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Megjelenik Zala megye minden településén

ZALA-LAP
KIADÓI KFT.
8900 ZALAEGERSZEG,
BÉKELIGETI U. 1.

• Lap- és könyvkiadás
• kiadványok • prospektusok
• internetes szolgáltatás

www.zalamedia.hu
2016. november 15.

XIX. évfolyam 11. szám

TEL./FAX: 92/599-353

INFORMÁCIÓS ÉS KERESKEDELMI MEGYEI LAP
Napi 2000 vágtázó kamiontól
szabadítja meg Zalalövõ belvárosát a 86-os fõút majdnem 11
kilométeres elkerülõ szakasza,
amit november 4-én adtak át a
forgalomnak. A 13,7 milliárd forintos beruházás ünnepélyes átadását november 10-én tartották a keménfai leágazóban nagy
érdeklõdés kíséretében.

Fotó: Seres Péter

ALÁÍRTÁK A MEGÁLLAPODÁST BUDAPESTEN

Zöld út a tesztpályának
A zalaegerszegi jármûipari tesztpálya beruházás megvalósítása hosszú távon 0,4 százalékponttal növelheti a magyar gazdaság teljesítményét – fogalmazott Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter abból az alkalomból, hogy Zalaegerszeg önkormányzatával aláírták a tesztpálya megépítésérõl szóló megállapodást.
A dokumentumot Varga Mihály és Balaicz Zoltán látta el kézjegyével. Az eseményen részt vett Lepsényi István gazdaságfejlesztésért és szabályozásért felelõs államtitkár, valamint Vigh
László, a jármûipari tesztpálya megvalósításáért felelõs miniszteri biztos, a térség országgyûlési képviselõje.
A város polgármestere elmondta: a szaktárca és az önkormányzat között létrejött megállapodás eredményeként Zalaegerszeg biztosítja a tesztpálya megépítéséhez szükséges ingatlanokat és közmûveket. A város 250 hektárnyi területtel járul
hozzá a beruházás megvalósításához és 3 milliárd forintot – saját területfejlesztési programja egynegyedét – fordít ipari útfejlesztésre.
Varga Mihály elmondta: létrejött az Autóipari Próbapálya Zala Kft., amelynek feladata, hogy elindítsa és megvalósítsa a
tesztpálya beruházást. A mintegy 35 milliárd forint értékû beruházás elsõ fázisában, 2017-ben megépül három hagyományos
jármûdinamikai tesztelem, létrejönnek az autonóm jármûvek
tesztelésére alkalmas specifikus részek, a kiszolgáló épületek és
a kapcsolódó infrastruktúra beruházások. A második ütemben,
2018-tól kiépül a nagysebességû oválpálya, sor kerül a jármûdinamikai tesztelemek további fejlesztésére és további kiszolgáló
épületek létrehozására. A miniszter bízik abban, hogy 2019 végén egy teljesen megvalósult beruházást adhatnak át, a költségvetés biztosítani fogja az ehhez szükséges forrásokat.
A miniszter hangsúlyozta: a beruházás megerõsíti Magyarország hosszú távú versenyképességét, jármûipari pozícióját és
segíti a vállalati-felsõoktatási együttmûködést is.

ZALA OPEN KILENCEDIK ALKALOMMAL

Keringõk és latin táncok
Gála Társastáncklub
Egyesület november 5-én rendezte
meg a IX. Zala Open nemzetközi latin és standard formációs táncversenyt és ranglistaversenyt a zalaegerszegi
Városi Sportcsarnokban.

A

A harminc csapat többek
között Szombathelyrõl, Pécsrõl, Debrecenbõl nevezett, de
lengyel, angol, szerb táncosok
is versenyeztek. A felnõtt latin
formációs versenyt a Gála „A"
csapata nyerte, a standard
táncokét pedig az Adria-Szigó,
s junior kategóriában több helyezést is szerzett a Gála.
A vasárnapi 17. Gála Kupán
két kategóriában mérték öszsze tudásukat a gyerekek . A
felnõtt korosztállyal együtt
hatszáz fiatalt láthatott a közönség.

ÁTADTÁK A 86-OS FÕÚT ZALALÖVÕT ELKERÜLÕ SZAKASZÁT

A szó szoros értelmében fellélegeztek

Hosszú folyamat végén állunk
itt – kezdte köszöntõjét Vigh
László országgyûlési képviselõ –
utalva arra, hogy a település vezetése 2006-ban kereste meg az
elkerülõ út megépítése érdekében. Mint mondta, nyolc év lobbi,
tervezés, egyeztetés és küzdelem árán 2014-ben indulhatott el
a kivitelezés, mely határidõre fejezõdött be. Jogos igényként merült fel Zalalövõnek az elkerülõ
megépítése, hiszen hatezer jármû, közte több mint kétezer kamion haladt végig a belvárosban
naponta. Zalalövõ azon kevés szá-

Fotó: Antal Lívia

megépítését, hiszen a város lakossága azóta szenvedett a kamionforgalom minden hátrányától, a
zajtól, a légszennyezéstõl és a veszélytõl. Zalalövõ tehermentesíté-

mú kisvárosok közé tartozik,
melynek kellõs közepét a fõközlekedési út mellett vasútvonal is átszeli, melynek forgalma nagy terhet rótt az itt élõkre. Az országgyûlési képviselõ hangsúlyozta, a
döntéshozók éppen ezért jól döntöttek, mikor elhatározták az elkerülõ megépítését. A belváros
most csendes, hiszen a vasúti átjáró átépítése miatt lezárták a fõutat. Ezt követõen abban bíznak,
hogy a napi hatezer jármûbõl
csak azok jönnek be a városba,
amelyeknek itt van dolguk.
Manninger Jenõ, Zala megye
fejlesztési miniszteri biztosa emlé-

keztetett arra, hogy az uniós csatlakozást követõen jelentõsen
megnõtt a tehergépjármû-forgalom a határ felé, mely Zalalövõnél
az elkerülõ út megépítését indokolta. Kiemelte, a közlekedéspolitikai szakmának ez egy régóta húzódó problémája volt, amely a beruházással végre megoldódott. Reményét fejezte ki, hogy az újabb
utak tervezésénél és megépítésénél már nem kell 10-12 évet várni.
A szó szoros értelmében fellélegeztünk – hangsúlyozta Pintér
Antal, Zalalövõ polgármestere köszöntõjében. Mint mondta, már
2001-tõl remélték az elkerülõ út

se és az átmenõ forgalom városból való kivezetése éppen ezért
volt nagyon fontos az itt élõk számára.
(Folytatás a 8. oldalon.)
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NAGYKANIZSA

Foglalkoztatási

paktum
Konzorciumi partnerekkel
az önkormányzat megkezdte a „Kanizsai foglalkoztatási
paktum” címû projekt megvalósítását. A 425 millió Ft
összköltségû, vissza nem térítendõ uniós támogatású
program befejezésének tervezett idõpontja 2019. június 30. A résztvevõk a
Vasemberház Dísztermében
egy ünnepélyes projektnyitó
rendezvény keretében tájékoztatták a nyilvánosságot a
célokról és a projekt fõbb tevékenységeirõl. A projektet
konzorciumban
valósítja
meg Nagykanizsa önkormányzata a Zala Megyei Kormányhivatallal és a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közmûvelõdési Nonprofit Kft. együttmûködésével.

AKTUÁLIS

TÍZ KORMÁNYHIVATAL ÚJUL MEG A MEGYÉBEN

Energiatakarékos középületek
Zalaegerszegen hét, míg Nagykanizsán, Keszthelyen és tot fordítanak. Ebbõl mintegy 60
Zalaszentgróton egy-egy hivatali épület újulhat meg abból a 970 millió forint KEHOP-forrás, a fennmillió forintos vissza nem térítendõ támogatásból, melyet a Zala
maradó összeg pedig állami támoMegyei Kormányhivatal nyert a KEHOP-pályázaton.
gatás.
Sifter Rózsa kormánymegbízott
vetített képes elõadásban ismerAz energetikai beruházás pro- kori Zóna étterem épületét, mely- tette a projektet. Elmondta, az
jektindító rendezvényét a kor- nek kormányhivatali célokat szol- épületeket szigetelik, kicserélik a
mányhivatal élelmiszerlánc-bizton- gáló átalakítására 347 millió forin- nyílászárókat, energiatakarékos
sági fõosztálya Göcseji úti épületében tartották, amit már felállványoztak a munkálatokhoz.
Az eseményen részt vett dr. Kovács Zoltán, a Miniszterelnökség
területi közigazgatásért felelõs államtitkára. Többek között elmondta, az elõzõ költségvetési idõszakban egymilliárd forintból tíz kormányhivatali épületet újítottak fel
Zala megyében. A KEHOP kiíráson
most elnyert 970 millió forintból
újabb tíz épületben végezhetnek el
energetikai korszerûsítést a megyében, ebbõl Zalaegerszegen hét
középületben. A zalai megyeszékhelyen ezen felül felújítják az egy-

fényforrásokat, valamint napelemeket építenek be, és hat helyen a
kazánokat is kicserélik. A korszerûsítés a tíz épületet tekintve, évente mintegy ötvenmillió forint megtakarítást jelent az energiaköltségekben.
Vigh László országgyûlési képviselõ méltatta a megyei kormányhivatal pályázati sikerét. Balaicz Zoltán polgármester szintén örömét
fejezte ki, hogy pályázati és kormányzati támogatásból újabb középületek újulhatnak meg Zalaegerszegen.

