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Megjelenik Zala megye minden településén
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KÖZÖS ÉRTEKEZLET A MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁGGAL

A megyei önkormányzat feladatairól
A közelmúltban került sor a Zala Megyei Önkormányzat és a Zala
Megyei Rendõr-fõkapitányság közös szervezésében tartott fõkapitányi értekezletre. A találkozó célja a két szervezet közötti együttmûködés további erõsítése. A fõkapitányi értekezlet résztvevõi tájékoztatókat hallhattak a megyei önkormányzat munkájáról, feladatairól
dr. Pál Attila elnök, Pácsonyi Imre alelnök és dr. Mester László fõjegyzõ elõadásában.

A tájékoztató során többek között elhangzott: a megyei önkormányzat területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési és
koordinációs feladatokat lát el.
Ezek közül a területfejlesztés
kapja a legnagyobb hangsúlyt a
megyei Integrált Területi Program elfogadása, valamint az abban elhatározott fejlesztések
megvalósulásának koordinálása
révén.

A TOP keretében több mint 23
milliárd forint áll rendelkezésre Zala megyében, 17 konstrukció alapján. A program önkormányzati,
egyházi és civil szereplõk számára
nyújt támogatási lehetõséget. A
megyei önkormányzat több pályázatban
konzorciumvezetõként
vesz részt: a Zalai Innovatív Foglalkoztatási Paktum megvalósításában, amelynek a költségvetése
963 millió forint, és a Zala Két keré-

BAK ÉS ZALATÁRNOK KÖZÖTT

Veszélyes útszakasz újult meg
Bak és Zalatárnok között még 1854-ben épült meg az út, többek között azért, hogy az Õrség fáit a nemzetközi piacokra tudják
szállítani. A 75-ös fõút jelentõsége ennél is több, hiszen összeköti
Zala megyét kelet–nyugat irányban.

Bruttó 260 millió forintos beruházás révén több mint egy kilométeren újult meg az út, ami a
legveszélyesebb szakaszok egyike,
hiszen sûrû erdõn, nagy szintkülönbségen és éles kanyarokon át
vezet az út.
Az átadási ünnepségen Vigh
László országgyûlési képviselõ, a
zalaegerszegi jármûipari tesztpá-

ken – kerékpárút-fejlesztési programban, közel 1,2 milliárd forint
értékben.
Az önkormányzat aktívan részt
vesz transznacionális és interregionális pályázatokban is. Három
határon átnyúló programhoz szintén kapcsolódnak. A társadalmi felelõsségvállalás jegyében a megyei
önkormányzat 50 kollégiumi férõhelyet biztosít a pécsi felsõoktatási
intézményekben tanuló nappali tagozatos zalai hallgatók részére. Támogatják a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösséget,
kárpátaljai gyerekek zalaszabari táborozását, Kovászna és Zala megye
közös Értéktárát. Folyamatosan figyelemmel kísérik a megyében
megvalósuló
nagyberuházások
munkafolyamatait.

Átadták a Thermal Hotel Balance-t
A hivatalosan is gyógyhellyé nyilvánított Lentiben, november
utolsó elõtti vasárnapján, ünnepélyes ceremónia keretében felavatták a négycsillagos Thermal Hotel Balance-t és a hozzá tartozó élményfürdõt. Az új, mintegy hetven dolgozót foglalkoztató,
92 szobás, két lakosztályt magában foglaló, 250 fõs konferenciateremmel rendelkezõ, nettó 3,1 milliárdért elkészült és megszentelt gyógyszálloda a helyi önkormányzat beruházásában, részben
uniós pályázati forrás felhasználásával épült.

ni is nehéz, nemhogy felújítani. A
mellékúthálózat folyamatos rekonstrukcióját a kistelepülések jó
megközelíthetõsége kívánja meg,
a megfelelõ minõségû utakra
ugyanakkor a megye értékeinek
megmutatásához szükség van. Bízik abban, hogy a gazdaság fellendülésével egyre több másodrendû
út újulhat meg Zalában.
(Írásunk a 4. oldalon)

lya miniszteri biztosa idézte fel az
út történelmét. Elmondta, a 75-ös
fõút fontos közlekedési útvonal a
megye keleti és északi része között Keszthelyt, Zalaapátit, Pacsát,
Bakot, Zalatárnokot, Novát és
Rédicset érintve. A beruházás öt
hónapot vett igénybe, a Magyar
Közút megyei igazgatósága félpályás útzár mellett végezte el a kivitelezést határidõre.
Dr. Pál Attila, a megyei közgyûlés elnöke örömét fejezte ki, hogy
egy újabb útszakasz rekonstrukciója valósult meg. Aggodalmának
is hangot adott a megye önkormányzati és állami útjainak rendkívül rossz állapota miatt. Mint fogalmazott, ezer kilométeres nagyságrendrõl van szó, amit karbantarta-

Mórocz László, a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. Zala megyei igazgatója elmondta, valóban rövid, de
egy igencsak kritikus útszakaszt
újítottak fel. A kanyarok íveit szabályozták, a padkákat betonelemekkel is megerõsítették. Új csapadékvíz-elvezetõ árkokat építettek, a burkolatot 14 centiméteres
aszfaltréteggel erõsítették meg.
Molnár Károly, Bak polgármestere a jó gazda gondoskodásának
nevezte az út korszerûsítését. Mint
fogalmazott, akkor lesz igazán elégedett, ha a 75-ös fõút Bakon átvezetõ szakaszát is felújítják. „Így
könnyebben érnek el majd bennünket, illetve szebb gondolatokkal hagyják el településünket a jármûvezetõk.”

Élõ, lüktetõ a nagykanizsai Erzsébet tér az adventi forgatagban. A rendezvény a negyedik adventi hétvégén, december 16-ttól december 18-iig
ismét érdekes és látványos programokat kínál az érdeklõdõknek.

ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
és eredményekben gazdag, boldog új évet kívánunk
Kedves Olvasóinknak és Üzleti Partnereinknek!
Zalai Napló szerkesztõsége

TÉRSÉG
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ENNYIÉRT
KAPHAT IDÉN

karácsonyfát
fenyõk
méterenkénti kiskereskedelmi ára nem változik
a tavalyihoz képest – közölte Biza Klára, a Magyar Kertészeti Árudák Egyesülete
(MAKERT) elnöke.
Az elnök a karácsonyfavásár kezdetén elmondta:
a legnépszerûbb az idén is
a luc, a Nordmann és az
ezüstfenyõ. A fõvárosban
és vonzáskörzetében a
Nordmann népszerûsége
töretlen, talán már meg is
elõzte a lucfenyõt, az országos átlagban azonban
továbbra is a lucfenyõ áll
az elsõ helyen – tette hozzá az elnök.
A lucfenyõ méteréért
átlag 3-3,5 ezer, az ezüstfenyõért 5 ezer forintot
kérnek. A Nordmann fenyõ
métere 8 ezer, a két méternél nagyobb Nordmann fenyõ árát egyedileg állapítják meg. Az árak az eladás
helyétõl és a kiskereskedelmi egység típusától
függõen különbözhetnek.
A gyökeres, cserepes karácsonyfák a forgalomnak
mintegy 10-15 százalékát
adják.
Biza Klára kiemelte: a
karácsonyfa minõségére
nincsenek minõségi elõírások, az áru származását viszont igazolni kell. Tájékoztatása szerint lesz elég fenyõfa az idén, importból és
hazai termésbõl. Zala, Vas
megye fõleg déli, Somogy
megye északi területein
õstermelõk és erdészetek
foglalkoznak karácsonyfának való fenyõ termesztésével. Hangsúlyozta, nincs
szó a természet megkárosításáról, a fenyõtermesztés néhány ezer magyar
család megélhetését adja.
A kertészeti árudákban
kínált vágott fenyõket csak
december elsõ napjaiban
vágják ki, nem úgy a nagy
mennyiséget olcsón kínáló
árusítóhelyeken értékesítetteket. Ezek kitermelését
értelemszerûen elõbb megkezdik, hogy már december
elsõ napjaira a kereskedelmi egységekben lehessenek. A vágott karácsonyfákat az ünnepek elmúltával
összeaprítják és komposztálják, vagy elégetik – jegyezte meg az elnök.
Kitért arra, hogy a kertészeti árudák nem nézik
jó szemmel, hogy ebben az
idõszakban megszaporodnak az utcán, alkalmi engedéllyel árusítók. Az utcai
õstermelõi engedéllyel árusítók ugyanis nem fizetnek
helyi iparûzési adót, és
nem terheli õket az alkalmazottak után fizetendõ
járulékok, és bérleti díjak
kötelezettsége sem.
Biza Klára szólt arról is,
hogy a mûfenyõ forgalma
változatlan vagy kissé
alábbhagyott, aki ugyanis
ezt akar állítani a lakásába,
valószínûleg már megvásárolta az elõzõ években.
MTI

A

AKTUÁLIS

Mintegy másfél milliárd forint
ráfordítással készült el a 74-es fõút új körforgalmú keresztezõdése
Zalaegerszeg botfai városrészében. A beruházás során megújították a fõút Balatoni úti körforgalomig vezetõ öt kilométeres
szakaszát is.

Biztonságban a körforgalomban

Balaicz Zoltán polgármester a
sajtóbejáráson elmondta, Zalaegerszegen és térségében összesen 2,6
milliárd forint értékben indultak útfelújítási programok idén. Ennek
részeként építették meg a botfai
körforgalmat, kiszélesítették a MOL
csomópontot, valamint teljesen
felújították a városba vezetõ öt ki-

lométeres útszakaszt. A beruházás
másfél milliárd forintba került,
melybõl 400 millió forintot a botfai
körforgalom megépítése vitt el.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos arról beszélt,
hogy a botfai körforgalom kialakítását a baleseti veszély csökkentése indokolta. A keresztezõdés által
érintett útszakaszon ugyanis na-

FELÚJÍTOTTÁK A 74-ES FÕÚT ZALAEGERSZEG ELÕTTI SZAKASZÁT

ponta átlagosan 6200 személy- és
teherautó haladt át. Az építkezés
öt hónapig tartott forgalomlezárás
nélkül, odafigyelve minden körülményre, melynek köszönhetõen
nem történt baleset.
A 74-es fõút Bak–Zalaegerszeg
közötti szakasza a város elsõ elkerülõ szakasza, ami még az 1970-es
évek elején épült – fûzte hozzá az

elhangzottakhoz Schlemmer Tamás. A Magyar Közút Nonprofit Zrt.
osztályvezetõje felidézte, hogy
ezen az útszakaszon az elmúlt évtizedekben több súlyos, nem egyszer halálos baleset történt, ezért
is döntöttek a botfai elágazónál a
körforgalom megépítése mellett. A
csomópont biztonságát közvilágítás is szolgálja, a gyalogosok védelmét pedig járda.
Gecse Péter alpolgármester,
Botfa, Besenyõ, Páterdomb településrészi önkormányzati képviselõje
kiemelte, az itt élõk kívánsága teljesült a beruházással, ami a közlekedésbiztonság javítása mellett a
déli városrészek megközelítését is
jelentõsen könnyebbé teszi.
A 74-es fõút nagypáli keresztezõdésében a dombtetõt és a lejtõt
érintve hatalmas átalakítások zajlanak. Itt jármûosztályozós csomópontot alakítanak, ami várhatóan a
jövõ év tavaszára fejezõdik be.
Antal Lívia

ZALAKAROSON,
a fürdõtõl
öt percre található
összkomfortos
apartmanház
2017-tõl egész évben
KIADÓ.
A házban két kétszobás illetve
egy egyszobás lakrész található.
Érdeklõdni: 06-30/517-3918-as
telefonszámon, illetve e-mail:
schbe.anita@gmail.com

Schlemmer Tamás, Gecse Péter, Balaicz Zoltán és Vigh László.
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MEGYE

KRÓNIKA
A megyei közgyûlés legutóbbi
ülésén Egri Gyula tûzoltó ezredes,
megyei igazgató a Zala Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
2015-2016. évi tevékenységérõl
szóló tájékoztatójában elmondta,
hogy a preventív munka és a beavatkozási hatékonyság növelése
érdekében tett erõfeszítéseik
eredményeként tovább csökkent
a megyében a tûzoltói beavatko- védelmére tett erõfeszítéseket és
zást igénylõ események száma.
kiemelte a tevékenységük eredményeként kialakult széles körû
pozitív társadalmi megítélést,
Kiemelte, hogy fokozott tájé- amely a katasztrófavédelem munkoztatási és iparbiztonsági tevé- katársait övezi.
kenységük eredményeként az elA testület tájékozódott a Mamúlt idõszakban nem történt CO- gyar Nemzeti Vidékfejlesztési Hivamérgezés miatti haláleset a me- tal (MNVH) területi felelõse és a Zagyében, illetve sem veszélyes la Megyei Önkormányzat vezetéséüzemben, sem veszélyes szállít- nek kezdeményezésére létrejött
mánnyal kapcsolatban nem kö- Zala Megyei Vidékfejlesztési Mûvetkezett be a lakosságot veszé- hely tevékenységérõl. Tekintettel
lyeztetõ káresemény. Sikerként arra, hogy a vidékfejlesztéssel kapemlítette meg, hogy tovább nö- csolatos legfontosabb feladatok levekedett a katasztrófavédelmi téteményesei azok a vidéki közösmunkába bevont önkéntes szer- ségek, amelyek a Vidékfejlesztési
vezetek száma, több települési Program közvetlen, helyi szintû
szervezet nemzeti minõsítést hasznosulását képesek közösségi
szerzett, három tûzoltó egyesület alapon megtervezni és ennek sopedig jogosulttá vált az önálló be- rán katalizátorként közremûködni
avatkozásra is.
a források felhasználásában, a mûDr. Pál Attila, a közgyûlés elnö- helyt kifejezetten a LEADER Helyi
ke megköszönte a zalai emberek Akciócsoportok munkaszervezetei-
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ÜLÉST TARTOTT A MEGYEI KÖZGYÛLÉS

Tájékoztatók, döntések

November végén ült össze a
Zala Megyei Védelmi Bizottság. A
résztvevõk 9 napirendi pontot
tárgyaltak. Értékelték többek
között az idei év munkáját, s
meghatározták a következõ idõszak feladatait.

