtartására. Ez az
elsõ ilyen program, a
következõ egészségnapot jövõ nyáron
tartják. A pályázati
projekt
célja
az
egészségformáló
szemlélet kialakítása
és
erõsítése,
az
egészséges életmód
népszerûsítése a lakosság körében. Az
Egészségügyi Világszervezet
(WHO)
meghatározása szerint az egészség az
ember testi, lelki és szociális jólétét jelenti és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság hiányát. Az egészség nem csupán cél,
hanem egy erõforrás, melyet a
mindennapokban használunk.
Ennek jegyében szervezték
meg az elsõ egészségnapot, mely

valóban formabontóra sikeredett,
mivel programjai között a karaokeverseny és tánc is helyet kapott. Az
egészség nemcsak fizikális, hanem

lelki jólét is, melyhez szorosan hozzátartozik az öröm, a vidámság, fogalmazott a polgármester.
A Pécsi Aranytányér Verseny és
a Nyugat-magyarországi Grillbajnokság gyõztes mesterszakácsszakoktatója többféle vegetáriánus
ételt készített. A résztvevõk gom-

bás fasírtot, paradicsomos bulgurt,
sajtropogóst, burgonyás babsalátát, pirítóssal majonézes jégsalátát
kóstolhattak, a kínálatban ugyanakkor „igazi magyaros" étel, pásztortarhonya szalonnával és sültkolbásszal is szerepelt. Nagy Balázs érdeklõdésünkre azt is elmondta, az
egészséges táplálkozás nem zárja
ki a házi, friss alapanyagokból készített ételek fogyasztását, a boltokban kapható gyorsérlelt zöldségek, húsok, tejtermékek, fõleg a margarin
fogyasztása
azonban kerülendõ.
A rendezvényen
többféle közérzetjavító kezelésen és állapotfelmérõ vizsgálatokon
vehettek
részt a helyi lakosok.
Nagy sikert aratott
körükben a maszszázs és a csakra kimérés. Nagy Tamás
elmondta,
fontos
számára az egészséges életmód, igyekszik e szerint élni és
nyitott minden olyan módszerre,
ami egészsége megõrzését, helyreállítását szolgálja. Ezért jelentkezett a csakrakiméréssel végzett
kezelésre, melyet egy problémája
miatt a továbbiakban is javasoltak
számára.
Antal Lívia

A betegeknek jó lenne
A jelenleg a nyugat-dunántúli régióhoz tartozó Nagykanizsa kórháza a több évtizedes szakmai kapcsolatok és a betegek érdekei
miatt kezdeményezte, hogy egészségügyi ellátás szempontjából a
dél-dunántúli régióhoz csatlakozhasson.

Brünner Szilveszter, a Kanizsai
Dorottya Kórház fõigazgatója az
MTI megkeresésére elmondta: a
nyugat-dunántúli régió gyõri központjával korábban semmilyen
szakmai kapcsolata nem volt a
mintegy százezer lakosú ellátási
körzetû nagykanizsai kórháznak.
A két város távol fekszik egymástól, közúton több mint három óra
az út, de a mentõhelikopternek is
jóval messzebb van, mint Pécs.
A dél-dunántúli régió mellett
szól, hogy a nagykanizsai orvosok évtizedek óta a pécsi klinikákkal és a kaposvári kórházzal
szoros szakmai kapcsolatokat
ápolnak. A Nagykanizsán nem ellátható betegeket korábban is a
70 kilométerre fekvõ Kaposvárra
vagy a 140 kilométerre lévõ
Pécsre küldték.
A fõigazgató azt is kifejtette:
a nagykanizsai páciensek 90 százalékát helyben el tudják látni, az
idegsebészeti, a mellkassebészeti
betegeket vagy az égési sérülteket és a komolyabb mûtétekre
szoruló gyermekeket kell továbbutalniuk. Kisebb részük Zalaegerszegre, nagyobb részük pedig a
100 kilométerre lévõ Szombathelyre vagy a 180 kilométernyire
fekvõ Gyõrbe kerül.
A zalai–somogyi megyehatártól és ezzel a két régió határától
is alig pár kilométerre lévõ nagykanizsai kórház ellátási körzete
évek óta problémás, ugyanis hiába laknak több somogyi település
lakosai Nagykanizsához közel,
mégis Kaposvárra kell utazniuk. A
régióváltás az észak-somogyi be-

tegeknek is hasznos lenne, mivel
a marcali és a nagyatádi kórház
kapacitásának csökkentése miatt
hivatalosan is a legközelebbi
egészségügyi
intézménybe,
vagyis Nagykanizsára járhatnának
– jelezte a Kanizsai Dorottya Kórház fõigazgatója.
Brünner Szilveszter véleménye szerint a zalai és a somogyi
betegek csak nyernének a kórház
régióváltásával, a somogyiaknak
ugyanis elérhetõ lenne egy nagy
kórház, a dél-zalaiak számára pedig a magasabb szintû kaposvári
vagy pécsi ellátás. A régióváltás
szándékával a nagykanizsai intéz-

mény májusban megkereste a
Gyógyszerészeti és Egészségügyi
Minõség- és Szervezetfejlesztési
Intézetet (GYEMSZI). A változtatáshoz az egészségügyi ellátórendszerrõl szóló törvény végrehajtásához kapcsolódó 2008-as
kormányrendelet módosítására
van szükség, ezért a GYEMSZI
fenntartóként azt kérte, a kórház
szerezze be az érintett önkormányzatok támogató nyilatkozatát.
Az ötvenezres Nagykanizsa
közgyûlése október végén határozatot hozott arról, hogy támogatja a régióváltást. Az ellátási
körzethez tartozó további 76 délzalai település önkormányzatához a napokban juttatta el a Kanizsai Dorottya Kórház a hozzájárulásukat kérõ levelét – mondta el
Brünner Szilveszter.
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ZALÁBAN 1,8 MILLIÁRD FORINT

Téli

Útfelújításra

tájékoztató

A kivitelezõi szerzõdések aláírása után november elején megkezdõdött a munkaterületek átadása a nyomvályúk és felületi egyenetlenségek megszüntetését célzó program keretében. Az országosan 33
milliárd forintos keretösszegû beavatkozások elsõ ütemében minden
megyében még az idén megjelennek a munkagépek - fogalmazott a
Magyar Közút megyei igazgatóságán tartott sajtótájékoztatón
Manninger Jenõ, a megyei közgyûlés elnöke, útügyi biztosként.

Elmondta: az elmúlt évtizedben
az alulfinanszírozás és a kedvezõtlen idõjárás miatt a hazai útállapotok egyre romlottak és ezt a közlekedõk naponta érezték. A kormány most arra törekszik, hogy a
szükséges források elõteremtésével középtávon rendbe tegye az
úthálózatot. A legégetõbb problémák kezelésére egy nyomvályúk
és felületi egyenetlenségek megszüntetését célzó országos útfelújítási program indult. Ennek keretében 287 kritikus állapotú szakaszon, több mint 520 kilométeren
javítják majd tartósan az útállapotokat. Zala megyében 1,8 milliárd
forintból 11 szakaszon, mintegy
19 kilométeren újítják fel az útpályát. Manninger Jenõ elmondta: a
felújítások legkésõbb jövõ tavaszszal fejezõdnek be minden szakaszon, azokon is, ahol a kivitelezés
csak 2014-ben kezdõdik meg.
A sajtótájékoztatón Vigh László
hozzátette: az útfelújítási munkák
jövõre tovább folytatódnak, öszszesen 122 milliárd forintot fordítanak a közúthálózat rekonstrukciójára.
A felújítandó szakaszok között
van a zalaegerszegi térségben a

„Több Balaton-parti település
küzdött azzal, hogy kicsit nehezen indult a szezon, de július elején azután már minden a maga
rendes kerékvágásába jutva
csúcsra járt Vonyarcvashegyen
is" – állította a fõidény összegzésére kért Péter Károly polgármester, aki szerint nagyon jó
szezont zártak, az önkormányzati bevételek rendre befolytak,
sõt a tervezetteket egy picivel
túl is teljesítették.

– Az elõzõ évhez viszonyítva a
költségvetés-tervezetben kicsit
magasabbra is terveztük a bevételeket. Úgy kalkuláltunk, hogy
ha a nyár szép lesz, akkor a vendégek úgyis megérkeznek. Ez
szerencsére megtörtént, de azt
megtanultuk, hogy senkinek nem
szabad még hátradõlni.
Apró szorongás volt bennünk,
hogy minimális mértékben emeltük a strandi belépõjegyek és az
idegenforgalmi adó (IFA) mértékét, de ez szerencsére nem vetette vissza a turistaforgalmat. Az
áremelés asztalára mi persze minõségi szolgáltatást és folyamatos infrastruktúra-fejlesztést is
letettünk úgy a strand, mint a település vonatkozásában. A tervezetthez képest mintegy húsz százalékkal több strandi vendég érkezett és az IFA-bevétel is legalább 20 százalékkal magasabb
lett. Strandi szolgáltatásokból 85
millió forint bevétel helyett közel
100 millióra sikerült szert tenni. E
pénzbõl többet tudunk majd viszszaforgatni mind a nagyközség
modernizálására, mind a jövõbeni
szisztematikus strandfejlesztésre.
Több pályázat önrészét ebbõl kívánjuk fedezni.
– Mi hozott örömöt, sikert jelenleg a falufejlesztésben?
– A parti sétány egy 10 millió
forintos beruházás, amelyhez 5
millió forint önerõt kellett hozzátenni. Egy BFT által kiírt pályázat
segítségével átadtunk egy parti,
bazaltzúzalék-fedésû, a zagykazetta nyomvonalán, a tó szélével

Befejezõdött a gépek felkészítése a téli idõszakra, 33
gép áll rendelkezésre és a hó
eltakarítására mintegy 500
munkatárs áll készenlétben.
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ÜLÉSEZETT A MEGYEI KÖZGYÛLÉS

Fejlesztési célok Zalában
A megyei közgyûlés októberi ülésén megtárgyalta és elfogadta
a Zala Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját,
amelyben a parlament elé terjesztett 2014. évi költségvetés tervezetet alapul véve az elõzõ évivel azonos összegû központi költségvetési támogatással számol.