A rekonstrukció az erdészeti, a
földhivatal, a földmûvelésügyi, a
szociális és gyámügyi, a növény- és
talajvédelmi osztály, valamint a
családtámogatási és társadalombiztosítási fõosztály, továbbá az
élelmiszerlánc-biztonsági, növényés talajvédelmi fõosztály épületét
érinti a zalai megyeszékhelyen.
Nagykanizsán a kormányhivatal
földhivatali osztályát, Keszthelyen
és Zalaszentgróton a járási hivatalok épületeit érinti, elõbbit közel 20
millió forintos, az utóbbit több
mint 92 millió forintos költséggel.

Felhívás az ARANY JÁNOS
TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAMBA történõ jelentkezésre
Az Emberi Erõforrások Minisztériuma
2016/2017. tanév rendjérõl szóló
12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet alapján
pályázatot hirdet helyi (települési és
megyei) önkormányzatok és nemzetiségi önkormányzatok számára tehetséges, nyolcadik évfolyamos tanulóinak az
Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételére.

KOLLÉGIUMI BENTLAKÁSOS PROGRAM-HÉTVÉGE

A program résztvevõk számára a kollégiumi elhelyezés kötelezõ!
Havonta egyszer és egy tanévben legalább 10 alkalommal szervezõdik, melyen a tanulók részvétele kötelezõ. A tíz alkalomból legfeljebb három a tanév során átcsoportosítható és így pl. õszi, tavaszi,
nyári szünetben nagyobb belföldi és külföldi kirándulásokat szervezünk.
Pályázni a pályázati felhívás hiánytalanul kitöltött ûrlapjainak beküldésével lehet, amelyek a programban már részt vevõ középiskolákban
A program célja, hogy segítse a hátrá- szerezhetõk be, vagy letölthetõk az Emberi Erõforrások Minisztériuma
nyos helyzetû, tehetséges diákok tovább- honlapjáról www.kormany.gov.hu /Emberi Erõforrások Minisztériuma
/Oktatásért Felelõs Államtitkárság.
tanulását.
Az Arany János Tehetséggondozó
Program keretében lehetõség nyílik arHOGYAN LEHET A PROGRAMBA BEKERÜLNI?
ra, hogy a hátrányos helyzetû tehetséges gyerekek olyan középisA pályázatot legkésõbb 2016. december 13-ig – postai úton – a tekolákban, kollégiumokban tanuljanak, nevelõdjenek, amelyek célul
tûzték ki a tehetséggondozást és a felsõfokú tanulmányokra való lepülési önkormányzat juttatja el az elsõ helyen kiválasztott középiskola címére!
eredményes felkészítést.
Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „Arany János Tehetséggondozó
A TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAMBA JELENTKEZHET MINDEN Program".
OLYAN TANULÓ, AKI
A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL:
– képviselõ-testületi határozatot,
a) tanulói jogviszonyban áll, és a középiskola kilencedik évfolya– nevelõtestületi nyilatkozatot,
mára jelentkezik abban a tanévben, amelyben a pályázat meghirdetésre kerül, és
– szülõi nyilatkozatot,
– tanuló személyi adatlapot,
b) az e pontban meghatározott valamelyik feltételnek megfelel:
–az osztályfõnök jellemzését, kiemelt hangsúllyal a hátrányos helyba) a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) hátrányos helyzetû vagy
zet alátámasztásával (2 példányban),
bb) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül vagy
– a tanuló kézzel írott önéletrajzát (2 példányban),
– a jelentkezési sorrendet tartalmazó intézményi lapot,
bc) a Gyvt. 53. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont
–a hátrányos helyzetet, vagy a rászorultságot igazoló hivatalos donyújtó ellátási formájában részesülõ átmeneti nevelésbe vett, vagy a
programba történõ jelentkezés idõpontjában ideiglenes hatállyal elhekumentum fénymásolatát.
lyezett, nevelésbe vett vagy
bd) a gyermekjóléti szolgálat Gyvt. 40. §-a szerinti – az általános isA pályázat eredményérõl 2017. február 9-ig a középiskola tájékozkola és a szülõ kezdeményezésére elkészített – javaslata alapján rászo- tatja a jelentkezõket.
rult. A gyermekjóléti szolgálatnak a rászorultság kérdésében annak
alapján kell döntenie, hogy kellett-e a Tehetséggondozó Programba
A pályázattal kapcsolatban totörténõ jelentkezést megelõzõ három éven belül a Gyvt. 39. §-a alap- vábbi felvilágosítást kaphatnak a
ján az érintett tanuló érdekében intézkednie.
programban részt vevõ intézményekben:
Az 5 éves képzés során a Program kiemelt céljai között szerepel,
– Zalaegerszegi Városi Középhogy
iskolai Kollégium – 8900 Zalaeger–a tanulók felkészültek legyenek felsõoktatási intézményben tör- szeg, Göcseji u. 16.
ténõ továbbtanulásra,
– Sümegi László kollégiumigaz–továbbá térítésmentesen,
gató (Tel: +36 92/510-200)
–szerezzenek angol (vagy más idegen nyelvbõl) középfokú nyelv– Käsz Ildikó igazgatóhelyetvizsga bizonyítványt,
tes, programgazda (Tel: +36
– informatikából szerezzék meg az ECDL-bizonyítványt,
92/596-445/27)
– a tanulók gépjármûvezetõi engedéllyel is rendelkezzenek.
– Zalaegerszegi Zrínyi Miklós
Gimnázium, 8900 Zalaegerszeg,
A pedagógiai eszközök mellett a kollégium személyre szóló szoci- Rákóczi út 30. (Tel.: +36 92 313ális segítséget nyújt a diákok szocializációját hátráltató anyagi ne- 490)
hézségek ellensúlyozására:
– tankönyv, taneszköz
Szeretettel várunk
–kollégiumi étkezési
minden
érdeklõdõt!
– utazási, ruházkodási támogatások rendszere
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MEGYE

KRÓNIKA

JUBILEUMI ÜNNEPSÉG A ZALAAPÁTI OTTHONBAN

65 éve otthona a rászorulóknak
Hatvanöt év alatt 1095 lakó,
számokban kifejezve ez a mérlege
a Fogyatékosok és Pszichiátriai
Betegek Otthonának Zalaapátiban, amely fennállásának 65. évfordulóját ünnepelte a helyi rendezvényteremben.

Az ünnepségen Ódor Richárd
intézményvezetõ idézte fel a nagy
múltú intézet történetét, amely
1951-ben létesült Zalaapátiban. Az
egyházi birtokok államosítása révén a bencés apátsági rendház a
fõvárosi tanács kezelésébe került,
ahol bentlakásos szociális otthont
nyitottak. Az elsõ három lakó
Az ünnepségen az otthon lakói adtak szép mûsort.

Ódor Richárd intézményvezetõ

1951. október 3-án érkezett az
otthonba, melynek engedélyezett
létszáma 100 fõ, akiket tízfõs személyzet látott el. 1981-ben, az intézmény fennállásának 30. évfordulóján már 142-en laktak, illetve
46-an dolgoztak itt. Az ellátottak
számának növekedése folyamatosan magával vonta a dolgozói létszám emelkedését, így az intézmény Zalaapáti legnagyobb foglalkoztatójává nõtte ki magát, mely
szerepét ma is tartja.
Az éveket fejlesztések, bõvítések is kísérték, majd 2008. január
elsejével az összevonás következtében a zalaapáti intézmény a
búcsúszentlászlói telephelye lett.
2011-ben új 84 férõhelyes tömböt

építettek, így a régi rendház épületében lakókkal együtt 214 fõnek
biztosítanak ellátást. Az intézmény
2013-tól a Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság irányítása alá
került. Az azóta eltelt idõszakot
ugyancsak fejlesztések jellemezték, hogy az ellátottak minél jobb
körülmények között élhessenek.
Felújították a belsõ utakat, úgynevezett félúti házat, közösségi foglalkoztatót, klubhelyiséget létesítettek, és megkezdték a nagyobb
szobák átalakítását négyfõsre.
2016. november elsejével csatlakozott a kehidakustányi szocioterápiás otthon, és létrejött a Zala
Megyei Fagyöngy Egyesített Szociális Intézmény. A zalaapáti telep-

MEGJELENTEK A PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK AZ ERZSÉBET-PROGRAMBAN

Kedvezményes pihenési lehetõség
Magyarország Kormánya célul tûzte ki, hogy kedvezményes pihenési lehetõséget biztosít szociális üdülési rendszer keretében. Az Erzsébet-program 2012 óta kiemelt figyelmet fordít azon nagycsaládosok,
fogyatékossággal élõk és nyugdíjasok pihenésének támogatására,
akiknek ez másként nem lenne elérhetõ.

Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott sajtótájékoztatóján ismertette a részleteket.
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 2016-os év elsõ pályázati
kiírására 2016. február 29-ig lehetett jelentkezni az erre szolgáló elektronikus pályázati felületen, az úgynevezett Erzsébetprogram Integrált Keretrendszeren keresztül. A pályázatok elektronikus benyújtásában, valamint
a szállásfoglalásban a kormányablakok aktívan közremûködtek. A
kiírások benyújtására rendelkezésre álló közel egy hónap alatt
összesen több mint 150 ezer fõnyi jelentkezés érkezett, amely
mintegy 30 ezer fõvel meghaladta a 2015-ös évet.
A program folytatásaként
2016. október 20-án jelentek
meg az új pályázati kiírások,
amely pályázatok sikeres lebonyolításában a Zala megyei kormányablakok ismételten közremûködnek majd, így a kormányablak ügyintézõk az ügyfélszolgálatokra érkezõ ügyfeleknek segítséget nyújtanak a pályázatok
elektronikus úton történõ benyújtásában, valamint a szállásfoglalásban.
Újdonság, hogy a nyertesek
két évig tudják felhasználni a
most megítélendõ üdülési támogatást, egészen 2018. december
20-ig.
Elsõként a szépkorúak és a fogyatékossággal élõk adhatják be
pályázatukat
kedvezményes
üdülésre 2016. november 25-ig
az elektronikus felületen keresztül.