A bizottság évente általában
két ülést tart, indokolt esetben
ennél többet. Az év végi tanácskozáson beszámolókat és tájékoztatókat hallgattak meg a legfontosabb teendõkrõl. Így például
górcsõ alá vették a téli felkészülési, illetve az árvízvédelmi feladatokat. Az idõjárás okozta meglepetésekre folyamatosan készülni
kell - jelezték a szakemberek. Ezt
idén a nyári esõzésekkor meg is
tapasztalták.
– Ennek ellenére most arra számítunk, hogy a téli idõjárási viszonyokra kellõképpen felkészültünk.
Amennyiben rendkívüli esemény
történik, akkor a Védelmi Bizottság tagjai természetesen készen
állnak arra, hogy összehangoltan
védekezzenek – mondta el dr.
Sifter Rózsa, a Zala Megyei Védelmi Bizottság elnöke.
A napirendi pontok között szerepelt az ár- és a belvíz elleni védekezésre való felkészülés. Ezzel

re alapozva, munkájukat támogatva hozták létre 2015 szeptemberében. Az azóta eltelt idõben folyamatosan bõvült a résztvevõ szervezetek köre, s az így kialakult párbeszéd eredményeként kirajzolódóban van egy, a megye adottságaira és lehetõségeire alapozott jövõkép a vidékfejlesztési kérdéseket
illetõen. A Zala Megyei Közgyûlés
határozatban rögzítette csatlakozási szándékát a Vidékfejlesztési
Mûhely által megfogalmazott „Zala
Helyi Termék Charta” elnevezésû, a
Zala megyében megtermelt áruk
és szolgáltatások piacra jutásának
elõsegítésére irányuló együttmûködéshez. A megyei önkormányzat
a Zalai Innovatív Foglalkoztatási
Paktum keretében mûködõ Helyi
Termék munkacsoport tevékenységének segítésével, koordinálásával
kívánja elõmozdítani a Charta céljainak megvalósítását.

A VÉDELMI BIZOTTSÁG FELADATAIRÓL

Ár- és belvízvédelem
kapcsolatban Egri Gyula, a Zala
– Június 5-én mintegy 70 milliMegyei Katasztrófavédelmi Igaz- méter csapadék hullott Zalában.
gatóság vezetõje tájékoztatta a Ennek eredményeképp tömeges

Egri Gyula, dr. Sifter Rózsa és Gaál Róbert.
grémiumot. Mint mondta, megnyugtató a megye felkészültsége.
Idén nyáron azonban a rendkívüli
júniusi esõzés több intézkedést
igényelt a megszokottaknál.

beavatkozást végeztünk Zalaegerszegen, Keszthelyen, Hévízen
és a megye több pontján is. A tûzoltók kidõlt fákhoz, elöntött pincékhez és garázsokhoz vonultak –

Elfogadta a grémium a Zala Megyei Integrált Területi Program
(ITP) 3.3 verzióját, amely kiegészült a Mura Nemzeti Programban
megvalósítani kívánt kerékpárútfejlesztés és a megyei fejlesztések
szinergiájának leírásával, tekintettel arra, hogy az 1562/2016.
(X.13.) Kormányhatározatban foglaltak szerint 150 millió Ft-tal megemelkedett a Zala megyei ITP forráskerete a Mura Program megvalósításának elõsegítése érdekében.
Módosította a testület 2016.
évi költségvetését, meghallgatta a
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány beszámolóját, valamint
módosította a ZMVA és a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft. alapító
okiratát. Elfogadták az önkormányzati hivatal jövõ évi belsõ ellenõrzési tervét és a közgyûlés
2017 elsõ félévi munkatervét.

mondta el Egri Gyula. Az igazgató
hozzátette: az elkövetkezendõ
idõszak teendõire, azaz a téli
hóhelyzetre
lehetõségeinkhez
mérten felkészültünk. Közel 15
partnerszervezet segíti a munkánkat, amennyiben ezt az idõjárási viszonyok megkövetelik.
A találkozón szó esett arról is,
hogy az ár- és a belvíz elleni védekezéssel kapcsolatban jövõre
több beruházást terveznek. Ezeket Gaál Róbert, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója ismertette, aki elsõként a megyében lévõ árvízvédelmi létesítmények és árvíztározók állapotáról számolt be.
– Emellett a Zala megyét érintõ fejlesztésekrõl is tájékoztatást
adtam. A következõ években például záportározók és egy belvízvédelmi övezet kiépítését tervezzük – mondta el Gaál Róbert.
A Zala Megyei Védelmi Bizottság Szervezeti és Mûködési Szabályzata az alaptörvény módosításának megfelelõen változott:
így abba bekerült a terrorveszélyhelyzet fogalma is. Az ülésen szó volt még az önkéntes
tartalékos rendszerrõl, valamint
a Befogadó Nemzeti Támogatás
aktuális területi védelmi feladatairól is.

Sajtóközlemény

Konferencián mutatták be
a nemzetközi egészségturisztikai
fejlesztés eredményeit
2016. november 18–20. között Hévízen tartották az európai
uniós támogatással megvalósuló OFF TO SPAS projekt
(676737/COSME Programme) záró konferenciáját és szakmai
workshopját a 125 éves Magyar Balneológiai Egyesület jubileumi
nagygyûlése keretében.
A program során a résztvevõk részletes tájékoztatást kaptak a
projekt keretében végzett kutatásokról, a termékfejlesztés folyamatáról és bemutatásra kerültek a közös munka eredményei.
Mindezek mellett a konferencia résztvevõinek lehetõségük volt
megismerkedni több európai turisztikai szervezettel is, tovább
erõsítve ezáltal a hálózatos kapcsolatokat a késõbbi együttmûködésekhez.
Az OFF TO SPAS projekt négy országból hét konzorciumi partner együttmûködésében valósult meg. Magyarországot a Pannon
Egyetem (a projekt koordinátora), a Hévízi Turisztikai Nonprofit
Kft. és a Zala Megyei Önkormányzat képviseli, a további partnerek
pedig: AGE Platform (Belgium), Kovászna Megye Tanácsa (Románia), Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület (Románia), VEGA
RESOR Travel Specialist Group Sweden AB (Svédország).
A tevékenységek hátterét az Európai Bizottság által az elõzõ
költségvetési idõszakban készített felmérések és tanulmányok
eredményei jelentették, melyek egyértelmûen alátámasztják,
hogy az idõsebb korosztály turizmusban rejlõ lehetõségei nincsenek megfelelõen kihasználva, vagyis az elõ- és utószezonban rejlõ
potenciál jól kihasználható lenne ezen célcsoport számára. Mindezek mellett a turizmusban érdekelt kis- és közepes vállalkozások
számára is új lehetõségek kínálkoznak a fõszezonon kívüli idõszakok kihasználásával.
A 2015. augusztus és 2016. november vége közötti idõszakban
piaci felmérések, kutatások, tanulmányok készültek a német nyelvû térségek és skandináv területek idõskorú szervezeteket tömörítõ platformjainak és partnereinek bevonásával. A döntéshozókat
és potenciális utazókat megszólító, speciális igényekhez szabott
marketing kommunikáció zajlott, illetve számos mûhelyfoglalkozásra, találkozóra került sor a partnerségi kapcsolatok kiépítése és
a jó gyakorlatok megosztása érdekében.
Mindezek eredményeként Hévíz és Kovászna példáján keresztül
kialakult egy olyan balneológiai turisztikai termékhálózat, amely
hely- és piacspecifikus gyógyászati és egészségturisztikai programokat kínál az idõsebb korosztálynak.
A záró rendezvény prezentációi és a projektrõl szóló bõvebb információ megtalálható a www.offtospas.eu honlapon.

MEGYEI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

Megalakult az elsõ munkacsoport

A Zalai Innovatív Foglalkoztatási Paktum megvalósításában résztvevõ öt munkacsoport közül elsõként jött létre a mikro- és a kis- és
középvállalkozások fejlesztési munkacsoportja, amely a Zala Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (ZMVA) irányítása alatt tevékenykedik. Ezzel kapcsolatban tartottak alakuló ülést a közelmúltban a megyeházán.

Halász Eszter projektmenedzser
megnyitója után Pácsonyi Imre, a
megyei közgyûlés alelnöke vázolta
fel a megyei paktum céljait, melynek irányául a megye gazdasági
növekedésének elõsegítését jelölték meg.
Nagy András, a Zala Megyei Vállalkozási Alapítvány igazgatója ismertette ezután a KKV munkacsoport céljait, melyben öt állandó tag
és a paktummenedzser dolgozik,
de számítanak vállalkozókra is. Félévente kívánnak ülésezni, melyeken a hazai és nemzetközi vállalkozásfejlesztési projektek tapasztalatait is meg kívánják osztani.
A munkacsoport tagjai a következõk: a Vállalkozók Országos Szö-

vetsége – Zala Megyei Szervezet
részérõl Kovács Dezsõ, a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamarától Verger Renáta, a Nagykanizsai
Szakképzési Centrumtól Bene Csaba, a Zala Megyei Közgyûlés alelnöke, a Zalaegerszegi Szakképzési
Centrumtól Böröcz Csaba, a Zala
Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványtól Halász Eszter, munkacsoport-vezetõ.
Az elõadás hangzott el a duális
szakképzésbe való bekapcsolódásról, az ebben közremûködõ munkatársak képzésérõl. Elemezték a
vállalati innováció növelésének
fontosságát és szó esett a zalai vállalkozások nemzetközi piacra lépésének bõvítésérõl.
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TÉRSÉG

ÁTADTÁK A HOTEL THERMAL BALANCE-T LENTIBEN

TURIZMUS

UTAK, KÖZTEREK SZÉPÜLTEK MEG IDÉN

Hajtóerõ az avató után A szépkorúakat köszöntötték Teskándon
Kövér László, az Országgyûlés elnöke avatóbeszédében arra utalt,
hogy egy hotel átadása mindig szól a gazdasági pezsgésrõl is. Ez a vidék megszenvedte a magyar belpolitikai élet gazdasági következményeit is. Az elsõ polgári kormány után megtorpant a fejlõdés. A rendteremtésben Lenti energiái is felszabadultak s bemutatták: tudnak és
akarnak is cselekedni.

kentését, a vízelvezetõ-hálózat,
belvízelvezetõ csatornák fejlesztését is. Megvalósulhat az Északnyugat-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt. autóbusz-pályaudvar épületének és környezetének rendezésével együtt a közúti közösségi közlekedés feltételeinek javítása városunkban.
Egészségügyi és szocális területen a családsegítõ központ elhelyezését lehetõvé tevõ épület felújítása, a mumori városrész szegregálódott területén közösségi
helyszín, játszótér kialakítása, kultúrház-rekonstrukció, térfigyelõkamera-rendszer kiépítése a terv.
Az elõbbieken kívül konzorciumi
partnerek vagyunk két projektben
a foglalkoztatási együttmûködés
kialakításában és mûködtetésében, valamint folytatjuk a határon