A közgyûlés elnöke kiemelte,
hogy a már elkészült regionális
fejlesztési stratégia, valamint a
most készülõ irányelvek is tartalA rendkívüli idõjárás esetémazzák a legfontosabb megyei
ben a gépek, és eszközök
fejlesztési célokat, azaz a foglalmegtöbbszörözõdhetnek.
koztatás bõvítését és társadalmi
Rendkívüli dõjárásnak mondManninger Jenõ, a közgyûlés ben idén már elkohéziót, amely ruható, ha 24 órán belül 5 centielnöke elmondta: a megyei ön- készült a Nyugatgalmas
képzési
nél több hó esik, vagy folyaszenterzsébethegyi bekötõút, a
kormányzat kiemelt feladatának dunántúli Regiorendszert, a fiatalok
Letenye–Bázakerettye közötti 1.6
matos a hófúvás – hangzott el
tekinti, hogy alapos elõkészítõ nális Fejlesztési
elvándorlásának
a közelmúltban a Közút mekilométeres szakasz, Mumor és
munkát követõen a 2014–2020. Stratégia,
nomérséklését, s a szeLentikápolna közötti 2,6 kilométegyei igazgatóságán, ahol a
közötti uniós ciklusban a lehetõ vember 30-ig pegénység kezelésére
res szakasz, a kerkakutasi bekötõrészletekrõl Mórocz József
legtöbb közösségi forrás meg- dig kidolgozásra
vonatkozó integrált
igazgató adott tájékoztatót.
út 1,5 kilométeres szakasza.
szerzésére teremtsen lehetõsé- kerülnek a Közös
programokat foglal
Mórocz József, a Magyar Közút
Az eseményen részt vettek
get a megyében mûködõ szerve- Osztrák–Magyar
magában; valamint
megyei igazgatója elmondta:
még a katasztrófavédelem, a
zetek és vállalkozások számára. A Határon Átnyúló
jól mûködõ, fejlett
nem kátyúzásról, hanem felújításrendõrség, a polgárõrség és a
közgyûlés tájékoztatást kapott Regionális
Fejgazdaság kialakítáról van szó. A pályaszerkezet
mentõszolgálat képviselõi. Elarról a felkészülést szolgáló, a lesztési Stratégiai
sát, amely piacképes
megerõsítésén és a kétrétegû
hangzott: Zalában 554 kiloméNyugat-dunántúli Regionális Fej- Irányelvek, 2014.
gazdasági tevékenyaszfaltburkoláson túl árkok, padteren látnak el szolgálatot. A
lesztési Ügynökség koordinálásá- augusztus végére
ségek fejlesztését,
Manninger Jenõ
kák és több híd felújítására is sor
tájékoztatón a résztvevõk eleval, s az érintett megyei önkor- pedig az ezek
innovációs centrukerül. A közlekedõk félpályás útlemezték az elmúlt év idõjárámányzatok stratégiai partnersé- alapján beazonosított együttmû- mok létrehozását és a KKV-k aktizárásokkal számolhatnak az adott
sát, levonva a tanulságokat.
gével megvalósuló osztrák–ma- ködési területekre kidolgozott vitásának élénkítését takarja; ilszakaszokon.
gyar projektrõl, amelynek kereté- stratégiai projektek.
letve egy élhetõ Zala megye kialakulását.
A nemzetgazdaság egyik alappillérét jelentõ KKV szektor erõsíAz országgyûlés döntött többek között a
hely, Mihályfa, Nagygörbõ, Óhid, Szalapa, Sénye
tése kulcsfontosságú térségünk
szemétszállítási díjak tízszázalékos csökkentelepüléseken november 1-tõl, Zalaszentlászlón
jövõbeli fejlõdése és a munkatésérõl is. Manninger Jenõt, a megyei közgyûpedig december 1-tõl tesznek eleget a kéréshelyteremtés szempontjából. A
lés elnökét kérdeztük a zalai helyzetrõl.
nek. Ráadásul a díjakat is úgy javítják, csökkenkövetkezõ sikeres vállalkozói geManninger Jenõ érdeklõdésünkre elmond- tik, hogy az a törvény szerint a 2012. április 12-i
neráció megteremtését, a fiatal
A rezsicsökkentés Zala megyében is megva- ta: tárgyalásokat folytatott több érintett tele- díjnál infláció mínusz 10 százalék, azaz körülbevállalkozók segítését, támogatálósult, jelentõs segítséget nyújtva az itt élõknek. pülés polgármesterével és a Zalaispa vezetõ- lül hat százalékkal alacsonyabb legyen a díj
sát tûzte ki célul a közgyûlésen
Ugyanakkor néhány kisebb településen gondot jével, Bali Józseffel is. Sikerült megállapodni- visszamenõleg július 1-tõl. Így akár töb ezer foma bemutatkozott szervezet, a
okozott, hogy a szemétszállításnál átálltak a két- uk, hogy ott, ahol az önkormányzat is kéri, rinttal is kevesebbet kell fizetni az érintetteknek
Fiatal Vállalkozók Országos Szöheti helyett a heti szállításra, és bár csökkent az visszaállnak a kétheti ürítésre, és így a számla – fogalmazott Manninger Jenõ, aki köszöni
vetsége (FIVOSZ), amely bemuürítési díj, összességében a számlán nagyobb is kevesebbet mutat majd.
mindazoknak, akik segítették e probléma megtatta az Európában egyedülálló,
összeg szerepelt. Ezzel a problémával felkeres– Egyelõre Sümegcsehi körjegyzõségében oldását és így teljes mértékben érvényesülhet a
az Új Széchenyi Terv keretében
ték a közgyûlés elnökét is, segítségét kérve.
számíthatnak erre, Döbröce, Kisgörbõ, Kisvásár- rezsicsökkentés ezeken a kistelepüléseken is.
megnyílt két komponensbõl álló
pályázati lehetõséget.

A szemétszállításról

VONYARCVASHEGYEN AZ IDÉNY LEZÁRÁSA UTÁN...

Vendégvonzásból vezet

párhuzamosan mintegy 380 folyóméter hosszúságban futó sétányt, amely körül napelemes
kandeláberek világítanak és élõ
fûz kiülõkön, padokon elhelyezkedve lehet csodálni a tavat és a
környék természeti értékeit. A
terület a horgászok egyik legkedvesebb helye. A beruházás egyszerre szolgálja a szezon meghosszabbítását és a horgászturizmus dinamizálását. Arra törekedtünk, hogy sétány ne csupán a
strandon legyen, hanem a közös
kincsünket, a Balatont komfortos
körülmények között mindenki
megcsodálhassa a fõidény lezárása után is. Nagyon jó az együttmûködés a helyi horgászegyesülettel. Õk egy tájba illõ, az Erdélyben jellemzõ faházak mintáján
épült horgászkunyhó építésével
tették szebbé a közelmúltban az
önkormányzat és a horgászegyesület által felújított csónakkikötõ
környezetét. Minden civil szervezettel jó kapcsolatban állunk, s
büszkék vagyunk rájuk.
– Milyen pályázatok sikerének örülhetett a nagyközség?

– A komposztáló edények beszerzésére kiírt pályázat révén
8,5 millió forintot tudtunk idehozni. 100%-os támogatású pályázat segíti az óvoda korszerûsítését, bõvítését. Az oviban 30
millió forint ráfordításával a
konyhát felújítottuk, az étkezõt
60 négyzetméterrel bõvítettük,
új asztalokat, székeket vásároltunk. Az
önkormányzat önerõbõl egy nagy teljesítményû, nagyüzemi sütõt szerzett
be. Ez a modern
konyhatechnikai berendezés meggyorsítja a konyha mûködését, és sokkal jobb
minõségû reggelit,
ebédet, uzsonnát
tudunk készíteni a
diákoknak és a szociálisan rászorultaknak. Nagyon büszkék vagyunk arra a
pályázatunkra, amelyik 30 millió forint
ráfordításával lehe-

tõvé tette az iskolánál egy modern mûfüves pálya kialakítását.
A Magyar Labdarúgó Szövetség
20,5 milliót, az önkormányzat
9,5 milliós önerõt biztosított. Az
avatás utáni tapasztalat szerint
mind a diákok, mind a helyi lakók
is nagy örömmel töltik itt a szabadidejüket.
Ezen pályázatok mellett még
önerõbõl három játszóteret újítottunk fel a strandon, a Szent
István parkban, a Vörösmarty utcában és jelenleg is folyik a Rákóczi utcai játszótér hárommillió forint felhasználásával történõ modernizálása. Egy pályázatból a
sportöltözõ felújítása kezdõdik
meg. A sportegyesületünk 7 millió forintot nyert a rekonstrukció
megvalósítására. A sportegyesület 1,5 millió forint elõteremtését
vállalta és ugyanennyit ad hozzá
még az önkormányzat. A belsõ
felújítás várhatóan decemberben
elindul. A külsõ modernizálás pe-

dig áthúzódik a következõ év tavaszára.
– Milyen további tervek
megvalósításán fáradoznak?
– Az elgondolásaink itt még
nem értek véget. Most dolgozunk az orvosi rendelõ felújításán. Itt teljes körû külsõ hõszigetelést tervezünk, ezen felül
nyílászárócserét, belsõ felújítást,
és tetõtéri szigetelést nyeregtetõ
elhelyezésével. Úgy kalkulálunk,
hogy a következõ hónapokban sikerül mintegy 16 millió forintból
végrehajtani a beruházást. A másik ilyen terv: a Telenkó gyermeküdülõ felújítása. Itt szintén pályázatot szeretnénk beadni egy ifjúsági szálláshely kialakítására, és
az elsõ lépéseket már megtettük.
Nem is tudunk, de nem is szeretnénk hátradõlni, mert sok tervünk van. Az egyre népszerûbb
strandunk bõvítésén is gondolkodunk. A következõ szezonra
ugyan még nem tudjuk megvaló-