A sok gyermeket nevelõ családok számára 2016. december 1-én
nyílik meg a pályázási lehetõség,
õk december 30-ig nyújthatják
majd be pályázataikat.

A pályázatok benyújtására – a
2016. februári pályázati idõszakhoz hasonlóan – továbbra is kizárólag az elektronikus pályázati felületen van lehetõség, amely Erzsébet-program Integrált Keretrendszer a www.erzsebetprogram.hu
honlapról érhetõ el. A pályázatok
beadása elõzetes regisztrációhoz
kötött, a kormányablak-ügyintézõk a regisztrációban is segítséget
nyújtanak.

helyen lévõ épületek pedig új nevet – Dombotthon és Boróka úton
– kaptak.
Az intézményvezetõ a jövõt tekintve reményét fejezte ki, hogy
olyan szakmai teammel dolgozhatnak, mellyel felkészülhetnek az intézményi kitagolásra, illetve felkészíthetik az itt élõket a változásokra. Végül azt hangsúlyozta, hogy a
214 lakó más-más egyéniség, másmás betegséggel és elvárással, nekik mégis arra kell törekedniük,
hogy valamennyien jól érezzék magukat, és otthonuknak tekintsék az
intézményt.
A jubileumi ünnepségen köszöntõt mondott dr. Szopka Zsolt,
a Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság szervezeti igazgatója,
Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ, miniszteri biztos, dr.
Sifter Rózsa kormánymegbízott
valamint Vincze Tibor, Zalaapáti
polgármestere. Köszöntötték a jubiláló intézmény lakóit, köztük a
két legrégebbi lakót, Hortobágyi
Matildot, valamint Bizó Gyulát,
akik 51 illetve 44 éve élnek immár
az otthonban.
Ódor Richárd intézményvezetõ
és Györe Edina, a Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság Zala
Megyei Kirendeltségének igazgatója emléklapokat és ajándékokat adtak át a zalaapáti intézmény munkatársainak.
Antal Lívia

www.zalasport.hu
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ÜLÉSEZETT A TANÁCS

Figyelem az idõsekre
Megtartotta soros ülését a Zala Megyei Idõsügyi Tanács. Az
eseményen az elmúlt idõszak eredményeinek értékelése mellett
szó esett a közösségi szolgálat idõseket érintõ lehetõségeirõl is.
A tanács elfogadta 2017-es munkatervét is.
Pácsonyi Imre, a megyei közgyûlés alelnöke, a Zala Megyei
Idõsügyi Tanács elnöke elmondta, az idei év egyik leglényegesebb eseménye a tisztújítás volt. Ugyancsak fontos eseményként
átadták a Zala Megye Idõsbarát Önkormányzata díjakat
Cserszegtomaj és Újudvar részére. Mindemellett több idõsekkel
kapcsolatos fórumom részt vettek, ezek közül a legfontosabb a
falugondnoki szolgálat bemutatását szolgáló tájékoztató volt. A
tanács feladatának érzi, hogy figyelemmel kísérje a szociális és
egészségügyi ellátást, így jövõ évi programjaik során ellátogat-

nak egy idõsotthonba, megtekintik a zalaegerszegi szívcentrumot, és tájékozódnak a prevenciót szolgáló egészségnevelési
programokról.
Az idõsek mindennapi életét tekintve hangsúlyt fektetnek fogyasztóvédelmi, valamint köz- és vagyonbiztonsági kérdésekre
is. A generációk közti kapcsolat javítása és fejlesztése terén az
érettségi vizsgához kötött közösségi szolgálat felõl érdeklõdnek.
(Errõl Kajári Attilát, a KLIK zalaegerszegi tankerülete igazgatójának elõadását hallgatták meg az ülésen.) Másrészt szorosabbra
fûzik a kapcsolatot a megyeszékhely diákönkormányzatával és
ifjúságsegítõ szervezeteivel. Az idõsügyi tanács HEFOP-os pályázatokkal is kíván élni ennek érdekében.
A rendezvényen Györe Edina, a Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság Zala Megyei Kirendeltségének igazgatója beszélt a
megyében mûködõ bentlakásos szociális intézmények szervezeti
integrációjáról.

TÉRSÉG

4

KÖRNYEZET

HAGYOMÁNYÕRZÕ DISZNÓTOROS NAGYLENGYELBEN

Hangsúly a helyben fellelhetõ értékeken
Újabb fejlesztések valósultak meg az elmúlt idõszakban Nagylengyelben az önkormányzat munkájának köszönhetõen. A lakókörnyezet szépítése mellett számba vették a helyi értékeket, a dolgos
hétköznapokba persze közösségi programokat is becsempésztek.
Ezek egyike volt a hagyományõrzõ disznóvágás és disznótor, amit
az elmúlt hétvégén – hagyományteremtõ szándékkal – rendeztek
meg a Nagylengyelért Közalapítvány szervezésében.

–Tavaly felújítottuk a közösségi
házat, így idén udvarának rendbetételével folytattuk a munkát. A
térkövezést tavasszal végeztük el,
valamint építettünk egy garázst,
az alapítvány elmúlt évben pályá-

korábban, de mivel ezek a lámpatestek energiatakarékosak, a különbözetbõl fedezzük a kivitelezés
költségeit.
A faluház mögött elkészült a
kemence, amit a szeptember 10-i

zaton beszerzett kisbuszának –
kezdte a beszélgetést Scheiber Ildikó polgármester a megvalósított
fejlesztések bemutatásával. – Egy
kedvezõ ajánlatnak köszönhetõen
korszerûsítettük a közvilágítást
LED-es lámpatestekkel. A fejlesztést Gellénházával közösen léptük
meg. Az áramdíj ugyanannyi, mint

falunapon szenteltünk fel. Ez alkalomból vendégül láttuk testvértelepülésünk, Újlengyel lakóit. A Pest
megyei községgel rendszeres kapcsolatot ápolunk, egyik évben mi
megyünk el hozzájuk, a másik évben pedig õk látogatnak el hozzánk. Képviselõ-testületünk folyamatosan igyekszik fejleszteni a te-

lepülést, e szándék szerint épült
meg az új kültéri kemence, melyben rétest, langalit, prószát sütöttünk a falunapon.
– Az óvoda felújítása szintén
terve az önkormányzatnak.
– Valóban, már többször próbálkoztunk ezzel. Most újabb pályázatot adtunk be bõvítésére,
melynek elõzményeként megvásároltuk a mellette lévõ területet.
Itt parkolót szeretnénk kialakítani,
mert az óvoda elõtt nehéz megállni a szülõknek. A gyerekek pedig minden héten Teskándra járnak úszni az alapítvány kisbuszával
és nekik sem egyszerû ki- és beszállni a jármûvekbõl. A parkoló
mindenképpen a biztonságot szolgálja majd.
Az intézmény egységesített
óvodaként és bölcsõdeként mûködik, azonban 2017. január elsejével
változik a törvény, melyhez ne-

künk is igazodnunk kell. Jelenleg
az egyik csoportszobában van leválasztva a bölcsõdei rész, amin
változtatni kell. Vagyis teljesen új
egységet kell létrehoznunk csoportszobával, mosdóval és más helyiségekkel a bölcsõdések számára.
Mindezt csak úgy tudjuk megvalósítani, ha bõvítjük a meglévõ épületet. A pályázatot a megyei TOP
programra adtuk be, bízunk eredményességében. Ha megépül az új
bölcsõdei rész, akkor a jelenlegi öt
helyett már hét kisgyermeket vehetünk fel, és nemcsak kétéves,
hanem már féléves kortól.
– Mire fordítják a jól gazdálkodó önkormányzatokat illetõ állami támogatás második részletét?
– A második részletét fele-fele
arányban megosztva önkormányzati utak karbantartására valamint
a temetõ parkolójának kövezésére
és a ravatalozó nyílászáróinak cse-

réjére szeretnénk fordítani. A ravatalozó épületében kívülrõl elérhetõ WC-t, mosdót alakítottunk ki
mindenszentekre. Idén a külterületi utak kavicsozására is gondot
fordítottunk, továbbá fákat, gyümölcsfákat ültettünk a faluház
mögötti parkba az Év fája programhoz csatlakozva. Idén a mezei
szil az év fája, mi, a korábbi évek
fáiból ültettünk mezei juhart, hársfát és kõrist.
– Szellemi produktumként elkészítették a helyi értéktárat. Milyen helyi érdekességek kerültek
bele?
– Jelenleg számon tartott értékeink különbözõ kategóriák szerint, a nagylengyeli olajmezõ, a hõsi emlékmû, az 1787-ben felszentelt Szent Domonkos-templom, az
út menti keresztek, melybõl elég
sok van településünkön és a környezõ szõlõhegyeken. Továbbá két
régi lakóház, melyeket az építészeti jegyek megõrzésével újítottak
fel a tulajdonosok. Az értéktárban
helyet kapott a Farkas-pálinkafõzde, továbbá a vadállomány, és a
visszatérõ gólyapárunk. Ebbõl egy
kiadvány is készül, ami bõvíthetõ,
ahogy az értékbárba új elemeket
veszünk fel.
– Milyen céllal hozták létre a
helyi értéktárat?