Kemény, hosszan tartó munká- a helyi élményfürdõt is. A hotel
val sikerült a városnak ledolgoznia a már júniusban megnyitotta kapuit
korábbi hátrányait, és elõnyére a vendégek elõtt és a nyitása óta
megváltoztatni földrajzi adottsága- 45 százalékos kihasználtsággal mûit. Mindenki lelkiismeretesen elvé- ködve igazolta: e beruházásra óriágezte a rábízott munkát. Világszer- si szükség volt. A vendégek többte nõ hazánk turisztikai vonzereje. sége hazánkból érkezik, de Európa
Kövér László szerint: a magas szín- sok országából – osztrákok, csehek,
vonalú, egyedi szolgáltatásokat szlovének – „tesztelik” hosszabbnyújtó szálló elõnyös gazdasági idõ- rövidebb idõre a szolgáltatásokat.
szakban kezdte meg mûködését, Az ünnepség alkalmával levetítetmert 2010 és 2015 között 39 száza- tek egy, a hotel építésének törtélékkal emelkedett Magyarországon netét a kezdetektõl az avatás pillaa vendégek száma, de a szálláshe- natáig bemutató kisfilmet.
lyek összes árbevétele is több mint ötven
százalékkal
nõtt. Jövõre 21 milliárd forintot fordít
a kormány ágazatfejlesztésre, így a
turizmus szakma –
Lentit is beleértve –
elõbbre léphet.
Horváth László
polgármester
az
avatóünnepségen
mondott köszöntõjében a nehéz és
erõfeszítésekkel teli utat vázolta, aminek révén, a laktanyájáról elhíresült
ismert katonavárosból, s piacáról ismert kereskedõvárosból a természeti
Az elõtérben Vigh László, dr. Pál Attila, Kövér László és Horváth László.
környezetnek és a
gyógyfürdõfejlesztésnek köszönAz avatóünnepség állófogadása átnyúló City Cooperation projekhetõen, egy több évtizedes álom alkalmával mondott pohárköszön- tünket is. Van tehát feladat a jövõ
megvalósításával, mára a gyógy- tõjében dr. Pál Attila, a zalai me- évre, dolgozunk terveink valóra
turisztika kiemelt fellegvára lett. Az gyegyûlés elnöke a megye és Len- váltásáért.
eredményes összefogás gyümöl- ti város életében is történelminek
– Lassan véget ér az idei év.
csének nevezte a fizikai és info- nevezte a beruházás gyors, precíz Lentinek milyen fejlesztési célokat
kommunikációs téren is teljesen és minõségi elkészülését. Gratulált sikerült véghezvinnie idén?
akadálymentesen használható mi- ahhoz, hogy Lenti immár tagja lett
– Azt hiszem, hogy a gyógyfürnõségi kereskedelmi szálláshelyet, a honi fürdõvárosok elit klubjának. dõfejlesztés és szálláshelybõvítés
amelynek révén Lenti ismét feljebb Avatóbeszédében Lenti város pol- beruházás megvalósítása volt a legkerülhetett egy fokkal a gyógy- és gármestere kiemelte: „Vannak el- komolyabb eredmény. Kiegyensúegészségturizmus lépcsõjén. A fel- képzeléseink és kész terveink a lyozottan mûködött a város, teljesíavatott komplexum egyedülálló a gyógyhely további modernizálásá- tettük kötelezõ és önként vállalt
település méretéhez képest – ra, a település Zöld Várossá alakítá- feladatainkat, elõkészítettük a tomondta el. A magyar kormánynak, sára, a turizmus erõsítésére”. Hor- vábbi fejlesztések indítását.
a küldetésben segítõ partnerek- váth Lászlót arra kértük, ossza
– A kultúra, a gazdaság és a
nek, a politikai élet döntéshozói- meg az olvasókkal a képviselõ-tes- közélet mely személyeire, intéznak, a közremûködõ szervezetek- tület által dédelgetett fejlesztési ményeire, civil közösségeire,
nek, az irányító hatóságoknak, a terveket.
sportegyesületeire, sportolóira tesegítõ intézményeknek, a vállalko– Már 2015-ben megkezdtük a kintett a város különös büszkezásoknak, a projekt menedzsment- felkészülést a hazai és uniós pályá- séggel ebben az évben?
jének, az építõknek és személyek- zatokon való részvételre, a projek– Polgármesterként büszkén
nek hálás köszönetét tolmácsoló teket benyújtottuk, döntésekre vettem át a „Virágos Magyarorpolgármester úgy látta: a beruhá- várunk. Lenti Zöld Város kialakítása szágért” környezetszépítõ verzás a jövõben segíteni fogja a vál- keretében a Táncsics utca a régi senyben elért eredményeinkért
lalkozói tõke bevonzását, a ven- temetõ és a fürdõ környezetének az „Év települése” címet igazoló
dégéjszakák számának emelkedé- rendezése, parkoló és kerékpársáv, oklevelet és ez évben is a
sét, további, a vendégek által ge- járdák kialakítása, szabadidõ és „Kerékpárosbarát Település” cím
nerált igények, fejlesztések kielégí- rekreációs központ létesítése a cél. tulajdonosai lettünk. Januárban a
tését.
Fejleszteni kívánjuk a kerékpározás város napján hét kitüntetett ve– Amit Lentiben egyszer megál- feltételeit a város közigazgatási te- hette át az önkormányzat rendemodnak, azt véghez is viszik! A te- rületén lévõ kerékpáros létesítmé- letében megfogalmazottak szelepülés sorsát évtizedekig befolyá- nyek hálózati kapcsolatainak kiala- rint járó díjak egyikét – közöttük
solni fogja a jelenlegi fejlesztés. A kításával, a hiányzó kerékpáros há- sportolók, közösségért dolgozók
most elért mérföldkõrõl is tovább lózati elemek fejlesztésével. A Len- is –, ezen kívül a Semmelweis-nap
kell menetelnie az aktív, tetterõs, ti piac megújításának keretén belül alkalmából hat, a pedagógus nakreatív, tabukat és korlátokat jól valósulhat meg a meglévõ terület pon tíz, az adott területen dolgodöntögetõ város vezetõinek, hogy felújításával, korszerûsítésével, az zó érdemelte ki a kollektíváik jaa Riviérát idézõ zalai üdülõparadi- árusítás feltételeinek bõvítésével a vaslata alapján kiemelkedõ muncsom tovább fejlõdhessen. E helyi termelõk piacra jutásának se- káért járó elismerést. Természegyönyörûszép fejlesztéssel megér- gítése.
tesen a kitüntetést érdemlõk szákezett Zala megyébe a harmadik
Termálkincsünkre alapozva geo- ma ennek sokszorosa is lehetne,
évezred – foglalta össze Vigh termikus fûtési rendszer kiépítésé- az elért eredmények nem valósulLászló, a térség országgyûlési kép- vel tervezzük nyolc közintézmény- hattak volna meg a város lakóiviselõje, aki aktív támogatója volt a ben a jelenlegi rendszer kiváltását. nak, intézményeinek, közösségeiprojektnek.
Projektek készültek a Vörösmarty nek, vállalkozóinak együttmûköA szállodaavató rendezvényen a úti óvoda modernizálására, részle- dése, támogatása nélkül.
beruházás részleteirõl Kutfej Attila, ges akadálymentesítésére, az óvoÖnkormányzatunk nevében köa komplexumot üzemeltetõ Lenti da és bölcsõde épületgépészetének szönöm, hogy segítették törekvéGyógyfürdõ Kft. ügyvezetõ igazga- rekonstrukciójára, a lentikápolnai seinket, ezúton is kívánok Lenti
tója beszélt. Vetítettképes prezen- településrész kultúrházának felújí- minden polgárának áldott karátációjában rávilágított: a fejlesztés- tására. Több településrészt illetõen csonyt és sikerekben gazdag,
re rendelkezésre álló összeg mint- készítettük elõ a belvíz és helyi víz- egészségben teljes boldog új évet!
egy ötödébõl tovább fejlesztették kár veszélyeztetettségének csökNemes Norbert

Utak, közterületek újultak és
szépültek meg idén Teskándon, a
település önkormányzata a jelentõs értékû beruházást saját erõbõl valósította meg.

– A jól mûködõ helyi vállalkozásoknak és az általuk befizetett
iparûzési adónak köszönhetõen
idén több felújítási munkát tudtunk elvégezni saját erõbõl –
mondta érdeklõdésünkre Tóth István Jánosné, Teskánd polgármestere. – Ezek a fejlesztések összesen tízmillió forintot tettek ki,
melybõl leaszfaltoztuk a Mátyás
király és a Sport utcát, valamint kijavítottuk az útburkolatot a Tölgyfa utca elején. A Sport utcánál a
temetõ elõtti átereszt rendbetettük, felújítottuk a temetõ kerítését és növényeket telepítettünk a
sírkertbe, a falu elejére pedig új
buszvárót helyeztünk ki, mert a
régi már nagyon tönkrement.
A vízelvezetõ árkokat több helyen is kitisztítottuk, mert nyáron
egy nagy vihar kártételével kellett
szembesülnünk. A lezúduló csapadék épületeket, parkolókat, árkokat öntött el az óvodánál, a Hajnal
és Virág utca közötti szakaszon,
nem kímélte a templom utcáját, a
Toldi utcát és a kápolnához vezetõ utat sem. A károk enyhítésére
vis maior pályázatot nyújtottunk
be, az elnyert 13 millió forintos
támogatást 2017-ben használjuk
fel az érintett utak, épületek
helyreállítására.
A polgármester a jövõ évvel
kapcsolatban úgy vélekedett,

hogy nehezebb esztendõ lesz,
mert kevesebb iparûzési adóra
számíthatnak. Egyúttal bíznak pályázati források elnyerésében. Egy
fedett helyi piacot hoznának létre, továbbá felújítanák a Petõfi utcai járdát, melyhez rendelkeznek
építési engedéllyel. A nyári vihar is
alátámasztja a csapadékvíz-elvezetés megoldásának fontosságát
a templom elõtti domboldalon.
2017-ben ennek tervezését is el
szeretnék készíteni. Megvalósításához ugyancsak pályázati forrást
remélnek.
Az önkormányzat nyert forrást szociális támogatásra, melybõl a 0–18 év közötti valamint a
75 év feletti rászorulók számára
nyújtott segítséget. Teskánd önkormányzata mindemellett nagy
hangsúlyt helyez szépkorú lakói
megbecsülésére, ugyanakkor a
település nem az átlagos zalai falvakhoz tartozik, hiszen az 1102
lakosból mindössze 240 fõ 60 év
feletti. A 0–18 évesek 218-an

vannak és magas az aktív korúak
száma.
– Teskándon, örökölve az elõdöktõl a hagyományt, nem a
nyugdíjkorhatárhoz igazítjuk a
meghívottak körét, hanem a 60
évhez, hiszen egyes szakmákban
már 45 évesen is lehet nyugdíjas
valaki. Ma Magyarországon, de
egész Európában és a világon is
öregszik a társadalom, mely ténynyel számolni kell. Ahogy azzal is,
hogy ma egy 60–70 éves ember
sokkal aktívabb, mint pár évtizeddel ezelõtt. Ma már az utánunk
jövõ generációnak az 50–60 éveseket sem lehet leírni. Szükségünk
van mindnyájuk tapasztalatára,
tudására, ahogy egy családban a
gyerekek lázadására, a családfõ
higgadtságára és a nagypapa,
nagymama
bölcsességére
–
mondta el többek között köszöntõjében Tóth István Jánosné polgármester. Az idõsnapi rendezvényt a helyi vöröskereszt szervezésében rendezték meg.

Szentgyörgyvár, a szépreményû
z idei év az önerõgyûjtés jegyében zajlott
és a 330 lelkes község számára a legoptimálisabb pályázatok kiválasztására fordítottuk energiánk nagy részét. A mûvelõdési ház
teljes modernizálására nyújtottunk be pályázatot
és kíváncsian várjuk az eredmény kihirdetését. A
mezõgazdasági utak felújítására, karbantartására
valamint eszköz- és gépbeszerzésre pedig hamarosan adunk be egy pályázatot.