sítani a tervünket, de a bõvítési
elgondolással sokat nyer majd
minden vendég. Szakmérnökök
bevonásával vizsgáljuk azt is, hogyan
lehetne
a
homokos
lidóstrand védmûvét jobban
megóvni, és ezzel az újrahomokozásra fordított összegeket
megkurtítani. Nem a vízzel, nem
a természettel kívánunk szembeszállni, hisz jól tudjuk, ilyen esetben mindig a víz az úr, de hiszszük, hogy a költségek apasztása
e helyen is bölcsen megvalósítható. A turisztikai egyesületünk
már megnyerte az óriási rendezvénysátrat. A „40 halász emlékpark” helyén szeretnénk egy
Leader pályázat segítségével kialakítani egy barátságos, közel
1000 négyzetméteres közösségi
teret, egy amolyan több száz fõ
befogadására alkalmas fesztiválteret, ahol a nyári rendezvények
a lakók zavarása nélkül lebonyolíthatók. A borutca, a borosházak
is ide települnének.
–Vonyarcvashegyen nem áll
meg az élet a turisták elvonulásával…
– A mesterszakácsok részvételével zajlott VII. Vonyarcvashegyi
Disznóvágás és kolbásztöltõ verseny idén is sokakat szórakoztatott. A nagymamák féltve õrzött
receptjeinek megmentése, és a
régi, valamint disznóvágással
kapcsolatos sütemények, sült
tésztafélék megkóstolása céljával
rendeztük a Katalin-naphoz kötött Édes Vonyarc V. Házisütemény-sütõ versenyt és bemutatót. November végén ünnepeljük
a község fejlõdéséért sokat tett
helyi aranykorú polgárainkat.
A környék településeivel való
összefogás jelképeként, a vasárnaponkénti, négy település (Vonyarcvashegy, Gyenesdiás, Balatongyörök, Vállus) összefogásával több éve zajló, közös, vándor
adventi gyertyagyújtás ünnepein
a koszorú elsõ és negyedik gyertyáját idén a mûvelõdési ház
szervezésében a községben
gyújtjuk majd meg.
Nemes Norbert
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ELKÖTELEZETTEN
ZALASZENTBALÁZS FEJLESZTÉSE MELLETT

Ahol akarat van, ott lehetõség is
Zalaszentbalázson márciusban idõközi választást tartottak, melyen Hencsei Margitnak szavaztak bizalmat. Az új polgármester és
képviselõ-testület elõtt nem kevés feladat állt az elmúlt idõszakban. A település környezetének és épületeinek szépítése, felújítása mellett odafigyeltek a lakosság közösségi igényeire is, hagyományos rendezvényeik mellett elõször rendezték meg a pálinkamustrát és az elsõ szentbalázsi falunapot.

– A márciusi idõközi választáson választottak polgármesterré,
az azóta eltelt nyolc hónap munkájáról tudok számot adni. Amikor az újonnan felállt testülettel
elkezdtük a munkát, a falu közhangulatát viszálykodás és kiélezett ellenségeskedés jellemezte,
a hivatal szakmai és morális válságban volt. A választás eredménye nekem azt jelentette, hogy a
falu nyugalmat, változást és fejlõdést akar. Ennek szellemében
kezdtük el a munkát. Szerencsém
van, hiszen olyan képviselõ-testület áll mellettem, melynek tagjai velem együtt a változás és a
fejlesztés elkötelezettjei. Mozgalmas nyolc hónap áll mögöttünk.
Mivel pénzügyi helyzetünk a szervezeti átalakulások miatt áttekinthetetlen volt, apró léptekkel
álltunk neki a faluszépítésnek. Ennek érdekében rendszeresen társadalmi munkát szerveztünk. Az
így elvégzett munka értéket is
teremtett, de én hiszek közösségteremtõ erejében is.
– Milyen munkákat végeztek
el?
– Elõször a temetõ északi feljárójához lépcsõt építettünk és
hozzá korlátot. Elbontottuk az orvosi rendelõ mellett a régi kerítést, melynek egy kisebb részét
felújítottuk, és parkosításba
kezdtünk. Felújítottuk és bõvítettük a kútvölgyi játszóteret, ezzel
egyidõben megszépült a forrás
környéke is. Nekiálltunk a csapadékvíz-elvezetõ árkok kiárkolásának és iszapfogók kihelyezésének. A külterületi szakaszokon évtizedek
óta elhanyagolt
állapotot kell
rendbe hozni
ahhoz, hogy a
faluból le tudjuk vezetni a
keletkezõ vizet.
A zártkerti utak
karbantartása
is folyamatos
munkát jelentett, közel harminc pótkocsi
köves töltésanyagot terítettünk le.
A nyár folyamán leaszfaltoztattuk
a
templomhoz
felvezetõ utat,
mindenszentekre a temetõi út
aszfaltozása is megtörtént.
– Idén végre befejezõdött a
szennyvízberuházás.
– Az elmúlt idõszakban folyamatosan feladatot adott a
szennyvízberuházás helyreállítási
munkáinak figyelemmel kísérése.
A fejlesztés következtében szükségtelenné vált barázdás szennyvízleürítõ területének rekultivációját is elvégeztük, valamint rákötöttük az önkormányzati ingatlanokat a szennyvízhálózatra. Augusztus végére a kivitelezõ elvégezte a csatornázással érintett
utak aszfaltozását, ami nagy
könnyebbséget jelentett az autósok számára.
– Hol tartanak most a munkálatokkal?
– Jelenleg az orvosi rendelõ és
tanácsadó, valamint a hozzá tar-

Hencsei Margit
tozó lakás ablakcseréjén dolgozunk. Ezzel egy idõben parkolót
alakítunk ki az épület mögött,
mert jelenleg veszélyes a parkolás a 74-es út nagy forgalma miatt. Ahhoz, hogy a betegek
könnyen fel tudjanak jönni a parkolóból, járdát és lépcsõt kell építenünk az épület mellett. A munkálatok befejezésével megszépül
az orvosi rendelõ környezete.
– Idén új közösségi programokkal is meglepték a lakosságot.
– A korábbi években nagyon
kevés rendezvény volt a településen, ezen is változtatni próbáltunk. Valamennyi programot
nagy érdeklõdés kísérte, ebbõl

program nélkül. Novemberben
borászati elõadásra várjuk az érdeklõdõket, majd a karácsonyi
ünnepkörben adventi kézmûves
foglalkozást és falukarácsonyt is
szervezünk. A kultúrházban kiállítás-sorozatot tervezünk helyi alkotók munkáiból.
– A lakosság hogyan állt hozzá a változásokhoz?
– Mindenképpen pozitívan,
amit az általuk végzett társadalmi
munka is alátámaszt. A lakosság
mellett meg kell említenem helyi
vállalkozókat is, akiktõl sok támogatást kaptunk faluszépítési
munkáinkhoz, rendezvényeink lebonyolításához.
Önkormányzatunk a változások mellett tette le voksát azzal
is, hogy még nagyobb figyelmet
fordít a pályázatokra, és igyekszik
élni a civil szervezetek számára
kiírt lehetõségekkel is. Örömmel
számolhatok be a ZAFE (Zalaszentbalázsi Fiatalok Egyesülete)
pályázatáról, mely támogatásból
közös rendezvényeinket tudjuk
színvonalasabbá tenni. A sportegyesület nyertes pályázatából
hangtechnikai berendezéseket,
valamint mobil focikapukat tudunk vásárolni. Szintén nagy örömünkre szolgál, hogy 9,3 millió
forint támogatást nyertünk szabadidõ és sportcentrum kialakítására, így önerõ nélkül teljesen fel
tudjuk újítani sportöltözõnket. A
beruházást a jövõ évben végezzük el.
– Miben érez hiányt, mely
megoldásra vár még?
– Az elmúlt idõszakban legnagyobb feszültséget a hulladékszállítási díj okozta a településen.
Tavaly decemberben döntés született arról, hogy a korábbi évek
gyakorlatától eltérõen, a lakosságnak kell fizetnie a díjat. A kéthetenkénti szállítás helyett köte-

FALUKÉP

TEMETÕRENDEZÉS, MÛVELÕDÉSI HÁZ FELÚJÍTÁSA, PIHENÕPARK LÉTREHOZÁSA

Épül, szépül Csömödér
Csömödéren sikeres Leader pályázatoknak köszönhetõen több beruházást valósíthatnak meg. A temetõben már befejezõdött az aszfaltozás és térkövezés, a folytatásban pedig megújítják a mûvelõdési házat és egy közösségi pihenõparkot alakítanak ki. A két utóbbi fejlesztés jövõre fejezõdik be.