– A helyi értéktár létrehozását a
Nemzeti Mûvelõdési Intézet hirdette meg és mi is csatlakoztunk a
felhíváshoz. Az értéktár megléte
fontos amiatt is, hogy Barlahida
több községgel karöltve (Nagylengyel is csatlakozott) natúrparkot
szeretne létrehozni, melyben a helyi értékek kiemelkedõ szerepet
kapnak. A natúrpark a helyi közösségek által létrehozott tájszintû
együttmûködés, melynek célja a
természeti és kulturális örökség
megõrzése. Ennek alapjául szolgál
a települések által létrehozott helyi értéktár.
A helyi értékek, hagyományok
megõrzését szolgálta a november
12-i disznóölés és disznótor is,
mellyel a régi szokásokat elevenítették fel. A Nagylengyelért Közalapítvány kérésére a gyerekek több,
a korábbi disznóölésekkor használatos tárgyat gyûjtöttek össze,
melyeket a faluházban állítottak ki.
A zordra forduló idõjárás nem gátolta a helyieket a munkában. A
résztvevõket hagyományos reggelivel, hagymás sült vérrel és májjal
várták. Vacsorára toros káposztát,
rizses, májas, hajdinás, tésztás hurkát kínáltak. A Zalai Táncegyüttes
és a Nagylengyeli Dalárda gondoskodott a vidám mûsorról.
Antal Lívia

TÁBLAGÉPET NYERT
AZ ELÉGEDETTSÉGI KÉRDÕÍVET KITÖLTÕ
 Több mint négyszázan töltötték ki a Zalavíz Zrt. Felhasználói
Elégedettség kérdõívét október hónap elsõ felében. A kitöltõk közt
egy táblagépet sorsoltunk ki.
Minden évben végzünk
felhasználói elégedettségi
felmérést. A kutatás többek
között kitér arra, hogy milyennek ítélik partnereink
társaságunk értékeit, mi a
véleményük a szolgáltatásaink és az ügyfélkapcsolati tevékenységünk minõsé-

gérõl, illetve milyenek a vízfelhasználási szokásaik.
Az idei évben nyereményjátékot
hirdettünk,
amelynek keretében a kérdõívet kitöltõk közt kisorsoltunk egy táblagépet. A sorsoláskor a szerencse Passa
Anikó mellé állt. Nyeremé-

nyét a zalaegerszegi Városi
Ügyfélszolgálati Irodában
vette át 2016. október
24-én.
Köszönjük a játékban
részt vevõknek, hogy elmondták
véleményüket
szolgáltatásainkról, külön
gratulálunk a nyertesnek!

MEGYE

EMLÉKEZÉS
Az elsõ világháborúban elesett hõsök tiszteletére rendeztek emlékünnepséget Gelsén, a
temetõkertben. Az alkalomra
méltó módon megújították a Hõsök ligetét, ahol új fejfák, mögöttük újonnan ültetett hársfák
emlékeztetnek az elsõ világégés
helyi áldozataira. Emellett leaszfaltozták a ravatalozóhoz vezetõ
utat, és urnatemetõt építettek, nemzedékének példát mutatva lémelyeket szintén átadtak az em- tesítették 1939-ben. Itt minden fa
egy hõsnek állít emléket, aki egyilékünnepségen.
ke volt az elsõ világháború csaknem húszmillió halottjának és a
A Gelsei Iskolaszék 1936. de- több mint félmillió magyar áldozacember 15-i ülésén hozott dönté- tának. Õk valamennyien halálmegsében dr. Medve István királyi tan- vetõ bátorsággal harcoltak hitük
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áldást mondott Nagy Vendel, a Kaposvári Egyházmegye helyelnöke.
Kiss Zsolt plébános áldotta meg
egyenként a fejfákat, melyekre a

Értékteremtõ Egyesület elnöke
mondott köszönetet a település
vezetõinek, és mindazoknak, akik
részt vettek az új létesítmények kialakításában és azok ünnepélyes
átadásában.
Ezt követõen a Petõfi Sándor
Emlékkönyvtárban „48 pillanat –
48 hõs emlékezete” címmel kiállítás nyílt az elsõ világháború idõszakának helyi tárgyi és képi emlékeibõl, melyet Szegedi Ferenc polgármester ajánlott az érdeklõdõk
figyelmébe.

helyi iskolások egyegy kis koszorút helyeztek. A Történelmi Vitézi Rend Nagykanizsai Hadnagysága tagjai kísérték
õket, akik az alkalomhoz illõen elsõ világháborús katonai
egyenruhát illetve
fegyvereket viseltek.
A megemlékezés
fényét a Gelsei Õszikék Pávakör valamint a Gelsei Weöres
Sándor Általános Iskola 5. osztályos tanulóinak
mûsora
emelte. Az ünnepség végén Pölöskey
Györgyné, a Princivil

A még helyben fellelhetõ fényképeket, dokumentumokat, tárgyi
emlékeket a Princivil Értékteremtõ
Egyesület gyûjtötte össze az õsz
folyamán. A dokumentumokat mielõtt visszaadták volna a tulajdonosoknak, digitalizálták, majd
nyomtatott formában állították ki.
A 48 eddig felkutatott gelsei áldozat emlékét õrzi a Hõsök ligete,
melynek helyreállítását és az emlékünnepséget az Elsõ Világháborús Centenáriumi Bizottság támogatta. A késõbbiekben a Történelmi Vitézi Rend Nagykanizsai Hadnagysága rendhagyó történelemórát tart majd elsõ világháborús
fegyverek és kitüntetések bemutatásával a 7-8. osztályos diákok
számára.
Antal Lívia

AZ ELSÕ VILÁGHÁBORÚ HELYI ÁLDOZATAI ELÕTT TISZTELEGTEK GELSÉN

„48 pillanat – 48 hõs emlékezete”
bõl 42 sírhelyes urnatemetõt épített a lakosság régi kérését teljesítve, továbbá szilárd burkolattal
látta el a ravatalozóhoz vezetõ
utat, ami az emlékhely részét képezi. Ezáltal a temetõ környezete
rendezettebbé vált, a szolgáltatási
színvonal növekedett, vélekedett
Szegedi Ferenc. A polgármester
végül köszönetet mondott a Hõsök ligete újjáépítése ötletadóinak
és megvalósítóinak.
S miért követelt annyi magyar
áldozatot az elsõ világháború? Errõl vitéz Bartal György András, a
Történelmi Vitézi Rend Zala megyei székkapitánya szólt megemlékezõ beszédében.
– A katonák lelkesedésbõl harcoltak 1900 elõtti elavult fegyverekkel, mert meghiúsították Magyarország újrafelfegyverzését. Õk
ennek ellenére úgy küzdöttek,

hogy egyetlen ellenséges katona
sem tehette be lábát Nagy-Magyarország területére. Ezért nincs
itthon sírhelyük, ezért nyugszanak
idegen földben.
Vitéz Bartal György András azt
is hangsúlyozta, hogy a kiegyezés
után aranykor vette kezdetét,
melynek évtizedeiben valamennyi
nemzetiség jól érezte magát egészen a világháború kirobbanásáig.
Egyértelmû volt, hogy ezt a földet
hazájuknak érezték, és melynek
védelmében erõn felül teljesítettek. Nekik, köztük a gelsei hõsöknek is köszönhetõen, sokkal kisebb
lett volna Magyarország területe a
trianoni békediktátumot követõen.
Az út és az urnatemetõ átadásán a nemzetiszín szalagokat Szegedi Ferenc polgármester és László
Piroska jegyzõ vágták át. Egyházi

Szegedi Ferenc polgármester és László Piroska jegyzõ.
felügyelõ rendelkezésének eleget
téve javasolta a képviselõ-testületnek, hogy a gyakorlótér céljára kapott területen „hõsök fáit" ültessenek, és ez a terület a Hõsök ligete
elnevezést viselje. Az emlék- és átadási ünnepségen Szegedi Ferenc
polgármester idézte fel az akkori
történéseket, megemlítve azokat
a törvényi rendelkezéseket, melyek az elsõ világháborúban elesettek emlékének, nevének megõrzését írták elõ a települések számára.
– Az emlékhelyet a község elöljárói nemcsak a központi intézkedések hatására, hanem a jövõ

Kockáztathatunk mindent a
hazáért, de a hazát kockáztatnunk semmiért nem szabad. Deák Ferenc életmûvét, történelmi
szerepét – saját gondolatával –
talán így lehetne tömören összefoglalni.

szerint a királyért, a hazáért és az
otthon maradottakért – emelte ki
ünnepi beszédében.
A polgármester hangsúlyozta,
egy nemzet lelkében akkor ér véget a háború, ha tisztességgel eltemette halottait, és van egy méltó hely, ahol emlékezhet rájuk. Önkormányzatuk a Princivil Értékteremtõ Egyesülettel közösen újjáépítette az elõdeik által kialakított
emlékhelyet, ahol új névtáblákat
helyeztek el az új fejfákon, pótolták a hársfákat, és virágos teret
alakítottak ki. Az önkormányzat továbbá 3,7 millió forintos saját erõ-