A

A köztemetõ elé – amelynek kerítését és parkolóját tavaly már felújítottuk – egy fedett ravatalozót
építünk. A tervek készen vannak, az építési engedélyeket megkaptuk, a jövõ év elején szeretnénk készre jelenteni ezt az önerõbõl megvalósított projektünket. Árajánlatokat már kaptunk és a kivitelezõ ki-

választása is hamarosan megtörténik. – mondta el a
napirenden tartott fejlesztésekrõl, beruházásokról
Ádovics István, Szentgyörgyvár polgármestere, akit
a nagyobb rendezvényekrõl kérdeztünk:
– Törvény és kormányrendelet is született arról,
hogy a megõrzendõ és egyedülálló magyar nemzeti
értékeket, nemzeti örökségünket, a magyar kultúra
értékeit, a magyarság szellemi és anyagi alkotásait,
ember alkotta és természet adta értékeit egy átfogó, települési értéktárban kell összesíteni. A gyûjtés
elkezdõdött, megalakult az értéktár bizottság, így
hamarosan több elemet magában foglal majd a helyi büszkeségünk.

A hungarikumok megalkotásával kapcsolatos pályázat segítségével november közepén vacsorával
és zenés esttel egybekötött Márton-napi vigasságot
tartottunk a kultúrházban, ahol az Otelló Borbarát
Kör és a Tüskevári Néptánccsoport adott mûsort. A
faluból elszármazottak találkozóját elsõ ízben szerveztük meg. E nagy érdeklõdés mellett zajló program keretében, bemutatást nyertek a sármelléki értéktár anyagai és néhány, a helyi értéktárba kerülõ
tárgyat, fotót, gyûjtött anyagot is kiállítottunk, de
elõadások is elhangzottak.
A képviselõ-testület már döntött arról, hogy a
községünkbõl elszármazottak legközelebbi találkozóját jövõre, április 29-én, szombaton tartjuk. Februárban sikeres szerepléssel hatodízben vettünk
részt a Kõröshegyi Hagyományõrzõ Napok keretében tartott VI. Böllérfesztiválon, júniusban pedig
a bronz díjat hozta el futballcsapatunk a
Szentgyörgy nevû települések iszkaszentgyörgyi találkozójáról. Július végén ismét megrendeztük a C-kategóriás fogathajtó versenyt,
csikósbemutatóval, akadályhajtással, lipicai fajtabemutatóval. Augusztus közepén zenés, fõzõcskézõs, családi napot szerveztünk utcák közötti focimérkõzésekkel.
Jó hangulatban zajlott a nemrégiben újjáalakult és aktívan tevékenykedõ Szentgyörgyvárért Egyesület által szervezett szeptemberi kirándulás is a Bikali élménybirtokra. Október elején – a hosszú évekig tartó agonizálásnak véget
vetve – felvonulással egybekötött szüreti mulatságot szerveztünk, sokaknak okozva örömórákat. A település-fenntartási és karbantartási feladatokat évszaktól függetlenül, folyamatosan végezzük. Mûködik a teleházunk, könyvtárunk. Már 18
éve jó a tapasztalat a falugondnoki szolgálat feladatellátásával kapcsolatban. Egy sütemény- és ajándékosztó délután felkeresett bennünket a Mikulás.
December közepén karácsonyváró mûsorral, fehér asztalok melletti vendéglátással köszöntjük a falu összes nyugdíjas polgárát. A szociális tûzifa programban negyedszáz rászoruló családnak osztunk ki
30 köbméter tüzelõt. A német ZDF televízió októberben egy filmsorozat esküvõi jeleneteit vette föl a
Szent Erzsébet templomunkban, ahol a hívekkel közösen karácsony méltó megünneplésére készülünk.

MEGYE

KÖRNYEZET

Zalaapátiban kölcsönös megbecsüléssel
Fejlesztések elõkészítése, pályázatok beadása, a település megfelelõ szintû mûködtetése és a nagy népszerûségnek örvendõ rendezvényeik színvonalas megtartása tette ki Zalaapáti önkormányzatának ez évi feladatait. Vincze Tibor polgármesterrel idézzük fel a
történéseket, szót ejtve a jövõ évi tervekrõl is.

–Valóban ez az év a felkészülés idejének mutatkozott, hiszen
az uniós pályázati kiírások még
csak részben jelentek meg, így
megvalósításuk az elkövetkezõ
idõszakra marad. Adtunk be pályázatot egészségközpontunk felújítására, egyúttal a fogászati
alapellátás eszközállományának
bõvítésére. Pályázati forrásra számítunk továbbá két sportpark létesítése tekintetében, az egyik a
faluközpontban, míg a másik a
sportpálya mellett kapna helyet.
Nyertünk a Belügyminisztérium pályázatán, mely több mint
14 millió forinttal támogatja a
Kossuth utcai önkormányzati tulajdonú járda rekonstrukcióját.
Ennek révén 800 folyóméteres
szakasz újulhat meg, a mellette
lévõ zöldterület rendbetételével,
jövõ tavasszal. Szintén 2017-ben
valósulhat meg a település közvilágításának teljes korszerûsítése,
amely során több mint 280 régi
lámpatestet cserél ledesre a kivitelezõ. A beruházás mintegy 30
millió forintba kerül, melynek finanszírozási alapját egy bérleti
konstrukció teremti meg.
Az elkövetkezõ idõszakban a
községháza felújítását is el szeretnénk végezni. Ehhez azonban
az épületet önkormányzati tulajdonba kell vennünk, melyet követõen tudunk csak pályázatot
benyújtani a rekonstrukcióra. A

járdák tekintetében is rendezni
kell a tulajdonviszonyokat, melyek többsége jelenleg a Magyar
Közút tulajdonában van.
A Belügyminisztériumtól szociális tûzifára is nyertünk támogatást, melybõl több mint 61
köbmétert vásárolhatunk. Ezt az
önkormányzat közel 140 köb-

méter tûzifával pótolja ki saját
költségvetésébõl. Ebbõl két köbméternyit kapnak fejeként a rászorulók, és ugyanennyit a
nyolcvan évet betöltött lakosok.
Az utóbbi 57 fõnek összesen 114
köbméter tûzifát osztunk ki.
Tesszük ezt a kölcsönös megbecsülés jegyében, mely indítás a
babakötvény bevezetésében is
megnyilvánult.

Szilárd burkolatú utakon autózunk a Rátkai-hegyen, mely szemet gyönyörködtetõ igencsak
változatos szintmagasságaival,
gazdag növényzetével, sûrû erdeivel. Utazásunk célja, hogy
megtekintsük az egyik hegyháton megépített átereszeket, melyek összegyûjtik és továbbvezetik a lezúduló esõvizet. Két évvel
ezelõtt ugyanis hatalmas víz- és
sárlavina pusztított Murarátkán. tását folyamatosan kell végeznünk. A Rátkai-hegyet átszövõ úthálózat nagy része már aszfaltos,
– A belvíz okozta károk helyreál- most ezt a szakaszt szeretnénk szilítására 76,5 millió forint vis maior lárd burkolatúvá tenni.
támogatást kaptunk. Ebbõl több
Idõközben odaérünk a kápolnáolyan védmûvet építettünk meg hoz, ahol a közmunkások az erdõ
tavaly, melyek a talajvizet illetve az tisztítását végzik a szemben lévõ
esõvizet vezetik el a falutól – területen. A polgármester jólesõ
mondja Pál Józsefné polgármester. érzéssel nyugtázza az elvégzett
– A vízelvezetõ kutak és átereszek munkát.
létesítése mellett az utak melletti
– A Start munkaprogramunkárkokat is kimélyítettük. Helyreállí- ban 14 fõt foglalkoztatunk az idén,

Zalaapátiban idén az anyák
napi ünnepségen a falu századik
újszülöttje is megkapta a babakötvényt. Az önkormányzat
2008-ban alkotott rendeletet a
Zalaapáti Ifjú Polgára – Kölcsönös Megbecsülés Babakötvény
adományozásáról. Az ez évi
anyák napján összesen öt új ifjú
polgár részesült babakötvényben, és lesz átadás a Szent Család vasárnapján is. Már dolgoznak azon, hogy felnõtt korra vonatkozóan is ösztönözzék a helyben maradást, ami további elõnyös otthonteremtési segítsé-

get jelenthet a településen élõ
fiataloknak.
A babakötvény kedvezõ hatását igazolja az óvodai létszám
emelkedése, ahol négy csoportban látják el a kisgyermekeket.
Jövõre indítanánk csak bölcsõdei
csoportot, bízva az ehhez szükséges állami kiegészítõ támogatásban.
– liv –

Helyi értéktárat hozott létre
idén Zalaapáti önkormányzata,
mely közel kétmillió forintos támogatást nyert el a Földmûvelésügyi Minisztériumhoz benyújtott,
helyi értékek és hungarikumok
összegyûjtését, azok gondozását
és népszerûsítését célzó pályázatával. A projekt záró rendezvényét december 3-án tartották,
melyen értékeiket kiállításon mutatták be.
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ZALAAPÁTI HELYI ÉRTÉKTÁRA

Egyedülállóan gazdag

Zalaapátit az apátság székhelyévé.
Ebbõl adódóan a templom és az
apátsági épület, mely ma pszichiátriai otthonként mûködik, települési értéktárunk legfõbb elemei.
Természetesen ugyanúgy büszkék
– Már régóta szerettünk volna vagyunk többi értékünkre, amit a
összegyûjteni helyi értékeket, Szentkirályi-kastély, a malom, az
melyhez a pályázat immár anyagi
hátteret is biztosított – mondta a
program felelõse, Pozsegovits Borbála, a mûvelõdési intézmény vezetõje. – A projekt megvalósításában Bókaháza mentorált bennünket tapasztalataik átadásával, hiszen õk már korábban elkészítették, illetve létrehozták saját településük értéktárát. Erdélyi testvértelepülésünk, Kõrispatak is részt
vett a programban, hiszen a határon átnyúló nemzeti összetartozás
kifejezõdése önmagában is érték.
A munkát a májusban megalapított Értéktár Bizottság végezte önkéntesek segítségével. A gyûjtés
felhívás közzétételével indult, arra
kértük a lakosokat, hogy osszák állomásház, a borospince, a szobmeg velünk ismereteiket. Az ér- rok, az emlékmûvek, a hidak és az
deklõdés témakörei felölelték az út menti keresztek képviselnek.
– A kultúra is része az értéképített örökséget, a népviseletet,
a dalokat, a legendákat, a recepte- tárnak?
–Településünk kulturális és köket, a csoportok és családok történeteit. Mindemellett könyvtári zösségi életét reprezentáló mûvéadatgyûjtéssel is igyekeztünk in- szi csoportjaink és fesztiváljaink,
mint a fánk-, a katona- és a folklórformációkhoz jutni.
– A helytörténelem eleve gaz- fesztivál szintén részét képezik.
dag a bencés apátsági múltból Emellett természeti értékeink is,
eredõen, ami a település nevében valamint a településrõl egy több dais megmutatkozik.
– Zalaapáti az 1019-ben alapí- rabból álló térkép
tott zalavári bencés apátság tulaj- 1859-bõl. Javaslatdona volt. 1715-ben az apátság a tételek alapján dönezekrõl,
göttweigi bencés monostor tulaj- töttünk
donává vált; õk tették meg melyek fotóval és

leírással kerültek bele a települési
értéktárba.
– Ezt a záró rendezvény kiállításán meg is tekintették az érdeklõdõk.
– Igen. Emellett egy kiadványt
is megjelentettünk a felvett értékekrõl. Persze élünk a közösségi ol-

dalak adta lehetõségekkel is, hogy
a településünkön túl a széles nyilvánosság is betekinthessen helyi
értékeink világába. A helyi jelentõségen túlmutató értékeinket felterjesztjük a megyei értéktárba való szerepeltetésre. A projekt céljaként azt is megfogalmaztuk, hogy
erõsödjék a településen élõk identitástudata, legyenek büszkék arra,
hogy zalaapátiak.