– Hat évvel ezelõtt felmérést
készítettünk arról, hogy az elöregedett fenyõfákat kivágjuk-e a temetõben. A lakosság hatvan százaléka igent, míg negyven százaléka
nemet mondott a kérdésre – idézte fel az elõzményeket Becze József polgármester. – Az akkori
szándékot most sikerült megvalósítani, miután a Csömödér Községért Közalapítvány támogatást
nyert a Leader programon. A temetõben tavaly vágtuk ki a fákat, s
akkor ígéretet tettünk a lakosságnak, hogy kulturált és biztonságos
közlekedést biztosítunk a temetõben. Idén október elején
pedig megkezdtük a helyreállítást a közbeszerzési
eljárást követõen. A kialakított sétányt és a ravatalozó elõtti teret térköves
burkolattal láttuk el, és leaszfaltoztuk a bekötõutat, mellette padkát építettünk. Mindenszentek
és a halottak napján és
azt megelõzõen már szép
környezet fogadhatta a
megemlékezõket.
A polgármester elmondta, hogy a pályázat
mûvelõdési ház felújítását
is tartalmazza. Az épületben kívül-belül rekonstrukciót hajtanak végre,
mely a nyílászárók cseré-

TÉRFIGYELÕ KAMERARENDSZERT ÉPÍTETTEK KI

Nagybakónak idõseit köszöntötte
Nagybakónakon már mûködnek azok a térfigyelõ kamerák, melyek a lakosság biztonságérzetének javítását szolgálják. A község
Nagykanizsától észak-keletre mintegy 15 kilométerre fekszik igazán
szép természeti környezetben, de zsákfaluként elzárva a többi településtõl.

Nagy érdeklõdés kísérte a falunapot.
látszik, hogy a lakosság igényli
ezt. Áprilisban elsõ alkalommal
szerveztük meg a pálinka-mustrát, melyen neves szakmai zsûri
bírált. Májusban filmvetítést szerveztünk az idõs korosztály számára, júniusban kiállítást nyitottunk
a Dienes festõkör alkotásaiból, a
családi sportnap keretében pedig
a régi gyereknapok hangulatát
igyekeztünk visszahozni. Júliusban megtartottuk a hagyományos hegyi búcsút, augusztusban
megszerveztük az elsõ szentbalázsi falunapot, amelybõl szintén hagyományt szeretnénk teremteni. Októberben az anyatejes világnap alkalmából az idén
született kisbabák szüleinek átadtuk az önkormányzat anyagi támogatását.
A lakosság az elkövetkezõ hónapokban sem marad közösségi

lezõvé tett heti szállítás ráadásul
duplájára emelte a hulladékszállítás díját. Annyit tudtunk segíteni,
hogy a beszedett kommunális
adóból három és fél havi díjat átvállaltunk ingatlanonként. A hulladékszállítás
szükségességét
nem vitatjuk, de a fizetendõ díj
nem igazodik a szükségletekhez,
és nem biztosítja az arányos teherviselést. Bízunk abban, hogy
kedvezõ változásról döntenek a
jövõ évre, hiszen ez nem csak nálunk jelent problémát.
Úgy érzem, mindent együttvéve, a falu elindult egy olyan
úton, amit lakossági akarat is
fémjelez. Sok még a tennivaló, de
az összefogás, a lakossággal, a
helyi vállalkozókkal és a képviselõ-testülettel végzett közös munka segít majd megoldani az elõttünk álló feladatokat.

jét, a falak szigetelését és belsõ javításokat tartalmaz. A pályázatban
tízszázalékos teljesítést írtak elõ,
ezt a temetõben végzett helyreállítással bõven teljesítették. A mûvelõdési ház felújításának jövõ tavasszal tudnak nekiállni. A projekt
befejezési határideje,
az
elszámolással
együtt 2014. december 31-e.
– A Leader programon
támogatást
nyert a csömödéri
Községi Tûzoltó Egyesület is új közösségi
pihenõhely kialakítására. A falu közepén
lévõ zöld területen
esõbeállókat, sétányokat alakítunk ki,
padokat, szalonnasütõket helyezünk el,
megépítünk egy búbos kemencét,
ami mint a „falu kemencéje” szolgálja majd rendezvényeinket és a
lakosság szabadidõs programjait.
Ebben a projektben is el kell érnünk a tízszázalékos készültséget,
a közbeszerzési eljárást követõen a
tereprendezéssel, az esõbeálló
alapjának lebetonozásával tudjuk
ezt az elvárást teljesíteni. Ennek a
projektnek is jövõ év vége a befejezési határideje.
A három beruházás a falu szépítését, értékeinek megóvását jelenti, amellett, hogy közösségi célokat
is szolgál. Becze József polgármester továbbá kiemelte azt is, hogy
mindehhez a maximálisan elnyerhetõ forrást kapta meg a két civil
szervezet a Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesülettõl.

– Ez elõnye, de egyben hátránya is falunknak – mondja Molnár
Józsefné polgármester –, bár a
közbiztonság jónak nevezhetõ,
szeretnénk tudni, ki érkezik hozzánk. Erre találtunk megoldást a
Leader „biztonságos kistérség”
programcsomag kiírásán. A pályázatot a Nagybakónaki Polgárõr
Egyesület adta be, és nyert 2 millió 280 ezer forintos támogatást,
amit az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület ítélt oda. Ennek
köszönhetõen térfigyelõ kamerarendszert építhettünk ki. Három
kamerát helyeztünk ki, ezek a bejövõ utat, a faluközpontot és az Újudvar felöli hegyi utat figyelik.
Az önkormányzat és a település
civil szervezetei pályázatokkal
igyekszenek fejleszteni a falut, az
itt élõknek jobb körülményeket teremteni.

– Legfontosabb feladatunk lenne az önkormányzati utak, járdák
és vízelvezetõ árkok felújítása, ami
mindenképpen pályázati forrást
igényelne. Önerõbõl csak kátyúzást tudtunk végezni, de ennek finanszírozása is megterhelõ önkormányzatunk számára. Szeretnénk turisztikával kapcsolatos fejlesztéseket is
megvalósítani, bízunk abban, hogy a
Leader programban
majd lesz erre is lehetõségünk.
– November 9-én
a település idõsebb
lakóit köszöntöttük.
A meghívottak fele
élt a lehetõséggel,
sajnos a távolmara-

dók közül többen egészségi állapotuk miatt nem tudtak eljönni. Kulturális mûsorral és vacsorával vártuk õket az idõsek napján, ami
nagy hagyományokkal bíró esemény nálunk. A nagyrécsei általános iskolások néptánccal, verssel,
mesével teremtettek
elsõként jó
hangulatot.
Fellépésüket
vacsora követte. A folytatásban a
Szákai Színjátszók léptek színpadra, Kéri Ferenc: Helén,
s a tehén,
avagy gyalog, mint Balogh népi komédiát adták elõ nagy
tetszéssel. Vadlek László harmonikázott, az idõsek nótáztak, a Vigadó duó mûsorát is jókedv kísérte.
Jól sikerült rendezvénynek örülhettünk, hiszen a hangulat kitartott késõ estig.
Nagybakónak önkormányzatának turisztikai elképzelései megalapozottak, hiszen a falu nevezetessége a helybeliek által még ma
is Kiciklának, azaz Kõsziklának nevezett szurdok. Kéktúra és
Zöldtúra turistaútvonalon és 2011tõl nordic walking pályán lehet
körbejárni a települést. Az újudvari tévétoronytól Nagybakónak
mindössze három kilométerre fekszik, ha a földút helyén valamikor
aszfaltos út épül, a dombok ölelte
völgyben fekvõ település kilép elzártságából.

MEGYE

KULTÚRA
Mozgalmas, eseményekben
gazdag évet hagy maga mögött
Felsõrajk önkormányzata. A
2013-as esztendõ beruházásokban sem szûkölködött a nyertes
pályázatoknak köszönhetõen. A
munkákból a lakosság is kivette
részét, ahogy önkéntes feladatokat vállaltak a rendezvények
szervezésében is. Vigh László polgármesterrel együtt idéztük fel
az elmúlt hónapok történéseit.

– 2013. január 1-jével a közigazgatási reform részeként megkezdte mûködését a Felsõrajki Közös Önkormányzati Hivatal. A korábbi három település (Felsõrajk,
Alsórajk, Pötréte) mellett Kerecsennyel és Orosztonnyal bõvült a
hivatal és így kétezer fõ fölé emelkedett az ellátandó lakosság száma. Az év elejével a településközpontban található Civil Szolgáltató
Ház újabb szervezettel, a KözépZala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesülettel bõvült.
Leader irodájuk 31 település pályázatkezelését végzi felsõrajki
központtal.
Településünk kiváló eredményt
ért el a START munkaprogramban,
ami mintaértékû. Mezõgazdasági
programelemében három fõt foglalkoztatunk. Õk
képzésen sajátították el a növénytermesztés,
a kerti munkák és
tartósítás fortélyait. Önkormányzatunk kertjében
az általuk megtermelt terményeket a helyi konyha
használja fel, a felesleget a helyi piacon értékesítjük.
A mezõgazdasági
utak karbantartása programelemben pedig nyolc
fõnek
adtunk
munkát.

 A Szlovénia–Magyarország
Határon Átnyúló Együttmûködési Program 2007–2013 keretében megvalósuló SI-HU-2-1004 Folklór határok nélkül projekt 2013 novemberében új
táncszínházi produkciót készít,
melyet a 2014-ben száz éve kitört elsõ világháború ihletett.
Lapunk a darab koreográfusát,
Hajdú Flóriánt kérdezte:

nepelte egyéves fennállását. A
rendezvényen Zala megye prominens személyiségei is részt vettek,
palacsintasütõ tudományukat bemutatva az érdeklõdõknek. A
Felsõrajki Termelõi Vásár eseményeirõl folyamatosan tájékozódhatnak a facebookon is.
Június 6-án országos próza- és
versmondóversenynek adott otthont a Rajki Zsigmond Mûvelõdési
Ház. A felsõrajki iskolából hárman
jutottak tovább az országos verseny második, egyben mindent eldöntõ fordulójára. A kortársai kö-

szesült hagyományõrzõ, közösségformáló tevékenységéért.
– Milyen feladatokkal telik az
év vége?
– A település több benyújtott
pályázata is a finisbe érkezett, így
hamarosan megkezdõdhet az általános iskola nyílászáróinak cseréje,
energetikai korszerûsítése a KEOPon elnyert 69 millió forintos támogatásnak köszönhetõen. A TÁMOPból további 65 millió forintos támogatásra számítunk, nyelvi labort alakítanánk ki, egyes tantárgyakhoz kapcsolódó eszközöket,
szemléltetõtárgyakat stb. szereznénk be, a pedagógusok továbbképzésen vehetnének részt. Az
önkormányzat emellett saját
fenntartású szálláshely kialakítására is nyújtott be pályázatot, melybõl a használaton kívüli népnyelven Bakó-major turisztikai célú
hasznosítása történne meg. Ez
mintegy 16 millió forintos beruházást jelentene az elsõ ütemben.

zött elsõ helyen kiváló falusi krónikásként Vigh Jázmin végzett.
Szeptember végén mi is ünnepeltünk az Itthon vagy, Magyarország szeretlek! Szent Mihály-napi
programsorozathoz kapcsolódva.
Ez alkalomból 150 ezer forintot
nyertünk, melybõl Felsõrajk értékeit bemutató 12 perces kisfilm is
készült. Településünk a pénztámogatás mellett díszoklevélben is ré-

Településünk vezetése továbbra is a kiegyensúlyozott fejlesztést, átgondolt beruházások végrehajtását tartja szem elõtt.
Ugyanígy fontosnak érzi a közösség megtartó erejének megõrzését, az iskola fenntartásának biztosítását, nemkülönben a lakosság
mind teljesebb szolgálatát az új hivatalban, zárta gondolatait Vigh
László.