DEÁKI ÉRTÉKREND – MEGEMLÉKEZÉS SÖJTÖRÖN

Jogszerûség és igazságosság

Deák Ferenc születésének
213. évfordulóján fogalmazott
így dr. Sorok Norbert Söjtörön.
Október 17-én a település önkormányzata ünnepséggel emlékezett meg nagy szülöttérõl, melyen a Zalaegerszegi Törvényszék
elnöke osztotta meg gondolatait
a „Haza bölcse” életútjáról, büntetõjogi munkásságáról és igazságügyi miniszteri tevékenységérõl. Többek között elmondta: Deák 1833 májusában csatlakozott
az Alsóház politikai küzdelmeihez,
a jobbágyfelszabadítás, a lengyelkérdés, valamint a vallás- és szólásszabadság ügyében tartott
szónoklataival hamarosan az ellenzék egyik vezéralakjává vált.
Elsõ alsóházi indítványában a botbüntetés eltörlését javasolta,
melyben csak részleges sikert ért el. Elsõ
hatalomellenes felszólalásában az emberiség legszebb jussait, a személyi és vagyoni bátorságot követelte a jobbágyok
számára. Deák elsõ
Zala megyei beszédében a halálbüntetés
ellen emelt szót, s
ezen álláspontja mellett haláláig kitartott.
„Ha szabadok akarunk lenni, legyünk
igazságosak" – mondta Deák, aki mindig az
igazságos jogot kereste, és csak a jogszerû hatalmat fogadta el. Nem fogadKönyves Gábor polgármester
ta el a lekötelezõ
koszorút helyez el.

tisztségeket. Máig talán az egyetlen politikus, akinek a császár sem
adhatott semmit.
Jogismerete páratlan volt,
rendkívüli
emlékezõtehetségének köszönhetõen bárhol felüthették elõtte a Corpus Jurist,
az elkezdett latin szöveget folytatni tudta. Az új büntetõtörvénykönyv kidolgozásában is szerepet vállalt, a törvényjavaslatok
közül az anyagi jogit szokás Deákféle btk.-nak nevezni. Deák harcolt a nemesi adófizetésért,
melynek bevezetését 1843. áprilisi zalaegerszegi közgyûlésén a
felheccelt és leitatott kortesek leszavazták, ezzel lehetetlenné tették Deák Ferenc számára, hogy
elvállalja Zala országgyûlési képviseletét. Ugyanakkor Deák vezetésével mintegy 220 zalai nemes
önkéntes adózást vállalt.

A politikus az 1847-48-as országgyûlésen újfent nem vállalta
a követi megbízatást, de 1848
márciusában – a forradalmi események hatására – visszatért a
nagypolitikába, majd az elsõ felelõs magyar kormányban igazságügy-miniszter lett. Ekkor született meg az elsõ sajtótörvény, a
cenzúramentes sajtóközlés lehetõsége. Deák úgy vélekedett: „Ha
tõlem függne, csak egy mondatból állna a sajtótörvény: Hazudni
pedig nem szabad."
A szabadságharc leverését követõen Deák elérte, hogy az uralkodó – gróf Andrássy Gyula vezetésével – felelõs magyar kormányt nevezzen ki. A „Haza bölcsének" erõfeszítései nyomán
megszületett a dualista rendszer,
mely ugyan a had- és pénzügyek
terén is „engedett a negyvennyolcból", ezzel együtt azonban
biztosította Magyarország modernizációjának és felzárkózásának törvényi kereteit.
Deák örökségét hét település
is magáénak vallhatja Zalában. Az
ünnepségen ezen települések
polgármesterei is részt vettek,
valamint koszorút helyeztek el
Deák Ferenc szülõházánál Könyves Gábor, Söjtör polgármestere
mellett. Az ünnepi mûsorban a
helyi általános iskolások, valamint a Söjtöri Népdalkör Egyesület mûködött közre. A koszorúzást követõen a parkban két
fát ültettek el a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Söjtöri
Népdalkör tagjai.
– liv –
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Az idei szezonra bizony nem a
folyamatos napsütés volt jellemzõ, hanem inkább a csapadékos
idõjárás. Az elégedettségünk a
nyári fõidénnyel nem volt teljesen felhõtlen, mert a tavalyi esztendõ eredményeit nem sikerült
elérni a bevételek tekintetében.
Mindazonáltal panaszkodásra
sincsen okunk, mivel a strandi
bevételeink harminc százalékkal
meghaladták a tervezett elõirányzatot – összegzett Péter
Károly, Vonyarcvashegy polgármestere, akitõl elöljáróban arról
érdeklõdtünk, hogy mi mindenre lehetnek büszkék.

– Szerencsére sok-sok mindenre! Az egyre kedveltebb, közel
2400 lakosú üdülõfalu képes volt
megõrizni, és megerõsíteni turisztikai pozícióit, ami nagy eredmény ebben az öldöklõ konkurenciaharcban. Július elején Alsóörsön átadták a Kék Hullám Zászlókat, amellyel idén harminchat
strandot tüntettek ki: a legtöbb
pontot a háromcsillagos Vonyarcvashegyi Lidó strand kapta, ami
innentõl fogva már nem csupán a
Balaton legsportosabb strandja
címmel büszkélkedhet. A Balatont választotta témául az idén
25 éves vonyarcvashegyi mûvésztelep közössége. A széles
nemzetközi részvételt a hazaiak
mellett szerb, angol, indiai, török, osztrák és német alkotók jelentették. A képekkel együtt Vonyarcvashegy híre eljutott a világba, de maguk az alkotók elõtt
is szélesedett a bemutatkozási lehetõség.
A Zala Megyei Közgyûlés nemrégiben ünnepi ülést tartott, melyen átadásra kerültek a 2016. évi
megyei díjak és kitüntetések.
Ezen az ünnepségen Zala György
Díjat vehetett át: Illésné Major Julianna festõmûvész, a helyi mûvelõdési ház vezetõje. Vollein Ferenc fiatal magyar helybéli képzõ-

ÜNNEP

VONYARCVASHEGY VÁGYA

Vonzónak maradni
mûvész Szent Márton-képet ajándékozott nemrégiben Ferenc pápának. Az ifjú magyar festõmûvész egy általános kihallgatáson
személyesen adhatta át festményét és „Tündérország” címû albumát a Szentatyának. A közelmúltban dr. Túrós András, az Országos Polgárõr Szövetség elnöke
kitüntette és pénzjutalomban részesítette a helyi polgárõr egyesületet a kiemelkedõ színvonalon
végzett feladatellátásáért.
– Milyen pályázatokkal segítik
a község modernizálását?
– Rengeteg beadott és elbírálás alatt lévõ pályázatot nyújtot-

gazdálkodási Zrt.-vel és az Aranyhíd Horgászegyesülettel közösen
kívánjuk a pecás turizmus lehetõségeit tovább bõvíteni. A Szent
Mihály-domb aljába illemhely kerül, a kápolna egy orgonával gazdagodhat. A szakemberekkel,
szakhatóságokkal
partneri
együttmûködésben kérünk véleményt minden nagyobb horderejû döntés elõtt. Jövõ év elejére új
alapokra helyezve átdolgozzuk a
Helyi Építési Szabályzatunkat.
A kapott konszolidációs forrásainkat a regionális vízmûvel
együttmûködve az Arany János
utca felújítására fordítjuk. Lesz

víz-elvezetõ hálózat rendszerét a
Helikon és a Rákóczi utcákban
próbáljuk újjá varázsolni.
Öröm és valódi elõrelépés,
hogy a közútkezelõ társaság jövõre megkezdi a 71-es fõközlekedési út megújítását. A belsõ települési úthálózat rendbetételét is
pályázatok segítségével szeretnénk elérni. A polgármesteri hivatal épületét is szebbé szeretnénk
tenni. Külsõ-belsõ átalakítás, fûtésrekonstrukció, hõszigetelés,
héjazat- és nyílászárócsere is
tervben van.
Turisztikai és TDM-pályázatok
mellett kezdeményeztük az '56-

tunk be. A strand többcélú, többlépcsõs fejlesztésében gondolkodunk. Zárható strandi kerékpártárolót kívánunk építeni, hogy a
„kerékpáros strand” minõsítés is a
miénk lehessen. A Balatoni Hal-

ivóvízhálózat-csere, majd megkezdõdik a burkolatok megújítását magában foglaló utcarekonstrukció. A vashegyi és vonyarci részeken folytatjuk a járdahálózat
bõvítését, javítását. A csapadék-

os emlékpark kialakítását, illetve
az I. világháborús hõsök elõtt
tisztelgõ emlékmû felújítását.
Sportcélú és TAO-pályázataink is
kedvezõ elbírálásban reménykednek. A kézilabda-munkacsarnok

MULATSÁG PUSZTAMAGYARÓDON

Márton-napi családi mulatság az oviban.
kiépítése is nagy feladat. A strandi pályák megújítása, a TRXeszközök beszerzése, valamint a
teqball mint futballalapú új sporteszköz megvásárlása is azt a célt
szolgálja, hogy jövõre ismét elnyerjük a „Balaton legsportosabb
strandja” kitüntetõ címet.
A kézilabda utánpótláscsapat
és a labdarúgók támogatására is
számítunk. Termelõi piacot hoznánk létre. Folyamatban van a
közvilágítás rendszerének korszerûsítése a LED-es rendszerek
kiépítésével. A szociális ebéd kiszállításához egy kisbuszt szeretnénk beállítani. Az óvoda tetõtérbeépítése elkészült, itt a személyzeti öltözõt, zuhanyzót és a
vezetõi szobát jelentettük készre. Önerõ felhasználásával folyamatban van az Agyagos utca végén, az erdõsáv alatt az új köztemetõ kialakítása.
– Milyen programok lesznek az utószezonban?
– A Balaton környéke, községünket is beleszámítva az õszi
idõszakban sem csendesül el, az
évszak utolsó pillanatait még bearanyozhatja egy nosztalgikus kiruccanás a magyar tengerhez.
Ezt elõmozdítandó szervezünk
olyan programokat, amiért mesz-

szebbrõl is érdemes hozzánk leruccanni.
A Nyitnikék Óvoda megtartotta hagyományos Márton-napi
családi lámpás felvonulását. A minap szülõk és gyerekek részvételével gyülekeztünk az óvoda kertjében, a lámpások meggyújtása
és az Áldás Együttes zenés köszöntõje után, a fõutcán elsétáltunk a mûvelõdési házig, ahol a
zenekar játékra és táncházra invitált mindenkit.
A Vonyarcvashegyi Turisztikai
Egyesület disznótorost és kolbásztöltõ versenyt szervez, melyen finom falatokkal elevenítjük
fel a régi falusi disznóvágások kiváló hangulatát. November derekáig már csaknem negyedszáz jelentkezõ csapat regisztrált helybõl és szerte az országból.
Az advent idõszakában a karácsonyra készülés meghittségét,
az egymásra utalt települések
összefogását az fokozza, hogy
Vállus, Balatongyörök, Vonyarcvashegy és Gyenesdiás képviseletében az ünnepi vasárnapokon jelen lévõ polgármester társaimmal
a közös vándorkoszorún mindannyian meggyújtunk egy-egy
gyertyát.
Nemes Norbert