FIGYELEM A TELEPÜLÉS MINDEN LAKÓJÁRA

A családias hangulatú Murarátkán

tottuk az elmosott utakat, és megerõsítettük a leborult partfalakat.
A pályázat elszámolása a közelmúltban megtörtént, mindent
rendben találtak. Az idei eléggé
csapadékos nyár nem is okozott
gondot. Itt az átereszeknek köszönhetõen a víz most csodálatosan tovább tud folyni, és nem önti
el a falut. Persze ez nem jelenti
azt, hogy ölbe tett kézzel ülhetünk, mivel az árkok, erdõk tisztí-

négy fõ pedig hosszú távú közmunkásként dolgozik. A helyi sajátosságra épülõ közmunkaprogramunkban nemcsak a kaszálás, az
erdõk, árkok tisztítása a feladat,
része az építés is. Tavaly a volt iskolát alakítottuk át közösségi házzá, amit a kultúrház és az orvosi
rendelõ felújítása követett, melyben közmunkásaink is részt vettek.
Idén zagyszivattyút, magassági ágvágót, csörlõt és egyéb kéziszer-

számot vásároltunk a közmunkaprogram által kapott támogatásból, önkormányzatunk pedig a kullancs elleni védõoltás költségeit
vállalta magára.
A jövõ évi Start közmunkaprogramba 12 fõt szeretnének bevonni. Ugyanúgy lesz építési feladat,
hiszen jól gazdálkodó önkormányzatként megkapják az adósságkonszolidáció második részletét.
– A 2 millió 950 ezer forintos állami támogatást teljes egészében
a temetõre kívánjuk fordítani –
folytatta a polgármester. – Felújítjuk a kerítést, amit egy új kovácsoltvas kapuval szeretnénk szebbé tenni, emellett urnafalat építünk, és térkövezést végzünk. A
ravatalozó tetejét idén teljes körûen újítottuk fel.
Újabb pályázati támogatást remélünk a kultúrház 30 millió forintba kerülõ külsõ felújítására
egy vidékfejlesztési kiíráson. A
TOP-program turisztikai célú pályázati lehetõségével élve egy ke-

mencés pihenõhelyet létesítenénk a közösségi ház parkjában.
Néhány pad kerülne a közterületekre is. E projekt részeként rendbe tennénk a Murán a csónakkikötõt, valamint esõbeállót építenénk a kápolnához. A Mura nemzeti programban is számíthatunk
turisztikai fejlesztésekre, szó van
egy kerékpáros pihenõhely létesítésérõl. Az aktív turizmus szerelmesei, azt gondolom, nálunk igazán megtalálhatják számításaikat.
A Murán raftingolni lehet, a
Rátkai-hegy hajlatain pedig túrázni, ami még ráadásul páratlan látvánnyal is megörvendeztet. A kápolnától nagyon szép kilátás nyílik
a Muraközre, a horvát-szlavón szigethegységre.
A Szent Orbán-kápolna 1866ban épült, így október végén 150
éves fennállását ünnepelhették.
Megépítését akkoriban nagyon ellenezték az egyházi fõméltóságok,
mivel Muraszemenyén van templom, tudtuk meg a polgármester-

tõl, aki a jubileumi ünnepségre kutatómunkát végzett eredeti iratok
másolatából.
– Az inkei bárónõ, Nemeskéri
Kiss Józefa szorgalmazta a kápolna
megépítését – mutatja az 1851. január 25-ével keltezett eredeti levél másolatát a polgármester, ami
Nagyon Tisztelendõ Tudós Titoknok
Úr, Különösen Tisztelt Uram megszólítással kezdõdik –, végül is
1866-ban megépült a kápolna.
Elég komoly kutatást végeztem,
hogy mirõl is beszéljek – én, aki
nem is Murarátkán születettem,
de már több mint negyven éve itt
élek – az ünnepségen. Úgy vélem,
sikerült méltó módon megemlékezni a nagy elõdökrõl, akik sokat
küszködtek, és könyörögtek az
egyházi fõméltóságokhoz a Szent
Orbán-kápolna megépítése érdekében. A harang feliratát is megosztottam a jelenlévõkkel, mely
Ljubljanában készült 1491-ben a
magyar és szlovén szöveg szerint.
Egy csak magyar felirat is díszíti a
harangot: 1925 Rátkahegy Jézus,
Mária és Szent Orbán õrizd meg
határunkat.
A Szombathelyi Egyházmegyei
Levéltárból kaptam meg ezeket a
másolatokat, melyeket kijegyzetelek, hogy egy kis kiadványban is
megõrizhessük. Fontosnak tartom
kis falunk múltjának, történelmé-

nek megõrzését, és nagyon jólesõ
érzéssel tölt el az is, hogy elszármazottaink mind gyakrabban hazajárnak, még a szomszédos Horvátországból is.
Tavasszal nõnapot szoktunk tartani, a nyáron kéthetes tábort
szerveztünk ismét a gyerekeknek
kézmûves foglalkozásokkal és meseolvasással. Még a nagyobbakat is
érdekelte, körülültek, úgy hallgatták, mikor meséltem nekik. A gyerekekre igenis kell idõt szánni, hálásak és szomjaznak a személyes figyelemre. A törõdést nálunk minden korosztály élvezheti, hiszen az
önkormányzat által irányított közmunkával a közösség hasznos tagjainak érezhetik magukat a programban résztvevõk, és még jövedelmet is kapnak. December 3-án
Mikulás-ünnepséget tartottunk a
gyerekeknek, 10-én a falu idõs lakóit vártuk összejövetelre a kultúrházba. A szépkorúak köszöntése
már az ünnepre hangolva szokott
telni, hiszen ekkorra már az udvart
jászol, míg a termet karácsonyfa
díszíti.
Korábban
õriztük
a
Szentcsaládjárás hagyományát is,
Az új esztendõre mi mást kívánhatnánk magunknak, mint kitartást, erõt, egészséget és szeretetet – hangsúlyozta Pál Józsefné
polgármester.
Antal Lívia
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HORIZONT
Zalaegerszeg a jövõben is a
helyi gazdaság dinamikájának
megõrzésére törekszik, miként
azt eddig is tette: az elmúlt két
esztendõben több mint 3000 új
munkahely létesült a zalai megyeszékhelyen, és 2017-ben az
álláshelyek száma 1000 újabbal
bõvülhet. Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere kiemelte, a településen szinte teljes a
foglalkoztatottság.

Rendkívül nagy annak a jelentõsége, hogy megmaradt a gazdaságfejlesztés lendülete, hiszen csak
akkor van esély az állandó megújulásra, csak akkor juthat több forint
kultúrára, egészségügyre vagy éppen sportra, ha erõs a gazdaság,
jegyezte meg elöljáróban Balaicz
Zoltán polgármester.
Ebben az évben tovább csökkent a munkanélküliségi ráta a zalai megyeszékhelyen: míg 2014ben 4,7 százalékos volt, tavaly már
3,3, idén pedig 2,8, sorolta a város
elsõ embere. Az OBDE Kft., a
Foretex Kft., a Schneider Electric
Hungary Zrt., az Edelmann Hungary Packaging Kft., a Flex, a Ganzeg
Kft., valamint a Györe Intertrans
Kft. idei beruházásait 2017-ben
újabb cégek fejlesztései követik,
ennek megfelelõen, tette hozzá, az
elõttünk álló idõszakban inkább az
újabb álláshelyek betöltése jelent
majd feladatot Zalaegerszegen.
Kellõ elõrelátással, a munkaerõhiányt elkerülendõ, egyébként már
tavaly lépéseket tett a helyi közgyûlés: tagjai 18 pontból álló programcsomagot fogadtak el, melynek részeként – sok más mellett – a
szakképzési és a felsõoktatási ösztöndíj kiterjesztését, illetve az öszszegek növelését, a duális szakképzõ központ kialakítását, munkásszálló létesítését, lakásépítési programot, építési telkek kedvezményes biztosítását tûzték ki célul.
Ezt a törekvést, vagyis a munkaerõhiány elkerülését, az a 934 mil-

agyarország hatodik
legnagyobb fürdõjének fejlesztése minden esztendõben megtörténik.
Idén milyen attrakciókkal gazdagodott a gyógy- és élményfürdõ
komplexum? – kérdeztük Novák
Ferenc polgármestert:

M

– A meglévõ szolgáltatásainkat
úgy bõvítettük, hogy a 14–35 éves
korosztály számára is egyedülálló
attrakciókat tudjunk biztosítani. Az
Adrenalin csúszdapark ennek jegyében épült. Öt új csúszda kivitelezésével megtörtént a meglévõ
strandi családi csúszdapark bõvítése. Ezen attrakciók mindegyike
olyan csúszda, amely még nincs a
Zalakarosi Fürdõ kínálatában, az ötbõl három csúszda még nincs a dunántúli fürdõk kínálatában, egy
lecsúszópálya pedig a magyarországi fürdõk kínálatában sem szerepel. Népszerûségüket jól jelzi, hogy
idén az új csúszdákon több mint
200 ezer lecsúszást mértünk. Itt
kell megemlítenünk a csúszdák
kinti, a fürdõ melletti „száraz” párjait, hiszen az ökotó és termálpart
projektünk igazából ebben az évben mûködött teljes körûen. A jövõnek szóló beruházás, amely a
tervezett szálloda (Karos Park Inn)
közönségforgalmának a fürdõbe
való bevezetése, fogadása szükségessé tette a Gránit Gyógyfürdõ részérõl is az Élményfürdõ épület forgalmi rendjének felülvizsgálatát, a
vendégfogadás feltételeinek megteremtéséhez szükséges elõkészítõ
munkálatokat. Így született döntés
az Élményfürdõ épület meglévõ
déli teraszainak átalakításáról, egyben a délkeleti terasz sarokrészén
egy fedett beléptetõ helyiség kialakításáról.
– Milyen fázisban van a
strandfürdõ fõbejárati épülete
mellé álmodott látogatóközpont?
– A pályázatot határidõre még
márciusban beadtuk, a kért hi-
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AZ ELMÚLT KÉT ÉVBEN 3000 ÚJ MUNKAHELY LÉTESÜLT A ZALAI MEGYESZÉKHELYEN

Zalaegerszeg õrzi a helyi gazdaság dinamikáját
ni, hogy soha ennyi pénzt nem állt
módunkban bölcsõdékre, óvodákra, iskolákra költenünk. És történt
egy jelentõs változás is: a 2020-ig
tartó európai uniós fejlesztési ciklusban eredetileg 11,2 milliárd forint állt rendelkezésünkre, ez azonban idén kiegészült 5,6 milliárd forinttal. Ezzel az összeggel a megyei
jogú városok közül Zalaegerszeget
érintette a legnagyobb mértékû
emelés – hangsúlyozta Balaicz Zoltán. – Az újonnan megítélt keretbõl
1,5-1,5 milliárd forintot fordíthatunk a Mindszenty-programra, az
Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központra, illetve iparfejlesztésre, csarnoképítésre, 1,1 milliárd forintot

Balaicz Zoltán
lió forintos pályázati program is
szolgálja, amelyet Zalaegerszeg
nyert foglalkoztatásfejlesztésre. A
program keretében kezdte meg
mûködését a belvárosban a Fejlesztési Iroda, amelynek feladata a
partneri, vállalkozói kapcsolattartás, az információk gyûjtése, továbbítása, képzések, átképzések
szervezése, a pályázni szándékozók
segítése, folytatta Balaicz Zoltán. A
Zalaegerszegi Foglalkoztatási Paktum létrehozásával a korábbiaknál
is nagyobb szerepet vállal a gazdaságfejlesztés koordinálásában a város: a helyi foglalkoztatási együttmûködéseket célzó projekt a Zala
Megyei Kormányhivatal és az önkormányzat tulajdonában lévõ
Kontakt
Humán
Szolgáltató
Nonprofit Kft. konzorciumi együttmûködésében valósul meg.
– És, ha már érintettük a TOPprogramunkat, fontos megemlíte-

pedig egy logisztikai központ kiépítésére. Ez utóbbi kiszolgálja majd a
40 milliárd forintból megvalósuló,
önvezetõ jármûvek számára is alkalmas jármûipari tesztpályát. Az
Európában is egyedülálló tesztpálya, melynek megvalósításáról szintén ebben az évben döntöttek,
közvetve és közvetlenül 350 magasan kvalifikált munkaerõnek biztosít
mérnöki, kutatói, fejlesztõi állást, s
a projekt Zalaegerszeg és a megye
oktatási rendszerét is erõsíti.
A Modern Városok Programban
megvalósuló beruházásoknak vannak már látható elemei, hiszen három csarnok is épül az északi ipari
parkban, illetve a leendõ Mind-

szenty-múzeum és -zarándokközpont helyén megtörténtek az elõzetes régészeti feltárások. A Zalaegerszeget és az M7-es autópályát
összekapcsoló kétszer kétsávos
gyorsforgalmi út kapcsán a polgármester kifejtette, az R76-os eltér a
76-os út nyomvonalától és érintené majd a sármelléki repteret is. Az
M9-es utat illetõen a városvezetõ
megjegyezte, megfelelõ módon
haladnak a tervezéssel.
– Elkészült a tehermentesítõ út
második szakasza, a Rákóczi út, a
botfai körforgalom, fölavattuk a
Mindszenty-kertet, megszépült,
korszerûbb lett a város díszterme –
folytatta a polgármester az eszten-

Az Edelmann új gyártócsarnokának átadásán Lázár János miniszterrel.