FELSÕRAJKON BERUHÁZÁSOKBAN, RENDEZVÉNYEKBEN EGYARÁNT

Sikeres esztendõt zárnak

– Milyen beruházásokat valósítottak meg az idén?
– Tavasszal 39 millió forintos
EMVA támogatásból a felsõrajki
szõlõhegyre vezetõ Öreghegyi út
30 cm vastag kavicságyat kapott.

Emellett a régi fakeresztet is újra,
szebbre cseréltette képviselõ-testületünk. Az új feszület Csávás
Csaba fafaragó mûvész alkotása.
Pünkösdhétfõn Csonka Nándor
plébános áldása mellett ünnepeltük a két új beruházást.
2013 nyara is sok munkával
telt. A Közép-Zala Gyöngyszemei
egyesület közremûködésével a település újabb álma valósulhatott
meg. Közel 20 millió forintos
Leader forrásból markáns vidéki
arculatot kapott a faluközpontban
álló Felsõrajki Öttornyú Vár. A nagy
pajta mellé egy kisebb pajtát létesítettünk, ami a szintén újonnan
megépített „falu kemencéjével”
szabadtéri fõzõszínként, valamint
egyéb közösségi rendezvények
helyszínéül szolgál. Kívül-belül
megújult az egyesület székhelye
is, emellett parkolóval és a tájhoz
illõ pihenõpadokkal, kandeláberekkel bõvítettük a várudvart. A
beruházásokat szeptember 14-én

a jubileumi X. Kistérségi Kiállítás és
Vásár keretében adtuk át.
– Szent Anna napján, a templom búcsújának ünnepén újabb
megvalósított fejlesztéseknek
örülhettek.
– Igen, hiszen folytatódhatott
templomunk elmúlt években
megkezdett felújítása. Az EMMI
(Emberi Erõforrások Minisztériuma) 2,8 millió forintos támogatásából ezúttal a szentély és az oltár
újult meg, új felolvasó pódiumot
és hangtechnikát építettek be, valamint márványpadlót fektettek le
a kivitelezõk.
A felsõrajki székhelyû Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítõ
Alapítvány TIOP forrásból 47,8 millió forint összértékû informatikai
fejlesztést hajtott végre iskoláiban, így a helyi Szent Imre Általános Iskola 5 interaktív táblát és 15
számítógépet kapott. Elkészült az
iskola retro konyhája is, amely
„élõ” konyhamúzeumként fogadja
a diákokat a fõzõszakkörön. A vidéki életforma megõrzéséhez a
kerti munkákat az iskola biokertjében sajátíthatják el a tanulók.
Óvodánk részt vesz a Philips
Avent az Óvodákért programban.
Regisztráltak az év óvodája díjra és
lehet rájuk szavazni, melynek
eredményeként értékes eszközökhöz, játékokhoz juthat az intézmény.
– Mozgalmas idõszakon vannak túl a rendezvények tekintetében is.
– A minden hónap utolsó szombatján megrendezett helyi termékvásár április 27-én, a Szent
György-napi vásár keretében ün-

EGÉSZSÉGPROJEKT NAGYLENGYEL LAKOSSÁGA SZÁMÁRA

Imádság háború után

TÁNCKÉPEK AZ ELSÕ VILÁGHÁBORÚ ZALA VIDÉKI ÁLDOZATAI EMLÉKÉRE
– Mirõl szól az Imádság háború után – Táncképek az elsõ
világháború Zala vidéki áldozatai emlékére címû darab?
– A magyar történelem, így a
Zala-vidék XX. századának egyik
legnagyobb traumáját jelentõ
eseménye e háború. Az emlékezés kövei ott vannak szinte minden magyar
faluban, városban.
Zala vidék is bõvelkedik impozáns emlékmûvekkel,
szobrokkal.
Minden falu
s z á m o n
tartja név
szerint az
elesetteket.
A háború kitörésének
centenáriumán szeretnénk, ha
újra felidéznénk az áldozatok,
hõsi halottak emlékét Göcsej és
Muravidék térségében.
A táncjáték fontos eleme a
háborús témájú magyar líra,
amely kortársként éli meg és
dokumentálja a mûvészet erejé-
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vel a szörnyûségeket. A korszak
nagy magyar költõinek és a Zala
vidék szerzõinek versei, alkotásai egyaránt elhangoznak a darabban.
– Kik dolgoznak Ön mellett
az elõadás létrehozásában?
– Az elõadás táncosai Göcsej
és Muravidék kiválóan felkészült

zét Czugmann Zoltán készítette,
aki rendezõként is segíti munkámat. A dramaturgiai tevékenységeket Boka Gábor végezte, aki
a díszlet- és jelmezkészítésben is
segédkezett. A zeneszerzõ
Bonczó István, akit a Hétrét
együttes eredeti felállásából is
ismerhet a közönség.
– Hol lesz bemutatva az elõadás?
A premierre november 24-én
Dobronakon kerül sor, Szlovéniában. A helyi mûvelõdési ház színpadi adottságai színházhoz mérhetõek. Magyarországon, Zalaegerszegen november 26-án láthatja elõször a közönség a
Keresztury VMK-ban, és lesz még
egy bemutató Bakon is.
– Mûsoron lesz a produkció
2014-ben is?
Szeretnénk több helyre eljutni a tavasz folyamán, ami a
meghívásoktól is függ. Titkos
nem hivatásos táncosai, akik kö- vágyam, hogy a világháború kizül néhányat bátran nevezhetek törésének napján is színpadon
a vidék folklórhagyományai leg- legyünk!
rangosabb õrzõjének. Érzõdik
A projekt az Európai Unió által
rajtuk a projektben elvégzett
másfél éves gyûjtés és tanulás. társfinanszírozott ERFA forrásA darab forgatókönyvét, lát- ból és állami támogatásból valóványtervét, díszletét és jelme- sul meg.

14 hónapon át az egészségrõl
Egészségnapra várják Nagylengyel lakosságát november 23-án, szombaton a faluházba. A rendezvény a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erõforrás Programok Irányító Hatósága a 2012. 02. 22-én meghirdetett „Egészségre nevelõ és szemléletformáló életmód programok – lokális színterek” címû pályázati kiírására beérkezett „Nagy–Egészségprogram–Lengyelben” cí– Milyen programokkal várják a
mû projekt keretében valósul meg.
lakókat az egészségnapon?
– Tíz órakor aerobic órával nyitunk,
ez a lehetõség egyébiránt hetente két– Önkormányzatunk köként végzünk a 13 évnél szer ingyenesen biztosított a lakosság
zel hétmillió forint támogaidõsebbek körében – vet- számára a projekt ideje alatt. Utána
tást nyert a 14 hónapon át
te át a szót Borvári Lili, a elõadást hallgatnak meg az AVIVA tortartó projekt megvalósításáprojekt szakmai vezetõje. náról, majd bemutató következik az
ra. Ennek során egészségfej– Ez egy anonim, önbe- egészséges „régi” élelmiszerekrõl,
lesztõ és szemléletformáló
vallásos kérdõív az egész- mint a köles, a hajdina és az amaránt.
A helyi asszonyokkal közös fõzés során készítjük el az ebédet. Az érdeklõdõknek teljes állapotfelmérésre is lesz
lehetõségük a szûrõvizsgálatokon, illetve több elõadást hallgathatnak meg
az egészségmegõrzéssel kapcsolatosan. Délután akadályversenyszerû túrát tartunk, este a Gála Társastáncklub
tart bemutatót. Az egészségnap programjai tulajdonképpen ízelítõt adnak
azokból az eseményekbõl, melyeket
minden korosztályt érintve a projekt
során valósítunk meg.
Rendezünk többek között úgynevezett érzékenyítõ foglalkozásokat,
pingpongbajnokságot, rajzversenyt,
bentlakásos tábort, tréningsorozatot
programokra invitáljuk a lakosságot, és ségi állapotra, közérzetre utalva. Per- fiataloknak. Ez utóbbi fõ témája a
különféle eszközöket szerzünk be – tájé- sze nem csak azt kérdeztük: Ön sze- biztonságos szexuális élet, de a csakoztatott Fercsák Ágnes projektmene- rint magas a koleszterinszintje? –, ha- ládi élet örömeirõl és konfliktushelydzser. – A programelemek az egészség- nem azt is: Van-e olyan barátja, akit az zeteirõl is szót váltunk. Minden témát
megõrzés, a betegségmegelõzés és éjszaka közepén is fel tud hívni? igyekszünk komplexen kezelni, e köré
szemléletmód tekintetében kilenc téma- Ugyanis azt gondoljuk, az egészség a programokat is úgy szervezzük,
csoportot ölelnek fel. Nemcsak a tájé- nemcsak testi, fizikai, hanem lelki jó- hogy azok minden aspektusát
koztatás, információk átadása a célunk, lét is egyben. Itt kap fontos szerepet a érintsék.
hanem az is, hogy az emberekben tuda- közösségi élet, mert aki
tosuljon, mit tehetnek saját egészségük szabadidejét közösségben
megõrzése érdekében.
tölti, gondjait, örömeit köl– Ezt szolgálja egyrészt az a kuta- csönösen megbeszélheti
tásfelmérés, amit a projekt nyitánya- másokkal.