MEGÚJULÓ JÁRDÁK ÉS KÖZÖSSÉGI TEREK

Márton-nap az óvodában Szépülõ Gutorfölde

Az õsz a járdaépítés ideje Gutorföldén, ahol idén folytatódott
a tavaly megkezdett beruházás önkormányzati költségvetésbõl.
Ottjártunkkor épp leesett az elsõ hó…

„Aki Márton napján
libát nem eszik, egész
évben éhezik!” – mottóval rendeztek Márton-napi mulatságot
Pusztamagyaródon. A
hagyományos programot a település önkormányzata, a roma

nemzetiségi önkormányzat valamint az óvoda
szervezte.
Márton napján
az idõjárás megmutatta, milyen

kellemetlenségekkel jár a lassan beköszöntõ tél, ezért a szabadtéri programot az óvoda
emeleti nagytermében tartották. A hangulatot természetesen nem befolyásolta ez a kis
változás, a terem megtelt érdeklõdõ családokkal.
A Kanizsa Táncegyüttes mûsora szórakoztatta a jelenlévõket, a táncosok a gyerekeket is
megmozgatták. Sült libacomb
ugyan nem került az asztalra,
de mindenki elégedetten fogyasztotta a konyha dolgozói
által készített és feltálalt libazsíros kenyeret lilahagymával,
és persze meleg teával. A lilahagymát a közmunkaprogramban foglalkoztatottak termesztették, ahogy minden más zöldséget immár évek óta, amivel
egész évben ellátják az önkormányzati konyhát.

– Ha az idõjárás engedi, akkor
másfél héten belül végzünk – fogalmazott a helyszínen Nyakas
István polgármester. – A Petõfi
utcában tavaly kezdtük meg a
járdarekonstrukciót 180 méteres
szakasz felújításával. Idén a hátramaradt 230 méteres szakasszal
folytattuk a munkát, melybõl
már 120 méter elkészült. Az új

lesz, továbbá munkaasztalok mosogatóval, valamint asztalok és
székek, ahol helyet foglalhatnak
a vendégek. A három oldalról védett kemencetér víz- és áramellátása is meg lesz oldva.
A szabadtéri színpad és környezete központi térnek számít,
hiszen évente 10-12 nagyrendezvénynek adunk itt helyet, a

járdát egy méter szélességben
alakítottuk ki térkõvel borítva,
hosszában két piros színû vezetõsávval a gyengébben látók részére. Közmunkásaink a kapubejárókat is kiigazították a járdához,
valamint a mellette húzódó árkokat is kitisztították.
Szintén önkormányzati beruházásban szabadtéri színpadunk
mellett létesítünk egy fedett teret. Itt két kemencét építünk,
melyek már nagyjából elkészültek. Bográcsozó és grillezõhely is

motorosnaptól kezdve a veterán
autók bemutatóján át a különbözõ fesztiválokig. Ezeket a programokat több száz érdeklõdõ kíséri figyelemmel egy-egy alkalommal. A kultúrház is jeleskedik
a rendezvények szervezésében,
évente 35-40 alkalommal invitálva a település és a térség lakóit.
– Milyen pályázati fejlesztésekben gondolkodnak?
– Az orvosi rendelõ felújítását
a megyei TOP-program segítségével kívánjuk megvalósítani. A

háziorvosi, a fogorvosi rendelõ
valamint a védõnõi szolgálat található az épületben, melynek
rekonstrukciójára nagy szükség
lenne, ahogy az eszközök bõvítésére is. Jelenleg helyettesítés
van, de decembertõl háziorvosi
praxisban folyik tovább a rendelés. Szeretnénk pályázni a földutak karbantartásához szükséges
gépek beszerzésére is, mert nagyon sok zártkerti és mezõgazdasági út van a településen,
melyek rendbetétele folyamatos
munkát kívánna meg. Többször
pályáztunk már a konyha épületének felújítására. Most egy
újabb, a közétkeztetés fejlesztése kiírással szeretnénk élni, hogy
a rekonstrukciót eszközbeszerzéssel együtt megvalósíthassuk.
Várunk arra a kiírásra is, melyre szintén pályázatot nyújthatunk be még az idén. Mûvelõdési
házunk eszközállományát bõvítenénk, valamint az oktatási tevékenységekhez szükséges eszközöket szereznénk be.
Idén még lesz egy rendezvényünk, a káposztás ételek fesztiválja karácsony és szilveszter között. Addigra elkészül az új közösségi kemencetér a szabadtéri
színpad szomszédságában, mely
biztosan nagy segítséget nyújt
majd a vendéglátásban.
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A ZALAI VOLLEIN FERENC FESTÕT

Fogadta a pápa
A zalai és zalaegerszegi kötõdésû Vollein Ferenc 17 éves fiatal
festõmûvész „Szent Márton megkereszteli édesanyját” címû festménye elsõ zalai alkotásként bekerült a Vatikáni Múzeum és Képtárba. Az olaj-vászon technikájú munkát az alkotó személyesen adhatta át a pápának audiencia keretében.

A fiatal festõ szakrális témájú
munkáit kívánta a Szentatya eme
gesztussal elismerni. Ferenc ezzel
Magyarországnak, Zala megyének
és Zalaegerszegnek is dicsõséget
szerzett.
A Szent Márton-év alkalmából
készült festményt hosszú egyházi
elõkészületek után adhatta át az
alkotó a pápának. Az audienciához ajánlásokra volt szükség. Így

vendégek között kapott helyet a
gimnazista festõ.
Vollein Ferenc elmondta, kedvenc témája a Balaton és a Bibliai
jelenetek. Az elõbbi szülõföldje révén, az utóbbit a nagymama szerettette meg vele. Csodatévõ
Szent Márton életébõl az édesanyja megkeresztelése, ami Pannoniához köthetõ, ezért választotta
ezt a témát. Modern, naív mûvé-

dr. Márfi Gyula veszprémi érsek,
dr. Veres András gyõri püspök, dr.
Tóth Tamás, a Pápai Magyar Intézet rektora és a Szentszék Magyarországi Nagykövetsége is támogatta a találkozót, mely közel
50 ezer fõs tömeg elõtt zajlott a
Szent Péter téren. Majd a dísz-

szetével életkorának megfelelõen
kortársai felé is fordul. Legutóbbi
munkáját, a „Balerinát” egyik iskolatársa (Várpalotai Mûvészeti Iskola) alapján mintázta. Mint mondja,
témáit megálmodja, megrajzolja
és megfesti. Még egyelõre nem álmodta meg a 2017 februárjában

Szép gálamûsorral és a tárgyi
világ emlékeibõl, plakátjaiból, okleveleibõl, képes dokumentumaiból kiválogatott darabokat bemutató tárlattal november elsõ
szombatján ünnepelte jelenlegi
épülete átadásának negyvenedik
jubileumát a nagykanizsai Hevesi
Sándor Mûvelõdési Központ
(HSMK).

Szent Márton megkereszteli
édesanyját
Zalaegerszegen, nagykorúvá válása alkalmából rendezendõ kiállítás
minden darabját. A tárlat Ferenc
minden korszakából válogat majd
képeket.
S hogy ilyen fiatal korban elért
magas szintû elismerés után még
mi lehet az alkotói cél, arról kérdeztük Ferencet és fõ mentorát,
az édesapját. Elmondták, a kitüntetések jönnek-mennek, sokszor
hatalomhoz kötõdõen. Sajnos a
magyar mûvészek itthon kevésbé elismertek, de a Vatikáni Múzeum örök emléket állít az ifjú alkotónak.
– A cél, hogy jól érezzem magam és fessek, örömet találjak a
festészetben, vidám legyek és jókedvû – mondta Vollein Ferenc,
aki jelenlegi iskolájában igazi második otthonra lelt, sokoldalú
képzés mellett biztosítják számára a mûvészeti kiteljesedést. A
pápával való találkozást legszebb
emlékei közé teszi, ahogy az odavissza úton látott Toscán tájat,
melyrõl már szintén készített
festményt. Alkotói munkáját pedig immár szentatyai áldással
folytathatja.
Bánfi Katalin