TERMÁLTÓ, ÖKOPART ÉS CSÚSZDAÉLMÉNY

Zalakaros zimankóban is zászlóvivõ
ánypótlásnak eleget tettünk, augusztusban a fejlesztési stratégia
elõkészítésében közremûködõ
Magyar Turisztikai Ügynökségnek
megküldtük a pályázati összefoglalót. Szeptemberben kaptunk hivatalos értesítést arról, hogy a
pályázatot döntésre terjesztik
elõ.
– Milyen fejlesztéseket valósított meg az
idén a gyógytelepülés?
Az Arborétum területén építettünk egy modern játszóteret, rendeztük a Móra Ferenc Általános Iskola elõtti
zöldterületet, folytatódott a közvilágítás lakossági igény szerinti bõvítése. Igyekeztünk a vízelvezetési és útfelújítási
problémákat megoldani,
elvégeztük a mezõgazdasági utak rendbetételét, és nem utolsósorban
törekedtünk belterületi
járdák felújítására. Pályázati támogatással emeltünk szobrot 1956 tiszteletére, továbbá a világháborús hõsök fejfáit és emlékmûvét is felújítottuk.
– A Virágos Magyarországért
környezet- és településszépítési
versenyen Zalakaros az 50 ezer
fõ alatti települések kategóriájában a második helyen végzett.
Hogyan foglalható össze a zsûri
értékelése?
– Az idén 21. alkalommal írták
ki a Virágos Magyarországért Környezetszépítõ versenyt. Telepü-

lésünk a szervezõbizottság elnökének, dr. Csemez Attilának az elnöki oklevelét – különdíját – kapta
nemrég, elismerésül a Virágos
Magyarországért környezetszépítõ versenyben
való sokéves
eredményes részvételért. A szakmai megmérettetésen, ahol a be-

nyisége volt a mérvadó. A zsûri
nyáron, Zalakaroson megbizonyosodott arról, hogy településünk
nemcsak foltszerûen teszi széppé
közterületeit, hanem erre mindenütt törekszik. Fontos, hogy a
rendezett, tiszta, virágos közterületeink a lakosság számára is jó

nevezett 283 település között a
legjobb 9 közé kerültünk, illetve
az 50 ezer fõ alatti városok kategóriájában másodikak lettünk. A
zsûri elnöke külön kiemelte a Termáltó és ökopart létesítményt, és
további növényültetést javasolt.
Értékelték a fenntartható turizmus keretében létrehozott ciszternákat, a zöld óvoda címeket, a
parlagfû és a szemétgyûjtési akciókat. Nemcsak a virágok men-

közérzetet teremtsenek, a turisták szempontjából pedig szintén
kiemelkedõ érték mindez – különös tekintettel településünk
gyógyhelyi jellegére. Bízom abban, hogy jövõre is tudunk megfelelõ forrásokat biztosítani erre a
célra, hiszen az eddig elért eredmények köteleznek bennünket.
Az eredményért elsõsorban a
Karos-Park munkatársait és vezetõit illeti köszönet.

– Mely személyekre, sportolókra, civil közösségekre lehet
idén különösen büszke a város?
– Elsõsorban a kitüntetetésben
részesített személyekre, szervezetre. Így „Zalakaros új díszpolgárára” dr. Péterffy Zoltánnéra, a
kultúra területén ténykedõ Bottalfogó Táncegyüttesre, a
„sportos” Jankovics Attilára, a „közszolgálatos”
Varga Zoltánnéra, Baloghné Fábos Évára és
Kovács Zoltánnéra, ifjú
tehetségünkre, Horváth
Tamarára, kiváló tanulónkra, Csöndör Kamillára
és egy családra: a Strobl
famíliára. Akik nem zalakarosiként, de Zalakarosért tettek sokat: a
Puchheimi Német–Magyar Egyletre, dr. Halász
Imrére. De elismerést érdemelnek mûvészeti csoportjaink, civil szervezeteink, sportoló gyerekeink, a futók csoportja…
Mindazokra büszkék vagyunk, akik önzetlenül a
szûkebb vagy éppen tágabb értelemben vett közösségért
tesznek, jó hírünket költik.
– Milyen adventi programokkal, karácsonyi, újévi rendezvényekkel ünnepel a gyógytelepülés?
– Bõvítettük a díszkivilágítást és
meghirdettük a hagyományos adventi környezetszépítõ versenyt.
Az „Advent Zalakaroson” rendezvénysorozaton belül, november
26. és december 18. között min-

dõ további beruházásai kapcsán. –
Szerencsére az oktatás, a kultúra
és a sport területén is számos fejlesztést valósíthattunk meg, megannyi zalaegerszegi oktatási intézmény, sportlétesítmény, épület
újult meg, újabb köztéri alkotásokban gyönyörködhet, aki sétát tesz
a városban, és újabb tetszetõs albumokat lapozhat fel. Mostanra elmondhatjuk, hogy minden hónapra jut egy-egy nívós, színes fesztivál, büszkék lehetünk színházaink
kínálatára, több sportolónk teljesítményére. Elindult a gazdasági fejlesztéseket napra készen bemutató www.modernzeg.hu honlap. 1,7
milliárd forintból megkezdõdhet a
Göcseji Falumúzeum felújítása, fejlesztése. Összességében tehát elmondhatjuk, hogy folytatódott a
tavaly megkezdett munka.
Számos beruházás elõkészítése,
az azzal kapcsolatos döntések jelzik, hogy 2017-ben sem lesz ez
másként, tovább épül, bõvül, fejlõdik Zalaegerszeg. Eredményeinkre
büszkék lehetünk, hiszen összefogás híján egy-egy elképzelés önmagában még kevés lenne, csakis
közös munka eredménye mindaz,
ami eddig megvalósult, és ami
2017-ben jön majd létre, mindezért köszönet jár mindenkinek,
aki segíti a várost.
Olyan erõs és fejlõdõ Zalaegerszeget szeretnénk, ahol mindenki
megtalálja a számítását, a jövõjét,
ehhez a továbbiakban is számítok
mindenki támogatására, hiszen álmainkat csak együtt, összefogással
válthatjuk valóra! – hangsúlyozta
Balaicz Zoltán.

den hétvégén gyermekfoglalkozásokkal, hagyományos betlehemi
mûsorral, színes kulturális programokkal, kézmûves vásárral és az
elmaradhatatlan forralt bor, sült
gesztenye párossal várjuk az idelátogatókat. Az Isteni Irgalmasság
templomában orgonakoncertek és
a nõi énekkar várja az érdeklõdõket.
Adventi programsorozatunkat
követi a Csillagvarázs elnevezésû
rendezvényünk, mely december
24–31-ig tart, és ennek részét képezik a gyermekprogramok, kézmûves vásár, illetve a Zalakarosi
Fürdõ legújabb programja: a
Senior Animáció, mely az idõsebb
korosztályt célozza meg. Szeretnénk elérni, hogy azok a kedves
vendégeink, akik kezelésekre érkeznek hozzánk, jól érezzék magukat azokban a percekben is, amíg
várakoznak. A karácsonyi idõszakban az ünnephez kapcsolódó kreatív foglalkozással, beszélgetéssel
kedveskedünk nekik! A 2016-os
évet pedig egy éjszakai fürdõzéssel, sztárvendéggel búcsúztatjuk.
– Jövõre milyen vágyak, álmok, elképzelések megvalósítását vették tervbe?
– A fürdõn fel kívánjuk újítani
az Élményfürdõ vizesblokkját, a
meglévõ strandi játszóteret elbontjuk, és egy másik helyen újat
építünk. Elindítjuk az új parkoló
fejlesztési programot is. Bõvíteni
szeretnénk a Civil Házat, és egy új
Egészségház kialakításán is dolgozunk. Zalakaros Zöld Szíve néven
pedig a jelenlegi arborétum komplex fejlesztését vettük tervbe. A
település egészén végighúzódó
kerékpárút építése, Behiákpusztán
ipari terület létrehozása is ezek között szerepel. Közintézményeinkre
napelemes rendszert terveztünk.
Bízunk abban, hogy jövõre, a városi cím elnyerésének 20. évfordulóján nemcsak eredményes múltról,
hanem sikeres jelenrõl és biztató
jövõrõl is beszélhetünk.

TÉRSÉG
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ZALA MEGYEI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY:

MOZAIK

A TELEPÜLÉS IDÕS LAKÓIT KÖSZÖNTÖTTÉK

A legtöbb segítség a vállalkozásoknak A szeretet napja Gõsfán
z országban mûködõ vállalkozásfejlesztési alapítványok
közül az egyik legsikeresebb a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (ZMVA), mely a pályázati források
eléréséhez ingyenes tanácsadást, és kedvezményes pályázatírást végez vállalkozások részére. A mikrohitelezés mellett hazai
és nemzetközi vállalkozásfejlesztési projektben való részvétellel
is segíti elõbbre jutásukat.

A

Doucha Ferenc, a ZMVA kuratóriumának elnöke úgy vélekedett,
hogy az elindulás, a mûködés, valamint a növekedés tekintetében
az alapítvány legtöbb segítséget
tudja nyújtani a megye mikro-,
kis- és középvállalkozásai számára.
Ennek legfontosabb eszköze a
mikro-hitelezés
az
Országos
Mikrohitel Alapból valamint a
Jeremie-forrásokból, mely utóbbi
program idén áprilisban zárult. A
Jeremie-alapok kihelyezését jelenleg a Magyar Fejlesztési Bank közvetítõ partnerek, úgynevezett
MFB-pontok révén látja el az országban, melyben most csak
pénzintézetek vehetnek részt. A
Takarékbank partnereként a ZMVA
ugyanakkor tanácsadással segíti a
vállalkozások hitelhez jutását.
A kezdõ vállalkozásoknak azonban továbbra is csak az alapítvány
tud hitelt nyújtani, mert a bankok
lezárt pénzügyi évet kérnek. Mindemellett, tárgyalnak olyan bankokkal, amelyek kaptak bizonyos pozíciókat, de nem rendelkeznek munkaszervezettel. Az alapítvány viszont igen, ilyenképp szerephez
juthat a hitelek kiközvetítésében.
A kuratóriumi elnök bízik abban
is, hogy a pályázatok a jövõ évben
elindulnak, mely kapcsán az alapítvány feladatai is növekednek. Beszélt arról is, hogy jelenleg a válla-

latok szakemberhiánynyal küzdenek, melyre
az egyik választ az átalakult szakképzési rendszer adhatja meg, de ez
idõbe telik.
Nagy András, a ZMVA
ügyvezetõ igazgatója
szintén kiemelte az alapítvány
mikrohitelezésben betöltött szerepének jelentõségét. Jelenlegi ügyfélállományuk 617 vállalkozás,
melyek számára több mint 2,5 milliárd forintnyi hitelállományt kezelnek. Emellett a ZMVA egyedüli alapítványként az országban, Széchenyi Kártyát is forgalmaz. 2015 elején Zalaegerszeg önkormányzatával való megállapodás eredményeként országosan egyedülálló kamattámogatási rendszert vezettek
be. Eddig 40 ügyfelüknek könnyítették meg felvett hiteleik kamattörlesztését.
Zalaegerszegen, Lentiben és
Zalaszentgróton mûködõ inkubátorházaik közel 100 százalékos
kihasználtságúak, a bérlõk számára
tanácsadást is nyújtanak. Az épületek felújításra szorulnak, a beruházásokat TOP pályázati forrásból szeretnék megvalósítani.
A ZMVA folyamatosan részt
vesz nemzetközi, illetve határ

menti vállalkozásfejlesztési projektekben. Jelenleg három futó, egy
nyertes, és nyolc beadott pályázatuk van. Az ATM-projektben, melyben a Magyar Nemzetgazdasági
Minisztérium a partnerük, azon
dolgoznak, hogy segítsék a vállalkozásokat a finanszírozási eszközök hatékonyabb hozzáférésében, tudástranszfer és innovatív
megoldások átadásával. A PP Light projekt
a horvát és magyar kisés középvállalkozásokat fogja segíteni egy
újfajta
támogatási
rendszerrel, mellyel
pénzügyi támogatást
is kaphatnak a kkv-k.
Az alapítvány emellett
részt vállal a megyei
önkormányzat Zala Innovatív Foglalkoztatási Paktum projektjének
megvalósításában. A kkv és mikro
munkacsoportok vezetésén túl feladatai közé tartozik a munkaerõ
felmérése, munkaerõ-piaci szolgáltatás nyújtása, vállalkozói tanácsadás, felkészítés az önfoglalkoztatásra, valamint stratégiák és projekttervek kidolgozása.
A Zala Megyei Önkormányzat,
mint az alapítvány alapítója a kuratórium két tagját korábban, míg
másik három tagját november végi
közgyûlésén erõsítette meg tisztségében. Doucha Ferencet szintén
megbízta a kuratóriumi elnöki teendõk további ellátására.
2016-ban is sikeres évet zár a
ZMVA, és minden kedves ügyfelének Áldott Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Évet kíván!