6
Az alig 1100 lakosú Egervár
számára nemcsak a múltat, hanem a jelent és a jövõt is jelenti a
felújított mûemlék, mely országhatáron belül és kívül messze viszi
a település hírnevét – hangsúlyozta Szijártó József polgármester a
reneszánsz élményturisztikai központtá alakított, már üzemelõ
Nádasdy–Széchenyi várkastély ünnepélyes átadásán. A csaknem
638 millió forintba kerülõ fejlesztés önkormányzati beruházásban
valósult meg.

Beszédében felidézte, hogy a
tervezett felújítás elsõ lépéseként
az állami tulajdonú várkastély kezelõi jogát kérte meg az önkormányzat. A pályázat elõkészítése érdekében felvették a kapcsolatot a Magyar Kastélyprogram Kft.-vel, ezzel
együtt felvállalták azt is, hogy véghez viszik a rekonstrukciót. Fáradozásuk sikerrel járt, a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséggel 2010 augusztusában írták
alá a támogatási szerzõdést. Az
épület rekonstrukciós munkáival a
Záév Zrt.-t, mint generálkivitelezõt
bízták meg, de emellett számos
egyéb kivitelezési és beszerzési feladatot végeztek el ahhoz, hogy
„ezt a gyönyörû végeredményt elérjék”.
A polgármester kiemelte, Egervár erõn felül teljesített a 638 milli-
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ÜNNEPÉLYESEN ÁTADTÁK AZ ÉLMÉNYTURISZTIKAI KÖZPONTKÉNT MÛKÖDÕ MÛEMLÉKET

Egervári várkastély, ami elkápráztat
tani, mûködtetni is kell,
de „ahogy a létrehozásban, úgy ebben sem fog
magára maradni Egervár”. Mint mondta, a
2010-es kormányváltás
óta Magyarország által elért eredmények – egy
százalék alatti infláció, az
ipari termelés 5,5 százalékos éves növekedése, a
GDP 1,7 százalékkal magasabb növekedése az
elõzõ évhez képest – igazolják, hogy az óriási erõfeszítések
meghozzák
gyümölcsüket.
Ennek
egyik, hazánk számára is
jelentõs példája az egervári kastélyfelújítás.
Szalagátvágás: Szijártó József, Hende Csaba és Manninger Jenõ.
Manninger Jenõ, a Zaós beruházás megvalósításával, millió forintot nyertek, de az utolsó la Megyei Közgyûlés elnöke úgy
melynek köszönhetõen újjáéledhet számlák kifizetéséhez szükségük fogalmazott: a beruházással a meaz idegenforgalom, munkahelyek van némi hitelre, melyet a Magyar gye egyik legnagyobb értéke újullétesülhetnek, és új távlatok nyíl- Fejlesztési Banktól remélnek. Végül hatott meg. A történelmi vonatkohatnak meg a település fejlõdésé- köszönetet mondott a beruházás- zások közül megemlítette, hogy a
ben. Beszélt arról is, hogy a Belügy- ban résztvevõknek, akik mindent tulajdonos Nádasdy család egyik
minisztérium önerõalapjából 63 megtettek annak érdekében, hogy tagja az a Nádasdy Ferenc volt, aki
Magyarország egyetlen épen ma- „fekete bégként” szerzett hírnevet
radt késõ reneszánsz stílusú várkas- a török elleni csatározásokban, vatélya megújulhasson.
lamint Andrássy Istvánt, aki a kuHende Csaba köszöntõjében a ruc seregek vezetõjeként a labanvárkastély felújításának jelentõsé- cokat verte meg a környéken. A
gét egy Edison-idézettel támasz- megyei közgyûlés elnöke azzal zártotta alá: „Ha mindazt megten- ta gondolatait, hogy a megszépült
nénk, amire képesek vagyunk, szó várkastély belsõ berendezése is
szerint saját magunkat is elkápráz- párját ritkítja. Gratulált a másik pátatnánk”. A honvédelmi miniszter lyázathoz is, mellyel a mûemlék élméltatta Egervár teljesítményét a ményturisztikai funkcióját kívánják
beruházás megvalósításában, majd megerõsíteni.
Virág Zsolt, a Maa várkastély törökök elleni végvári
harcokban betöltött szerepérõl gyar Kastélyprogram
Kft. ügyvezetõ igazbeszélt.
Felhívta a figyelmet, hogy a fel- gatója, a projekt meújított látogatóközpontot fenntar- nedzsere arról be-

szélt, hogy a jelenlegi Magyarország területén 1200 kastély és
4800 kúria teljes bútorzata tûnt el a
második világháborúban és az azt
követõ idõkben. Egerváron is ez
volt a helyzet. Ezért a tervezésnél
abból indultak ki, hogy a késõ reneszánsz korát idézõ várkastély az
1288-ban említett Árpádkori vár
helyén épült fel, és története a mai
napig végigkísérhetõ. Ez határozta
meg a tematikát is, Mindennapi
élet a késõ reneszánsz várkastélyokban címmel, amely végül is
sikerre vezetett. A projektben fontos szerepet kapott a mûködtetés
fenntartása, amit az élményturisztikai, színházi, kulturális, oktatási és
látogatóközpont funkcióban találtak meg.
Miután az ország területén lévõ
hatvan hasonló, négy sarokbástyás

várkastély közül csak az egervári
maradt épen, bútormásolatokkal
rendeztek be egy reneszánsz és
egy barokk termet, az akkori várakból pedig többet makett formájában állítottak ki. A felújított mûemléket okostelefonos kalauzolással, a
magyar mellett angol, német és
szlovén nyelvû magyarázatokkal
járhatják végig a látogatók, akik az
ország legrégebben mûködõ nyári
színházának elõadásait is megtekinthetik majd.
Az üzemeltetõ nyertes pályázatának köszönhetõen korhû berendezésû szobákkal szálláshelyet alakítanak ki, korszerûsítik a konyhát

és az épület elé egy rendezvényszínt létesítenek a jövõ nyárra.
Az ünnepségen Benkõ Péter Jászai Mari-díjas színmûvész mûködött közre.
Antal Lívia

WORKSHOP
AZ EURÓPAI UNIÓ PROGRAMJAIRÓL
„KÖZÖSEN

A SIKERES

EU

RÉGIÓÉRT

– EU COMPASS2”

 A tavalyi év során sikeresen lezárult EU Compass projekt eredményeire és tapasztalataira
építve a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a Magyarország–Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttmûködési Program 2007–2013 keretében EU Compass2 elnevezéssel folytatja megkezdett munkát.
A magyar és horvát partnerséggel megvalósuló projekt célja, hogy segítse a határtérség szereplõit –
a kis- és közepes vállalkozásokat, non-profit szervezeteket, magasan képzett munkanélkülieket – saját
projektjeik kidolgozásában és felkészítse õket a jövõbeli európai uniós források lehívására.

A ZALA MEGYEI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY
SZERVEZÉSÉBEN NOVEMBER 25-ÉN AZ ARANY BÁRÁNY HOTELBEN
A projekt keretében lezajlott tevékenységek folytatásaként a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a Magyarország–Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttmûködési Program
2007–2013 keretében megvalósuló „EU Compass2” címû projekt tevékenységeként workshopot
tart az Európai Unió programjairól 2013. november 25-én, Zalaegerszegen, az Arany Bárány Hotelben (Zalaegerszeg, Széchenyi tér 1. I. emelet, kisterem).
A workshopon a résztvevõk betekintést nyernek az Európai Unió 2014–2020-as programozási idõszakban tervezett programjaiba és a Magyarországon elérhetõ gazdaságfejlesztési lehetõségekekbe – a
Gazdaságfejlesztési Operatív Program, a Területfejlesztési Operatív Program valamint a Vidékfejlesztési
Program célkitûzéseibe és forrásainak felhasználásába.
Az érdeklõdök számára a rendezvény térítésmentes, de regisztrációhoz kötött, a részletes program
és a rendezvény jelentkezési lapja elérhetõ a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
www.zmva.hu honlapján.
A rendezvényrõl és a projektrõl további információért Halász Eszter projektmenedzserhez fordulhatnak a 92/316-033-as telefonszámon vagy a halaszeszter@zmva.hu e-mail címen.

SZÁMÍTUNK MEGTISZTELÕ JELENLÉTÜKRE!

TÉRSÉG

KITEKINTÕ

KOLPING HOTEL – KÖZÉPPONTBAN
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FIGYELNEK A LAKOSSÁGI IGÉNYEKRE

A természetes és egészséges szépség 400 milliós útfelújítás Lentiben
A családbarát alsópáhoki
Kolping Hotelben a természet
eddig is karnyújtásnyira volt a
vendégektõl: 10 hektáros park
igazi növényritkaságokkal, élményfolyosó az erdei barangolások hangulatában, növényi és
állati motívumok frissen felújított szobákban. A természet
õsztõl további tereket hódított
meg, 2013. október 20-án megnyitották új kozmetikai részlegüket.