A HSMK ÉS A VEGYESKAR

Negyven éve szolgálnak

összetett hivatásunk, sokrétû feladatellátásunk.
Igazgatóként Kalydy Jenõ után
A szép ünnepnapon fennállásának e kerek évfordulóját ülte az in- 1976–1982 között Zalavári Gyula,
tézményhez kötõdõ, a város jó hí- majd 1983–2007-ig Papp Ferenc,
rét országhatárokon túlra is elvivõ Nagykanizsa Város Vegyeskara is – tudatta lapunkkal
Kovácsné Mikola
Mária, a Kanizsai
Kulturális Központ (KKK) igazgatója.
– A város közgyûjteményi és
közmûvelõdési
intézményei sok
szálon összekapcsolódnak.
Az
eredeti mûvelõdési központ és
gyermekkönyvtár jelenleg magántulajdonban
lévõ, eléggé elhanyagolt állapotú 2008-tól megbízottként Dolmáépülete a Sugár úton található, a nyos Erzsébet, 2009–2013-ig FarMedgyaszay Ház tõszomszédságá- kas Tibor állt az intézmény élén.
ban. A HSMK a KKK székhelyintéz- 2014-tõl pedig jómagam irányíménye.
tom a Kanizsai Kulturális Központ
Nem csupán rendezvényeket szakmai munkáját. Minden intézszervez, hanem közösségeket ményegységnek volt és van saját
épít, szervez és segít módszertani vezetõje is.
útmutatással, az intézményi infA jubileumi dokumentumtárlarastruktúra átadásával, ismeret- tot Horváthné Gelencsér Edit, a
terjesztõ programok szervezésé- HSMK intézményegység-vezetõje
vel. Mûsorfüzetet állítunk össze, nyitotta meg Kálovics Ferenccel,
közvélemény-kutatást végzünk, Nagykanizsa Város Vegyeskara
szakmai segítséget adunk. Nép- mûködésének jogi hátterét biztomûvelõként, mûvelõdésszervezõ- sító alapítvány kuratóriumi elnöként, kulturális menedzserként, kével. A most ünnepelt embleandragógus-ként is megmaradt az matikus épület Erdélyi Zoltán Ybl-

díjas építész, címzetes egyetemi
tanár tervei nyomán készült. A
Dél-dunántúli Építész Kamara elnöke a harmincéves évforduló alkalmából végzett rekonstrukció-

1976. november 6-án avatták fel az ország akkor egyik
legkorszerûbbnek
számító,
gépészetében, mûszaki berendezéseiben azóta többször
megújított
közmûvelõdési
épületet.
hoz még segédkezet adott. Falbontás az akadálymentesítést kivéve nem történt, de megújították a fûtést, kicserélték a nyílászárókat, modernizálták a vizesblokkokat, a mozgássérültek számára
lift épült. A színházterem mögötti

öltözõhelyiségek is átalakultak, de
a színházterem szintén megújult.
A nézõtéren jelenleg 20 sorban
474 számozott ülõhely található,
melyeknél a kényelmi, ergonómiai, anatómiai szempontokat
vették figyelembe.
A HSMK képzõmûvészeti alkotásoknak is otthont ad. A hét múzsát megjelenítõ tûzzománc kompozíció a földszinti elõcsarnokban
Járási Ildikó, nagykanizsai iparmûvészünk becses alkotása, 1989 óta
éke az intézménynek. A négy évszakot a ruhatár szintjén Németh
János keramikus mûvész dombormûvei szimbolizálják, a színházi
elõcsarnokban pedig névadónkat,
Hevesi Sándort mintázta meg Saár
Erzsébet szobrászmûvész. 2015
õszén a színpadunk is megújult. Az
épületre azért is vigyázunk, mert a
külcsín befolyásolja a belbecset, a
minõségi tartalomhoz a szép forma is hozzájárul.
A hagyományok mentén színvonalas, értékes kulturális tartalmat, nívós mûvelõdési formákat
kínáltunk-kínálunk a város lakóinak, akik igényes kultúrafogyasztók. Történelmi tény, hogy a város
fejlett polgársága magas kulturális
elvárásokat támasztva mindig
megbecsülte a társasági élet színtereit, így a jelenkori közmûvelõdési intézményeket is. A Kanizsai
Kulturális Központ közösségi színterei mellett egyaránt fontos szerepet tölt be a Honvéd Kaszinó és
a VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési
Ház. Rájuk testvérként tekintünk,
és jólesett tõlük a születésnapi
ajándék.
Nemes Norbert
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A KISZÖV TÁNCEGYÜTTES 50. JUBILEUMA

Emelkedett hangulatban

Jubileumi gála helyszíne volt a Hevesi Sándor Színház a közelmúltban. Az 1966-ban Gerencsér Zoltán által alapított KISZÖV Táncegyüttes várta a régi táncosokat, köztük több alapító tagot és néhány barát tánccsoportot közös mûsorra, együtt ünnepelni az elmúlt ötven évet. Az estet, mint több korábbi évfordulós bemutatót, egykori koreográfusuk, vezetõjük emlékének ajánlották.

Fergetegesen indult a program. Gerencsér Zoltán: Szép Zalában születtem címû koreográfiája, Vajda József népdalgyûjtése
alapján adott nagy lendületet az
ünnepnek. Ezt az emelkedett
hangulatot az elsõ rész során végig sikerült is fenntartani. Színpadra lépett néhány alapító tag,
akik koruk ide vagy oda, fiatalosan ropták, megifjodni látszottak
visszamerülve az egykori táncos
évek világába.
Az emlékidézést segítette a
második részben, szintén Gerencsér Zoltán koreográfiája, a Körhinta, melyben egykor még a
"mester" is táncosként vett részt.
A produkciót nem kell kommentálni, aki látta egykor vagy most,
biztosan évekig nem felejti el a
varázsát, szinte látni a vásári forgatag közepén a nagy játékot,
szerelmes párokkal, fiatalsággal,
lendülettel. S a hatást ismét a régi táncosoknak sikerült elérni.
A jubileumi program szervezõje az öt éve alakult KISZÖV Senior
csapat volt. Céljuk, minél több
egykori koreográfiát tovább éltetni, s újakat kreálni. Mindkettõbõl mutattak példákat az est során. Az új táncokat Márton Róbert, Erdei Imre és Nagy Katalin

mutatta be. S ahogy a nagy
együttes, úgy a seniorok is aranyminõsítéssel bírnak. A számos kitüntetés sora eggyel nõtt, amikor
is Balaicz Zoltán polgármester az
est nyitányaként köszöntõt mondott és elismerõ oklevelet adott
át a város nevében.
A vidám pillanatok mellett voltak meghatóak is. Így amikor
gyertyát gyújtottak egykori mesterük és azon táncosok emlékére,
akik már nincsenek közöttünk.
A mûsorban két zenekar mûködött közre. A Harangláb együttes immár 30 éve húzza a talpalávalót a KISZÖV mellett, mondhatni, õk az állandó zenekaruk,
Schreiner Jenõ vezetésével. A
Seniorok kísérõje pedig a napjainkban egyre ismertebbé váló
Gyéres Mûhely volt.
A KISZÖV Táncegyüttes 1966ban Gerencsér Zoltán vezetésével
alakult. Halála után a posztját
Vargovics Beáta vette át. A csoport 90 alkalommal lépett fel külföldön, számos megyei és országos, civil és szakmai díj által elismert. A KISZÖV Senior 2011-ben
vált önálló csoporttá, egyre sikeresebbek, számos felkérésnek
tesznek eleget.
Bánfi Kati

E-VONATJEGY

Új sportöltözõt épít Nova önkormányzata, mely beruházás
megvalósítására a helyi sportegyesület nyert pályázati támogatást. Az új létesítmény ünnepélyes alapkõletételét a közelmúltban tartották.

Mobilról is
Az elektronikusan megváltott vasúti jegy már bármely
belföldi vonaton okostelefonon, tableten vagy laptopon is bemutatható – közölte
a MÁV-Start Zrt.
Az e-vonatjegy ellenõrzése a QR kódja beolvasásával
történik, ami tárolja a jegy
összes adatát, többek között
az utas személyazonosságát,
az utazási viszonylatot, a
kedvezményre jogosultságot, a kocsiosztályt és az érvényességet. A lehetõség
használatához 160x160 képpontos képernyõjû okostelefon szükséges.
A MÁV-Start a fejlesztéstõl a digitális jegyváltás népszerûbbé válását várja. Az
e-vonatjegyek továbbra is
háromszázalékos
kedvezménnyel vásárolhatók meg.
2011 novembere óta lehet
interneten vonatjegyet venni, de idáig csak a kinyomtatott jeggyel lehetett utazni.
Az InterCity és a gyorsvonatokon 2012 decemberétõl
tették lehetõvé a jegyek képernyõs bemutatását.

Lendvai Jenõné polgármester
köszöntõjében úgy fogalmazott, a
versenyzõknek mindig szem elõtt
kell tartaniuk a célt a sikeres eredmények elérése érdekében. Az
önkormányzat is dédelgetett maga elõtt egy célt, hogy a régi,
komfort nélküli sportöltözõ helyett egy új, modern, minden
igénynek megfelelõ sportöltözõt
építhessen. Többször pályáztak a
régi épület felújítására és bõvítésére eredménytelenül, miközben
az egyre rosszabb állapotba került. Az igazi lökést a falu fiataljai
adták meg, amikor a sportegyesületet újjáélesztették. Mint mondta, ezzel nemcsak a focicsapat élete kapott új lendületet, hanem a
rajongóké is. Jó hallani a lelkes
szurkolást, és jó tudni azt is, hogy
a novai csapatot többen elkísérik
vidékre, mint az ottani nézõk száma. Mindezek miatt élveznek prioritást a sportfejlesztési célok az
önkormányzat számára.
A polgármester kiemelte Szekeres Zoltán egyesületi elnök szerepét, aki a focicsapat újjászervezése mellett kapásból dobogóra
vitte a csapatot, amely már a má-

Szegedi Gabonakutató
gazdag szója fajtaválasztékkal áll a zalai termelõk rendelkezésére is, köztük
a Pannónia kincsével, mely méltán az egyik legismertebb és legelterjedtebb fajta hazánkban.