Dióskál gyümölcsfeldolgozásba kezd
Az ötszáz lelkes Dióskál a béke, a nyugalom, az egyetértés faluja
kíván maradni. Nem dédelget olyan álmokat, amik testidegenek egy
községtõl. Szeretnénk ugyan egy közparkot, meg egy termelõi piacot
pedig a település központjába, de a türelmetlenség helyett a célravezetõbb, türelemmel teli józan bölcsességre szavazunk – mesélte
Kluzer János polgármester.

– Az a célunk, hogy a falusi életforma hagyományaiból merítve, minél többen alakítsanak ki, mûveljenek konyhakertet, és az a tudás,
amely eddig évszázadok során öszszegyûlt, tovább örökíthetõ lehessen a fiatal generációk számára és
nemzedékek között. A falu zártkerti
részén a START munkaprogram segítségével mûvelt kertbe õsszel elültettünk négyezer tõ málnát. A mûveléshez szükséges gépek, berende-

lenálló, õshonos alma-, körte-, cseresznye- és szilvafákat tervezünk telepíteni. A mûveléshez megvásárlunk egy traktort is.
Döntöttünk arról is, hogy beszerzünk 250 tõ itt õshonos othelló szõlõtõkét, ami kettõs hasznosítású
fajta, akár étkezési szõlõként is felhasználható. Gyümölcsének élvezeti
értéke miatt e szõlõfajta egyre népszerûbb. A direkttermõ rothadásnak,
fagyoknak, filoxérának ellenálló gyü-

zések vásárlását vissza nem térítendõ pályázati forrás segítette. A
zártkertek mûvelését szorgalmazó
revitalizációs programban 8,5 millió
forintot nyertünk területvásárlásra.
Célunk, hogy négyszáz darab, a
vidékünkön õshonos gyümölcsfát
vásároljunk. A gyümölcsök beérés
utáni hasznosítására többféle megoldást is kiötlöttünk. A program további szakaszában 7 millió forint értékben újabb, a betegségeknek el-

mölcsbõl mi nem bort fogunk készíteni. Nem célunk az alkohol elõállítása. Hatmilliós önerõbõl hatszáz méter hosszúságban felújítjuk az Arany
János utca burkolatát. A nemzetközi
hírû, a közvilágításban és a nagyfeszültségû távvezeték-szerelvények
gyártásában, hazánkban élen járó
Hofeka cég hatvan helybeli munkavállalójával Dióskál legnagyobb foglalkoztatója. A cég és a START közmunkaprogram hozzásegített ben-

nünket ahhoz, hogy munkanélküli
nemigen akad a településen. Jövõre
harminc fõ kerülhet be a programba. Õket évszaktól függõen: fakitermelésre, zöldségtermesztési munkálatokra, gyümölcsfagondozásra, virágültetésre, faluszépítési feladatokra, településdekorálásra kérjük fel.
Jövõre – a Zalalövõn már bevált
megoldás mintájára – beszerzünk
majd egy gyümölcs- és lekvárfõzésre használatos berendezést, aminek
segítségével egészséges gyümölcslét, szörpöt állíthatunk elõ.
Vásároltunk 2500 rózsatövet
amibõl ezer tövet kiosztottunk az itt
élõ 200 háztartásban. Jutott a közterekre, a községháza és a mûvelõdési
ház elé, a temetõbe, de még a
templom köré is. Rendelkezünk
közfoglalkoztatotti állománnyal, betonkeverõvel és térkövek gyártására
alkalmas berendezéssel is. Csupán az
alapanyagot kell megvenni és elindulhat a járdák rekonstrukciója.
Az orvosi rendelõ felújítására pályázatot nyújtottunk be. Az óvoda
belsõ felújítását és játékvásárlást
egymillió forinttal támogattuk. Ez
évben több milliós pénzmaradványnyal fordultunk és jövõre sem szeretnénk hitelt felvenni.
Büszkék vagyunk önszervezõdõ
csoportjainkra, akik lelkesen segítik a
rendezvényeink (idõsek napja, nemzeti ünnepek, karácsony) méltó lebonyolítását. Az agilis Ruppert Roland kultúros programszervezõkönyvtárossal már szervezik a december 18-ai falukarácsonyt. Immár
21 éve a Mikulás is házhoz megy
minden 14 év alatti gyermekhez és
néhány ezer forint értékben ajándékkal is meglepünk minden helybéli családot. Január harmadik hétvégéjén tradicionális, különleges helyi
menüsort magába foglaló disznótorost szervezünk.
Nemes Norbert

Gõsfán finom vacsorára és mûsoros szórakozásra invitálták a
szervezõk a település idõs lakóit december 3-án. A kis faluban
nagy hagyományra tekint vissza a szépkorúak köszöntése, amit
immár 23. alkalommal rendeztek meg.

Farkas Tiborné polgármester a
szeretet napjának nevezte az
eseményt, mely arról szól, hogy
kifejezzék hálájukat, megbecsülésüket és szeretetüket azok iránt,
akik hosszú munkával eltöltött
esztendõk után megérdemelt
nyugdíjas éveiket élik. A szeretet
fontosságára hívta fel a figyelmet. „Ez az életünk ereje, amibõl
meríthetünk, és amit tovább is
adhatunk. Adjunk meg mindent
szeretteinknek, hisz ha mi adunk,
kapunk is, és így lesz teljes a világ
együtt, szeretetben”, hangsúlyozta. Végül azt kívánta a jelenlévõknek, hogy nyugdíjas éveikben is érezzék a környezetük figyelmét, családjuk szeretetét.

Mennyire fontos a szeretet,
azt jól példázta az egervári általános iskola negyedik osztályosainak elõadása, akik Jókai Mór: Melyiket a kilenc közül? címû elbeszélését állították színpadra. János mester szerepét a gõsfai
Korcz Evelin játszotta. A darabot,
melyben összesen 12 kisgyermek
mutatta be színészi tehetségét,
Paulovicsné Török Cecília tanítónõ tanította be.
A faluházban tartott rendezvényen fellépett a KISZÖV Tánc-

nepeket az idõsek számára. Farkas
Tiborné polgármester érdeklõdésünkre elmondta, a 65 év feletti
nyugdíjasok tartósélelmiszer-csomagot kaptak, az egy kilogramm
szaloncukrot pedig karácsony
elõtt vehetik át. A Mikulás-ünnepség is hagyomány a településen,
melyen a tíz év alatti kisgyermekeket ajándékcsomaggal lepik
meg a faluházban.
A település elnyerte a jól gazdálkodó önkormányzatok számára
juttatott állami támogatás második részletét. A 6,5 millió forintból
a vízelvezetõ árkokat teszik rendbe, önkormányzati útszakaszokat
újítanak fel, valamint urnafalat
építenek a temetõben. Az önkormányzat a faluházat is szeretné

együttes valamint a zalaszentmihályi Férfikar. Hagyomány a legidõsebb lakók megajándékozása:
Moklodsky Nándornét virágcsokorral, míg Méhes Józsefet egy finom borral köszöntötték.
Az önkormányzat minden évben igyekszik szebbé tenni az ün-

felújítani, a beadott pályázatról
még nem érkezett döntés. Szabadtéri sporteszközök beszerzésére is pályáztak, ha támogatást
nyernek, felnõtt fitnesz játszóteret létesítenek a falu közepén fekvõ parkban.
Antal Lívia

RÉGIÓ

VÁROSKÉP
A Modern Városok Programja,
valamint a TOP-program által kínált fejlesztési lehetõségek új távlatokat nyitnak Nagykanizsa 21.
századi életében. A dél-zalai város
történelmének egy nagyszerû fejezete kezdõdhet el az elkövetkezõ években, melynek sorai arról
szólnak majd, hogy Nagykanizsa
virágzó ipari, kereskedelmi és kulturális központjává vált térségének – mondta el újságunknak
Dénes Sándor, Nagykanizsa polgármestere.

–Tavaly június 23-án írtuk alá a
megállapodást a Modern Városok
Program Nagykanizsát érintõ fejlesztéseirõl. Óriási lehetõséget kaptunk ezáltal, ahogy óriási felelõsséget is, hiszen meg kell felelnünk
azon kívánalmaknak, melyek a magyar állammal szerzõdött beruházásaink megvalósítását segítik elõ.
Éppen ezért fordítottunk idén is
nagy figyelmet a tervezett projektek elõkészítésére. Ha a TOPprogramot is nézzük, bátran kijelenthetjük, Nagykanizsa elmúlt idõszakában ilyen sokféle, a város életének szinte minden területére kiható beruházás lehetõsége nem
adódott. A tervezés, elõkészítés viszont rengeteg idõt vesz igénybe,
a megvalósítás teljes idõtartamának kétharmadát. Önkormányzatunk feladata ebben az, hogy a
ránk esõ részt a legteljesebb alapossággal végezzük el.
– A város településfejlesztési
stratégiáján alapulnak ezek a
nagyszabású fejlesztési tervek.
Melyek a legfontosabbak?
– Nagykanizsa jövõje szempontjából mindennek az alapja a gazdaságélénkítés az ipari park fejlesztésével, mely a Modern Városok és a
TOP-programban is kiemelten szerepel. A munkahelyeket biztosító
erõs helyi gazdaság mellett fontos
az is, hogy hol élünk. E tekintetben
válik hasznunkra a Zöld város, zöld
Nagykanizsa projekt, melynek
megvalósítására másfél milliárd

ár ünnepi díszbe öltözött Letenye fõtere,
mely karácsonyfával,
adventi koszorúval és fényárral
jelzi a várakozás idõszakát. Ilyenkor advent idején - bármilyen hideget mutatnak is a hõmérõk –
szívet melengetõ érzés esténként
a város fõterén sétálni – mondja
Farkas Szilárd polgármester, akit a
2016-os esztendõ értékelésére
kértünk.