Modern
kezelõhelyiségek,
egyedi belsõépítészeti részletek
várják mostantól a szépülni vágyó
vendégeket. Itt fontos a család
minden tagjának egészsége,
ezért új kezelésekhez ellenõrzött
bio és natúr kozmetikumokat
használnak, amelyek teljesen

Sütõtökös
örömeink
A tél közeledtével az egyik
legkedveltebb csemege a sült
tök. Sok cukrot, vitaminokat, fehérjét és rostokat tartalmaz,
szénhidráttartalma pedig közel
annyi, mint a burgonyáé.

A sütõtök felhasználása igen
sokoldalú. Kedvencünk a pirított
tökmag, amely amellett, hogy
igen ízletes, a benne lévõ olajoknak köszönhetõen élettanilag is
igen hasznos. De leggyakoribb
hasznosítása természetesen a sütés. A sütõtök könnyen emészthetõ, ezért a bébiételek egyik
kedvelt összetevõje. Valamennyi
fajta alkalmas sütésre, és az ételek pikáns, különös ízt kapnak tõle, ezért felhasználása a szakácsok számára is határtalan.
A sütõtökös-mákos muffin
receptje: Hozzávalók: 2 és fél
csésze liszt, 2 csésze darált mák,
1 teáskanál szódabikarbóna, 1 teáskanál só, 2 tojás, 1 csésze olaj,
1 megsütött, cukrozott sütõtök
átpasszírozva, 2 csésze cukor, 1
csomag vaníliás cukor, vagy 1 rúd
vanília.
Elkészítése: A sütõt felmelegítjük 170 °C-ra. A muffinformákat formapapírral kibéleljük,
szilikonos maffinformát bevizezzük. Összekeverjük a lisztet a szódabikarbónával, a sóval. A tojásokat habosra verjük a cukorral és a
vaníliás cukorral, vagy a vaníliával, majd óvatosan belekeverjük
az olajat, a tejben felfõzött mákot
és a sütõtökpürét. A kapott maszszához hozzáadjuk a lisztes keveréket, alaposan összedolgozzuk,
majd kanállal a muffinformákba
rakjuk. Ajánlott sütési idõ 15–20
perc.

gyógynövénykultúrát
és a bõrgyógyászat
legújabb kutatási eredményeit
mesterfokon
ötvözi. Bio
kozmetikumainak 95%ban ökológiai termesztésû növények az alapanyagai, és
az egyetlen
hazai kozmetikumgyártó,
allergénmentesek és természetes melynek Biokontroll HU-ÖKO-01
hatóanyagokkal szépítenek.
biokozmetikai minõsítéssel renAz egyik alkalmazott termék- delkeznek a termékei.
család a tradicionális magyar
Az itthoni gyógynövények
mellett a természet kicsit távolabbi kincsei közül a tengervíz és
az algák szépítõ erejét is
alkalmazzák. Az algák szakértõjeként ismert nemzetközi cég
kozmetikumai 100 százalékban
parabén-mentesek, vitaminokban és ásványi anyagokban különösen gazdagok és védenek a
szabadgyökök ellen.
Kényeztetõ arc- és testkezelésekre nem csak a hölgyeket várják! Kifejezetten uraknak összeállított programjaikon az apukák
és nagypapák is felfrissülhetnek,
egyes wellness kezeléseken pedig a család legkisebb tagjait is
bevezetik az egészséges szépségápolás rejtelmeibe.

Lenti város tulajdonában több
mint hetven kilométer saját tulajdonú aszfaltozott út van, a járdák
és kerékpárutak együttes hossza
is meghaladja a negyven kilométert. Fenntartásuk, karbantartásuk komoly feladat, jelentõs költség a település számára.

A legutóbbi téli idõjárás, többszöri olvadás és fagyás számos
ponton eredményezett kátyút, felületi hiányt. Az elõzetes felmérések után döntöttük el, hogy melyik
utcákat. parkolókat szükséges a
felújítási programban szerepeltetnünk – mondta el érdeklõdé-

kultúrház és a Lentikápolnai leágazó közötti szakasz felújítását régóta szerették
volna az ott lakók, ez
is elkészült. Lentikápolnán új felületet
kapott a Temetõ út,
jelenleg a Bárszentmihályfa – Lentikápolna közötti szakasz aszfaltozását
végzi a kivitelezõ, bízunk benne, hogya
városrészt átszelõ, a
Lentibe vezetõ úthoz csatlakozó szakasz is novemberben kész lesz, ez utóbbiak költsége
eléri a 300 millió forintot.
Több kritika is érte a Lentihegyi
út állapotát, jelenthetjük, hogy a
bolt és a felsõ buszforduló közötti
szakasz teljes felületének aszfaltozása is kész. A munkálatokat folytatjuk, a városközponti Zrínyi út elsõ szakaszának aszfaltozása megtörtént, az Alkotmány úttól a mûvelõdési központig húzódó részen
elõször az ivóvízvezeték cseréjét
végeztetjük el, ezután kerül sor itt
is az új felület felvitelére. Hasonló
a helyzet a Tompa Mihály utcában
is, itt is meg kell hogy elõzzék a vezetékkiváltás munkálatai az aszfaltozást, ez utóbbira jövõ év elsõ negyedében kerülhet majd sor.

Út a Lenti-hegyre.

A Mihályfai út felújítását végzik.
sünkre Horváth László, Lenti
polgármestere.
A szeptemberben megkezdõdött és jelenleg is folytatódó munkálatokat egyrészt a legforgalmasabb, másrészt a legrosszabb állapotban lévõ utakon végeztettük,
mintegy 100 millió Ft értékben. Új
burkolatot kapott a Gyógyfürdõ
melletti, az üdülõövezetbe vezetõ
Táncsics út a vasúti átkelõtõl a Lovarda utcáig, a Béke út a Kossuth
úti torkolatánál, az Alkotmány út
mindkét végpontjánál, a Telek út
teljes hosszában, a Kinizsi út, a
Honvéd utca bevezetõ része és
parkolói. Kijavítottuk a Vörösmarty
24 mögötti parkolók kavicsozott
útjait, felújítottuk a Bottyán úti
parkolót, aszfaltoztattuk az Arany
János úti, a Kossuth úti és a Széchenyi téri járdák egy-egy szakaszát.
A városrészekben is igyekeztünk figyelembe venni a jelentkezõ igényeket: Bárszentmihályfán a

z
z ESZ95
ESZ-95benzin
benzin
z

E85 bioetanol

z
z LPG
LPG autóház
autóház
z

Gázolaj

Utánfutó-kölcsönzés
z Utánfutó-kölcsönzés
z
Nyitva tartás:
H–P: 6–21
Szo-V: 7–21

Keszthely, Várvölgyi út
Tel.: 06-83/511-436 Fax: 06-83/511-437
e-mail: mobilgaz@t-online.hu

„VASPÖR ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZELVEZETÉSE” PROJEKT

Megépült a csatornahálózat
A projekt során a zalaegerszegi szennyvízelvezetési agglomeráció részeként Vaspör, Ozmánbük, Hagyárosbörönd községek
szennyvízgyûjtõ rendszerének kiépítése és a zalaegerszegi
szennyvíztisztító telepre történõ bevezetése valósult meg.

Az agglomeráció kiépítettsége
a jelen projekt keretében megvalósuló 3 település szennyvízelvezetésével teljes körûvé vált.
A kiépült szennyvízcsatornarendszer a 3 településen mintegy
800 fõ számára biztosít megoldást a keletkezõ kommunális
szennyvíz összegyûjtésére és kezelésére a zalaegerszegi agglomerációs szennyvíztelepen. A projekt keretében 9.291 méter gravitációs csatorna, 12.411 méter
nyomóvezeték és 7 db szennyvízátemelõ épült meg. A támogatásból a települések 344 ingatlanán
épült ki házi bekötés, melybõl 10
ingatlanon házi beemelõ akna létesült, amely a csatorna folyás-

szintjénél mélyebben levõ ingatlanok saját szennyvizeinek a közcsatornába történõ beemelésére
szolgál.
A kivitelezési munkálatokat
követõen lefolytatott 3 hónapos
próbaüzem 2013. október 31-én
zárult, melynek ideje alatt a rákötött ingatlanok díjmentesen használhatták a rendszert.
Az Önkormányzati Társulás
Vaspör és térsége szennyvízelve-

zetésének megoldására Támogatási Szerzõdése 2011. március 22én lépett hatályba.
Az Európai Unió és a Magyar
Állam által nyújtott támogatás
összege 582 076 000 Ft.
A beruházás teljes elszámolható költsége 686 949 000 Ft.
A „Vaspör és térsége szennyvízelvezetése” címû projekt az
Európai Unió támogatásával, a
Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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A cukorbetegség nem válogat,
a fejlett és fejlõdõ országokban
egyaránt nagy mértében növekszik a betegek száma, olyan globális teher, melynek következményei jelenleg kiszámíthatatlanok –
hangsúlyozta dr. Oroszlán Tamás a
zalaegerszegi egészségügyi fõiskolán a hallgatók által rendezett
diabétesz konferencián.
kezeljék a beteget. Csak ez lehet a
leghatékonyabb
beavatkozási
stratégia, eredményességében
A megyei kórház diabetológus nagy felelõssége van a pácienfõorvosa riasztó elõrejelzést kö- seken is, a siker kilencven százalézölt: a cukorbetegek száma 2030- ka ugyanis rajta múlik.
ra 450 millióra is növekedhet. A diA diabétesz konferencia megabétesz azért súlyos kórkép, mert szervezése harmadéves egészségamikor kiderül, már számos szö- ügyi szervezõ szakos hallgatók ötvõdmény – agyvérzés, kóros EKG, lete volt. Szemerédi Viktória Tünérszûkület, nem tapintható pul- de elmondta, szeretnének hagyozus, szemfenéki elváltozás, ér- és mányt teremteni a diabétesz noidegrendszeri problémák, vesebetegség, merevedési zavar – felfedezhetõ. A vakság egyik vezetõ
oka, a nem baleset eredetû végtagamputáció leggyakoribb oka a
diabétesz, ami többek között infarktust okozhat. Hazánkban a lakosság tíz százaléka érintett ebben a megbetegedésben, ami
szintén nagy arány.
A fõorvos kiemelte, a pácienst
cukorbetegsége felfedezésének
pillanatától kezelni kell, ameddig
él. Életmód-átalakítás, gyógyszerek, inzulin jöhet szóba. A terápia
fontos része, hogy valamennyi lehetséges szövõdménnyel együtt