A

A Gabonakutató szójafajtáinak
magas minõségét az egyedi oltási
és magkezelési rendszer biztosítja. Ezt azt jelenti, hogy a mikrobiológiai kezelést a vetõmag csávázásával egy menetben végzik el a
magok felszínén vetõmagüzemi
körülmények között. Ezért 2016ban már kizárólag oltóporral kezelt szója vetõmagot hoznak forgalomba. Többek között errõl is
hallhattak tájékoztatót a termelõk
a Gabonakutató Táplánszentkereszti Növénynemesítõ Állomásán tartott hagyományos szójafajta és kukorica hibrid bemutatón a
közelmúltban.
Vadvári László területi képviselõ a zalai gazdák figyelmébe elsõként a Pannónia kincse középérésû szójafajtát ajánlotta, mely továbbra is õrzi piacvezetõ szerepét
hazánkban. Klasszikusan nagyot
termõ, termõképessége intenzív
körülmények között meghaladja
az 5 tonnát hektáronként. Az évjárat-stabilitása a termesztett szóják közül kiemeli. Zalában is nagy
biztonsággal érik be.
Szintén középérésû a Bahia,
ami alacsony tripszin-inhibitor tar-

MOZAIK

KIVÁLÓ SZÓJAFAJTÁK ÉS KUKORICA HIBRIDEK

A Szegedi Gabonakutató kínálatában
A FAO 200-as éréscsoportban a
GKT 270-es igen korai kukorica
hibrid kiváló termõképességû és
magas termésbiztonságú. Korai
virágzása miatt a hõstressz- és
aszálytûrése átlagon felüli. Másodvetésben árpa és akár búza
után is kiváló minõségû silót ad. A
GK Sarolta éréscsoportjának kiváló képességû hibridje, amely átlagon felüli szárazságtûréssel rendelkezik. Közepes termõhelyi viszonyok között is nagy terméspotenciál jellemzi.
A FAO 300-as éréscsoportban,
a 2013-ban elismert GKT 372 újgenerációs hibrid kiváló termõképességgel rendelkezik extenzív
termesztésben. A Szegedi 386
aszálytûrõ, kettõs hasznosításra is
alkalmas hibrid. Kiváló ár-érték
arányú. Most rendkívül kedvezõ
áron kapható.
A Szegedi 521 (FAO 500) intenzív silókukoricaként, de biogáz teris. Kiváló szárszilárdságú, korai be- fenyegeti a nyár közepi forróság. melésre alkalmas energianövénytakaríthatósága miatt kiváló elõve- A másod- és megkésett vetések ként is megállja a helyét. A Szegeteménye a kalászosoknak, ami a hibridje, másodvetésben silónak is di 475 (FAO 400) kiváló termõképességû, középérésû siló hibrid.
kiváló.
zalai termelõknek fontos lehet.

talmú szójafajta. Kiváló termõképességû, folyton növõ, jó betegség-ellenállósággal rendelkezik.
Alacsony tripszin-inhibitor tartalmú a korai érésû Aires szójafajta

A kukorica vetõmagok közül a
FAO 100-as éréscsoportú, szuperkorai háromvonalas GKT 211 kukorica hibridet ajánlotta. Fõvetésben korai virágzása miatt kevésbé

ÁTADTÁK A 86-OS FÕÚT ZALALÖVÕT ELKERÜLÕ SZAKASZÁT

DOHÁNYBOLT
KIRABLÁSÁÉRT

A szó szoros értelmében fellélegeztek Fegyház
(Folytatás az 1. oldalról.)
Az elkerülõ út megépítésétõl
azt várják, hogy legalább ötezerrel csökken a településen áthaladó jármûvek (fõleg a kamionok)
száma. A polgármester úgy fogalmazott, áldás számukra ez az
út, melynek építése a zalalövõieknek és a térségben élõknek is munkát adott. Köszönetet
mondott valamennyi közremûködõnek a beruházás megvalósításáért, amit nemzetgazdasági
szempontból is kiemelkedõ jelentõségûnek nevezett.
Loppert Dániel, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. kom-

munikációs igazgatója ismertette a beruházás részleteit. Többek
között elmondta, hogy az új út
Zalalövõt keletrõl 2x1 sávon,
10,7 kilométer hosszan kerüli el.
Két jelentõs méretû mûtárgy
épült: egy 600 méter hosszú,
nyolcnyílású híd a Zala folyó és a
Zalaegerszeg–Hodos vasútvonal
felett. A másik egy 160 m hosszú
felüljáró a Zalalövõ–Körmend
vasútvonal és a Zalapatakai patak
keresztezésében. A Keresztúri
patak felett egy kisebb felüljárót
létesítettek. Az elkerülõ úton három szintbeni és egy különszintû
csomópontot alakítottak ki.

A megye számára rendkívül jelentõs beruházás valósult meg, vélekedett dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke. Értékében
is nagy jelentõségû, az emberek
számára pedig hatalmas siker,
hogy végre megszabadulhattak a
napi közlekedésüket veszélyeztetõ
kamionoktól. A jövõt tekintve bízik
abban, hogy megvalósul Zalaegerszeg 2x2 sávos összeköttetése az
M7-es autópályával, valamint az
M70-es autóút kétsávossá bõvítése. S ezekre a beruházásokra nem
kell annyit várni, mint a zalalövõi
elkerülõ út megépítésére.
Antal Lívia

ALAPKÕLETÉTELRE INVITÁLTÁK A SPORTBARÁTOKAT

Új sportöltözõt építenek Nován

Józsi György, Kiss György, Lendvai Jenõné és Vigh László.

sodik évben bajnok lett. Szakmai
tudása, igényessége a társadalmi
munkákban is megjelent, így készült el az esõbeálló a kiszolgáló
sarokkal, kispadok, az új tetõ, melyekkel használhatóbb lett a régi
épület.
Az új sportöltözõ megépítésére a Novai Sportegyesület nyújtott be pályázatot a TAO-programra, és nyert támogatást. A be-

ruházást nettó t0bb mint 40 millió forintos költséggel, két ütemben tervezik megvalósítani. Ennek 40 százalékát nyerte el a
sportegyesület, az önerõt és a
teljes költségvetés elõfinanszírozását az önkormányzat biztosítja.
A közbeszerzési eljárás eredményeként már kiválasztották a kivitelezõt, amely megkezdte már a
munkát.

Az ünnepségen Vigh László országgyûlési képviselõ méltatta a
helyi sportegyesület tevékenységét, valamint az önkormányzat a
helyi sport fejlesztésében vállalt
szerepét.
Jürgen Steiner, az ADA novai
bútorgyárának ügyvezetõ igazgatója úgy fogalmazott, a helyi
sportegyesületek léte nagyon
fontos a kistelepüléseken, mert
szerepet játszanak a fiatalok helyben tartásában.
Szekeres Zoltán, a Novai Sportegyesület elnöke megköszönte
az önkormányzat és a képviselõtestület támogatását. Emlékeztetett arra, hogy két és fél éve szervezték újjá az egyesület, és mindjárt bronzérmet szereztek. Akkor
18-20 fõ volt az igazolt játékosok
száma, ami mostanra 50 fölé növekedett. Az új öltözõt õk használják majd, vagyis a megyei III.
osztályban szereplõ férficsapat és
annak tartaléka, továbbá a nõi
csapat. Mint mondta, bízik abban,
hogy idén is megnyerik a bajnokságot, így egy osztállyal feljebb
léphetnek.

Jogerõsen nyolc év fegyházbüntetésre ítélte pénteken a Zalaegerszegi Törvényszék azt a 21 éves férfit, aki
januárban, két nappal azután, hogy a börtönbõl szabadult, késsel fenyegetõzve
kirabolt egy dohányboltot a
zalai megyeszékhelyen – közölte a törvényszék szóvivõje
az MTI-vel.
Az ítéletet ismertetve
Bartalné Mentes Judit felidézte, hogy a férfi január 27én szabadult a börtönbõl,
majd két nappal késõbb elhatározta, hogy akár erõszakkal is, de pénzhez jut. Egy hátizsákba
kesztyût
és
símaszkot, egy 8-10 centiméteres pengéjû kést, valamint
váltóruhát pakolt, majd türjei
otthonából Zalaegerszegre
utazott.
A zalai megyeszékhelyen
az egyik dohánybolthoz közeli parkban átöltözött, majd
a fejére húzott símaszkban
belépett a dohányboltba,
ahol késsel az eladót fenyegetve követelte, hogy mindent adjon oda neki. Miután
az eladó megmutatta, hogy
hol van a pénztárgép, a vádlott 276 ezer forintot magához véve kifutott az üzletbõl.
Távozása után a parkban
újra átöltözött, taxival hazament Türjére, ahol másnap
fogták el a rendõrök, és a
pénzt is szinte hiánytalanul
megtalálták.
A 21 éves férfit – aki korábban zsarolásért, lopásért,
szemérem elleni erõszakért
is volt már büntetve – a Zalaegerszegi Járásbíróság áprilisban felfegyverkezve elkövetett rablás miatt különös
visszaesõként nyolc év fegyházbüntetésre ítélte. A vádlott és védõje fellebbezése
alapján került az ügy a Zalaegerszegi Törvényszék elé,
amely november 11-én helybenhagyta az így jogerõssé is
váló ítéletet.