KONFERENCIA A DIABÉTESZ VILÁGNAPJÁN

KALEIDOSZKÓP

SZENT KOZMA- ÉS SZENT DAMJÁN-DÍJ

A cukorbetegség nem válogat Orvosokat ismertek el
vember 14-i világnapjához kapcsolódó rendezvénnyel, melynek
célja, hogy felhívják a figyelmet a
cukorbetegségre és annak következményeire.
A konferencián Csidei Irén, a
Pécsi Tudományegyetem zalaegerszegi intézetének igazgatója
is örömmel üdvözölte a kezdeményezést. Mint mondta erre még
nem volt példa, hogy a hallgatók
olyan konferenciát szerveznek,

mely a tájékoztatás mellett szûréssel és tanácsadással is rendelkezésre áll az érdeklõdõk számára. Hangsúlyozta, nagyon fontos,
hogy az információ minél szélesebb körbe eljusson, mert a cukorbetegség súlyos egyéni, társadalmi és gazdasági terhekkel párosul.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
alpolgármestere is a tájékoztatás
jelentõségét emelte ki köszöntõjében. Mint fogalmazott, az adatok riasztóak, így a magyar egészségügynek is fontos feladata,
hogy felhívja a figyelmet a cukorbetegségre. Kiemelte, erkölcsi kötelességüknek érezték, hogy a
hallgatók mellé álljanak az újszerû
kezdeményezésben, miután a betegség szinte minden magyar családot érinthet.
Szalai Gáborné, a Zalaegerszegi
Diabetes Egyesület elnöke arról
beszélt, hogy a civil szervezetek
milyen segítséget tudnak nyújtani
a betegeknek.
Antal Lívia

ÚJSZERÛ MEGOLDÁSOK AZ INNOTECH KONFERENCIÁN

Dr. Kovács Lajos szülész-nõgyógyász és dr. Selmeczi Kamill
háziorvos kapta meg idén a
Szent Kozma- és a Szent Damján
díjat, amit ebben az évben negyedik alkalommal ítélt oda a
Magyar Orvosi Kamara Zala Megyei Területi Szervezete.
Kiss Ferenc, a megyei orvosi
kamara elnöke elmondta, tíz évvel ezelõtt a megyei közgyûlés
alapította az elismerést, majd
megszüntette. 2010-ben úgy
gondolták, hogy „átveszik” a díjat, és minden évben kitüntetnek két orvost, akik a szakmai
életben és a betegellátásban je-

lentõs tevékenységet fejtenek
ki, ugyanakkor kamarai munkájuk is példaértékû.
A méltatásban elhangzott,
hogy dr. Kovács Lajos sokat tett
az ügyeleti díjak rendezéséért,
dr. Selmeczi Kamill pedig a Falusi Körzeti Orvosok Országos
Szövetsége elnökeként évek
óta fontos szerepet vállal a
szakmai érdekképviseletben.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
alpolgármestere is köszöntõt
mondott az ünnepségen, melyen a Liszt Ferenc Általános Iskola diákjai hangszeres mûsort
adtak elõ.

Innováció és környezetvédelem
Elektromos bicikli, hibrid autók kipróbálása valamint a régió innovációs fejlesztéseirõl szóló elõadások várták a kis- és középvállalkozásokat a nyolcadik Innotech konferencián. Az érdeklõdõk a
2014–2020-as uniós programozási idõszak magyar gazdaságfejlesztési célok és irányok érvényesítésérõl is hallhattak tájékoztatást a
zalaegerszegi Inkubátorházban tartott rendezvényen.

Balaicz Zoltán alpolgármester
megnyitójában többek között arról beszélt, hogy a zalaegerszegi
felsõoktatási intézmények közel
hárommilliárd forintot használhatnak fel kutatás- és innovációs fejlesztésekre az elkövetkezõ idõ-

kis- és középvállalkozások eredményes mûködéséhez.
A gyõri Attrecto Zrt. okostelefonos alkalmazások fejlesztésében
ért el komoly nemzetközi sikereket. Ezt részben az európai vállalkozásfejlesztési hálózatnak (En-

Háry András, a Technológiai
Centrum egy Formula Renault
2000-es versenyautó telemetriai
rendszerének fejlesztésérõl beszélt. Az autón zalaegerszegi mérnökhallgatókból valamint helyi,
szombathelyi és szentgotthárdi
középiskolás diákokból álló csapat
dolgozott. A csapat feladata az
volt, hogy kifejlesszenek egy olyan
mûszaki megoldást – a Forma-1hez hasonlóan –, amellyel a bokszutcából tudnak beszélni a pilótával
arról, mi történik az autóval.
Az Innotech konferenciát a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány kereteiben mûködõ
Enterprise Europe Network, mint
fõszervezõ, valamint a Pannon
Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség és a
Pannon Fejlesztési Alapítvány
rendezte.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Versenyképesség javítása nyelvi képzésekkel az ABBÁZIA Country Club Kft.-nél
Örömmel értesítjük, hogy az ABBÁZIA Country Club Kft. az Új Széchenyi Terv Társadalmi
Megújulás Operatív Programban TÁMOP-2.1.3.A-12/1-2012-1248 azonosító számmal a „Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban” címû pályázati kiíráson 2 750 000 Ft támogatást nyert.
A projektben megvalósult 160 órás német és 240 órás angol akkreditált nyelvi képzések az idegen
nyelvi kompetenciák erõsítésével hozzájárulnak az aktív pihenést választó külföldi vendégekkel való
közvetlen kapcsolatteremtéshez és a hotel versenyképességének növeléséhez. A nyelvi képzés segíti a
dolgozók magasabb szintû munkavégzését, a hotel szolgáltatási színvonalának növelését.
Az Abbázia Country Club az Õrség kapujában, Nemesnépen várja vendégeit. Kutyabarát hotel lévén
a család kedvencét is szeretettel látjuk.
Az uniós támogatással lehetõség nyílt 3-3 fõ munkavállaló angol és német nyelvi képzésben való
részvételére, melybõl mind a 6 fõ eredményes vizsgát tett, a megszerzett képzettségek 6 db.
ABBÁZIA Country Club Kft.
Székhely címe:
8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.
Fióktelep: 8976 Márokföld, Határ u. 3-7.
honlap: www.abbazia-nemesnep.hu

Kivetítõn közvetítették a mentést
Balaicz Zoltán, Nagy András és Kiss Benedek.
szakban. Mindezt három sikeres
pályázat teszi lehetõvé számukra.
Nagy András, a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ügyvezetõ igazgatója azt hangsúlyozta, hogy az innováció szemléletmód, ami nemcsak egy innovatív
termék létrehozásában testesül
meg. Jelezte, az európai kkv-hét
során több olyan programot szerveztek, melyek hozzájárulhatnak a

terprise Europe Network) köszönhetik, a cég elnyerte az
Enterprise Europe Network Nyugat-Dunántúli Nagykövete címet
is. Kiss Benedek értékesítési igazgató beszámolt arról, hogy a vállalkozásfejlesztési hálózat hathatós támogatásával számos nemzetközi eseményen, kiállításon és
partnerkeresõ találkozókon vehettek részt, ami konkrét üzleti
kapcsolatokat hozott cégük számára.
Márton György, a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal vezetõ tervezõje a
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
(GINOP) valamint a Területés Településfejlesztési Operatív Programokról (TOP) a
decentralizált fejlesztések
fõ prioritásaitól adott tájékoztatást. A fõbb változások között megemlítette,
hogy a majd rendelkezésre
álló források hatvan százalékát gazdaságfejlesztésre
kívánják fordítani.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Ezen túlmenõen Letenyén,
kialakítottak egy ideiglenes elhelyezési lehetõséget a szivárgó klór miatt kitelepített lakosoknak.
Egri Gyula, a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgatója fontosnak nevezte,
hogy az ország egyik legforgalmasabb és legveszélyesebb
nemzetközi tranzitútvonalán a
hasonló balesetek kezelésére a
hivatásos és önkéntes mentõszervezetek együttmûködésben készüljenek fel.
Halmi Béla, Letenye polgármestere felidézte, hogy a gyakori halálos balesetek miatt az
M70-es autóúton forgalomtechnikai átalakításokat végeztek, illetve a kétszer egysávos
szakaszokon a két oldal fizikai
szétválasztását oldották meg
két évvel ezelõtt. Ennek kö-

szönhetõen jelentõsen javult a
közlekedés biztonsága, sõt halállal végzõdõ közúti baleset
nem történt az autóúton.
A gyakorlattal kapcsolatban
elmondta, a program elején a
letenyei katasztrófavédelmi
õrs területén esküt tett a Zala,
a Mura és a Thury mentõcsoport. Õk ezt követõen a helyi általános iskola tornatermében
kialakították a tömegbalesetet
szimuláló gyakorlathoz az ideiglenes befogadóhelyet, majd a
feltételezés szerint árvízveszéllyel
fenyegetõ
Bécipataknál nyúlgátat építettek ki,
valamint a helyi általános iskola
tornatermében a tömegbaleset
szimuláló gyakorlathoz szükséges ideiglenes befogadóhelyet
alakították ki.
A védelmi gyakorlatról DVDfilmet is készítenek, melyet
minden résztvevõ megkap.

A Zalai Napló következõ száma
december 17-én jelenik meg.