M

– A TOP-pályázatok bírálata még
nem történt meg, de bízunk benne, hogy a jövõ év elején már döntések születnek. Melyik pályázatunk nyer és milyen összegekkel, a
2017-es költségvetés tervezése miatt is fontos számunkra. Az ipari

park fejlesztéséhez szükséges területek elõkészítésén és az egyeztetéseken nagyobbrészt már túl vagyunk. TOP-forrásból az egyik helyi
céggel közösen egy ipari csarnokot
is építenénk. A vállalkozás számára
tevékenységbõvítést hozna ez a
beruházás.
A TOP-os pályázataink megírására, mérnöki tervezésekre több tízmillió forintot költöttünk. Engedményt jelentett viszont az, hogy
engedélyes terveket nem kellett
készítenünk a pályázatokhoz, tehát ennek költsége még nem terhelte önkormányzatunkat. A TOPprogram Zöld város kialakítása kiíráson a városközpont megújítására
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Nagykanizsa a 21. században

Dénes Sándor meggyújtja a harmadik gyertyát.
forint áll rendelkezésünkre a TOPban. A Széchenyi, az Eötvös és a
Deák tér megújítása a már megszépült Fõ utcával és az Erzsébet
térrel egy olyan komplex egységet fog mutatni, ami a belvárost
még élhetõbbé, még látványosabbá teszi. Egy másik projektben kerékpárutat építünk, ami a belvárosból egészen a Csónakázó-tóig
vezet. Bízunk abban, hogy ennek
hatására a KanizsaBike bérkerékpáros szolgáltatás közkedveltebb
lesz a helyiek és az ide látogatók
körében.
– Épületkorszerûsítéseket is
tartalmaz a TOP-program?
– A program keretében bölcsõdéket, óvodákat újítunk fel, továbbá megújítjuk a Zrínyi utcai
idõsek otthonát 80 millió forintból. A Batthyány-gimnázium valamint az uszoda energetikai korszerûsítésére 1,3 milliárd forintot

költünk. A régi uszodában kiépített energetikai és fûtési rendszer
látja el majd a mellé épülõ új versenyuszodát. Az egészségügyi
alapellátás fejlesztése során két
háziorvosi rendelõt újítunk fel teljesen, és egy újat építünk. Továbbá bõvítjük a fogászati alapellátás
mûszerezettségét, és korszerûsítjük épülete belsejét.
– Hogyan állnak most ezek a
projektek?
– A támogatási szerzõdéseket
már megkötöttünk a Zöld város,
zöld Nagykanizsa, a Kerékpárút a
Csónakázó-tóhoz, valamint a Kanizsai foglalkoztatási paktum projektekhez. A jövõ évben indulhat a
tervezés és a közbeszerzés. Szerzõdést még nem kötöttünk, de támogatói döntéssel rendelkezünk
az idõsek otthona, az óvodák, bölcsõdék valamint az egészségügyi
alapellátás fejlesztését szolgáló

projektek tekintetében. Mindezen
célokra a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében összesen 7,9 milliárd forintot használhatunk fel.
– Hol tartanak az elõkészületi
munkákkal a Modern Városok
Programban?
– Az új 58 hektáros iparterület
fejlesztésének kezdeményezettje
és egyben végrehajtója a Nemzeti
Ipari Park Üzemeltetõ és Fejlesztõ
Zrt., a délkeleti elkerülõ út elõkészítése és megvalósítása pedig a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ
Zrt. koordinálásában zajlik. Mindkét
szervezettel folyamatosan egyeztetünk a programokról. Az M70-es
Letenye és Tornyiszentmiklós közötti két szakaszának 2×2 sávra
bõvítése külön kormánydöntés értelmében épül meg.
A Ferences kolostor látogatóközponttá való fejlesztésének
megvalósíthatósági tanulmányát

már elkészítettük. Várhatóan decemberben kormánydöntés születik, ami után elindulhat a közbeszerzés és az engedélyezési tervek
készítése. Az új versenyuszoda és a
sportcsarnok tervezési programja
szintén készen van. A konferenciaés rendezvényközpont elõzetes
megvalósíthatósági tanulmánya is
a birtokunkban van, az anyag szakmai értékelését a Magyar Turisztika
Ügynökség megküldte számunkra.
– Hogy halad a Mura Nemzeti
Program?
– A Mura Nemzeti Program zöld
utat kapott a kormánytól, a projektindító értekezlettel tulajdonképpen már elindult. A térség gazdasági, turisztikai fejlõdését szolgáló programnak Nagykanizsa lesz
a központja. A konferencia- és rendezvényközpontban irodákat alakítunk ki, továbbá a települések kézmûves termékei számára egy bemutatótermet. Kerékpárút-hálózat

Letenye a várakozás idõszakában
várunk támogatást. Továbbá napelemparkot szeretnénk létesíteni,
hogy az elektromos áram hálózatba való termelésével csökkenthessük épületeink energiaköltségeit.
A horvát Perlog és Ludbreg
testvértelepülésekkel gazdasági
együttmûködésre is nyílik már lehetõségünk a benyújtott Interregpályázataink révén. Ezek fõként turisztikai és ezen belül a kerékpáros
turizmus fejlesztését szolgálnák. A

kastély felújítása érdekében egy
csáktornyai fejlesztési ügynökséggel mûködünk együtt szintén egy
interreges pályázatban. Kerékpáros
turisztikai fejlesztést ígér a Mura
Nemzeti Program is. A Mura értékes nemzeti kincsünk, így a program fõ célja, hogy a benne közremûködõ települések egy egységes
turisztikai brandet építsenek ki.
Számos TOP-os pályázatot nyújtott be önkormányzatunk ez évben, így ezen pályázatok bírálatát is
reményekkel teli várjuk.
– Hogyan zajlott le az iskola átadása?
– Az általános iskola és az alapfokú mûvészeti iskola mûködtetését
eddig vállalta az önkormányzat,
amit 2017. január elsejével átadunk
az államnak a hatályos jogszabályoknak megfelelõen. Mindez nem
kis feladattal járt. Több kérdés is
adódott – a mûfüves sportpálya,
valamint az iskolai hõlégszivattyú
fenntartási költségeinek megosztása –, melyben megállapodtunk a

Farkas Szilárd polgármester és Cseresnyés Péter államtitkár
az elsõ hagyományõrzõ disznóvágáson.
KLIK Nagykanizsai Tankerületével. A
fõzõkonyha önkormányzati fenntartásban marad, a takarító személyzet és a karbantartók viszont
átkerülnek a KLIK-hez. Az óvoda önkormányzati mûködtetésében pedig nincs változás.
– Milyen pályázatokkal segítették idén a város mûködését?
– Idén 68 millió forintot nyertünk a közfoglalkoztatásra, jövõ év
februárjáig tart a program, melybe
90 fõt vontunk be. Újra éltünk a
szociális földprogram lehetõségével, az elnyert 700 ezer forintból
csirkéket és tápot kapnak az igénylõk. A szociálistûzifa-pályázatunk
3,2 millió forintot hozott, melybõl
összesen 180 köbméter fát oszthatunk ki a rászorulóknak 2017. januárban. Rendkívüli települési támogatásra is nyertünk 2,2 millió forintot, melybõl a krízishelyzetbe kerülõ egyéneket, családokat segítettük az idén. Saját költségvetésbõl

összesen 1,7 millióval támogattuk
az elsõ lakáshoz jutók lakásvásárlási
szándékait.
Önkormányzatunk élt a mûködõképesség megõrzését szolgáló
pályázati lehetõséggel is. A kapott
17,3 millió forintos támogatásból
rendezzük tartozásunkat az eonnal,
ami az általuk ki nem számlázott tételek miatt jött össze. Lehetõséget
kaptunk az ASP-rendszer bevezetésére a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalba. Erre 7 millió forintos
támogatást nyertünk. A 2017-ben
kiépítendõ egységesített digitális
közigazgatási rendszer használatával könnyebbé és átláthatóbbá válik az önkormányzat gazdálkodása,
és pénzügyi folyamatainak kezelése. Tovább szeretnénk szépíteni
köztereinket, ezért az 56-os emlékmû felújítására nyújtunk be hamarosan pályázatot.
– Jövõ évi feladataikban mire
helyezik a hangsúlyt?

is épül majd, ami a falvakat köti
össze Kanizsával.
– Milyen beruházásokat valósított meg az önkormányzat az
idén?
– Mintegy 70 millió forint értékben újítottunk fel utakat, járdákat.
Az MLSZ pályázati támogatásával és
önkormányzati önerõvel egy-egy
mûfüves sportpályát építettünk a
Körõsi valamint a Zrínyi általános iskolákban. A Tripammer utcai temetõ ravatalozóját 50 millió forintból
újítottuk fel, és játszótereink megújítására is gondot fordítottunk.
Nagyon fontos, hogy a fiatalokat helyben tartsuk. Ennek egyik
eszköze az identitástudat, az idetartozás érzésének megerõsítése.
A középiskolások és egyetemisták
körében végzett felmérésbõl kiderült, hogy keveset tudnak a város
történetérõl, nevezetességeirõl.
Ezért most készítünk egy kiadványt a legkisebbeknek, ami játékos formában ismerteti meg velük
lakóhelyüket. Legyenek büszkék
arra, hogy kanizsaiak. Azt gondolom, a Virágos Magyarországért
Környezetszépítõ Verseny Arany
Rózsa Díja mindnyájunkat büszkeséggel tölthet el. A zsûri nemcsak
az Erzsébet teret szemlélte meg,
hanem alaposan körülnézett. Ez a
díj a fõdíj elõszobája, melynek elérését megcélozhatjuk a következõ években.
Az Erzsébet tér adventre ismét
ünnepi díszbe öltözött, ahol különféle programokkal várják a helyieket. A várakozás úgy teljes, ha gondolnak másokra is. Ezt szolgálja az
Egy doboznyi szeretet jótékonysági
akció. A felajánlott ajándékokat rászoruló gyerekek között osztják ki.
– Ha jó a cél, meg lehet szólítani
az embereket. A nagyprojektek
megvalósításával kitûzött céljainkat is elérhetjük, hogy Nagykanizsa
vonzó és befogadó várossá váljék.
Mert képesek vagyunk az összefogásra, a közös munkára és a békés
együttmûködésre – köszönt el Dénes Sándor polgármester.
Antal Lívia

– A strandfürdõben minden évben végeztünk karbantartási munkákat, az idõ azonban elérkezett
egy nagyobb volumenû rekonstrukcióra a gépészet, a vízforgató
rendszer, a medencék felújítása terén. Az elvégzendõ munkák menynyisége miatt elõfordulhat, hogy a
strand megnyitása kitolódik. A több
tízmillió forintot kitevõ rekonstrukcióhoz a forrást is meg kell találnunk, pályázati lehetõség ugyanis
nem áll rendelkezésre. Bizonyára
számíthatunk a helyi és környékbeli vállalkozásokra, de tudjuk azt is,
hogy nekik is beosztással kell élniük
ezen a területen. Ezúton is köszönjük, hogy segítséget nyújtanak egy
használt versenyzongora megvásárlásához az alapfokú mûvészeti
iskolába.
A Letenyéért Közéleti Egyesület
további mûködéséhez szükséges,
hogy tulajdonosa legyen a Fáma
Háza épületének. Megvásárlásában
önkormányzatunk mellett lakosok
és vállalkozások is segítenek.
– A programkínálat idén egy új
rendezvénnyel bõvült.
– Önkormányzatunk jó kapcsolatot ápol a civil szervezetekkel és a
nemzetiségi önkormányzatokkal,
melyek rendezvényeink lebonyolításában is kiveszik részüket. Valóban, idén januárban elõször rendeztük meg a Letenyei Hagyományõrzõ Népi Disznóvágást a horvát nemzetiségi önkormányzat, a
Derû Zeneegyesület, valamint a Hagyományõrzõ Önkéntes Tûzoltó
Egyesület közös szervezésében.
2017. január 21-én második alkalommal adunk helyet a programnak. Közeleg az év vége, a munka
mellett az advent idõszakát éljük,
amely arra ösztönöz, hogy embertársaink és családunk iránt még inkább szeretettel forduljunk. Terveink megvalósulása tekintetében is
várakozással tekintünk a 2017-es
esztendõre, amit január 7-én újévi
koncerttel nyitunk meg.
Antal Lívia

TÉRSÉG
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A SULI HARMÓNIA ALAPÍTVÁNY PÖLÖSKEI INTÉZMÉNYÉBEN

Tudás, tanulás helyben
Az a legjobb iskola a gyerekeknek, ahova gyalog is el tudnak menni – egy érv a falusi kisiskolák létjogosultsága mellett. Tíz évvel ezelõtt Pölöske önkormányzata kis létszámú iskolája megtartása mellett döntött, melynek fenntartását a Suli Harmónia–2007 Gyermekeket Segítõ Alapítványra bízta.

– A tizedik tanévet kezdtük el a
Suli Harmónia Alapítvány mûködtetésében, melyhez jelenleg öt intézmény tartozik, Zalában rajtunk
kívül a felsõrajki és a zalaszentmihályi, a másik két iskola és
egy óvoda Vas megyei – mondja
érdeklõdésünkre Papp László, a
pölöskei általános iskola tagintézmény-vezetõje. – Az elõzõ és a
mostani tanévben is összesen 44
tanuló oktatását biztosítja az alapítványi mûködés. Ha ez nem így
lenne, akkor a valamelyik
nagyobb állami intézmény
tagjaként létezhetne helyben az iskola, de csak alsó
tagozattal. Az alapítványi
fenntartással
azonban
megmaradhatott a nyolcosztályos oktatás. A felsõ
tagozat osztott, míg az alsó tagozat az 1-2. valamint
a 3-4. osztályokkal összevont.
– Hogyan segíti a helyi
önkormányzat az iskolát?
– Az oktatás valamennyi
költségét az alapítvány biztosítja, az épület fenntartásával kapcsolatos dologi
kiadásokat Pölöske önkormányzata. Ebben a helyhatóság elõremutató kötelezettséget vállal magára,
mert ha megszûnne az iskola, azzal a település szegényebbé válna.
Iskola, gyerekzsivaj nélkül a közösségi és kulturális élet elõbb-utóbb
elcsendesedne. Szerencsére nálunk ez nem így van, hiszen tanulóink aktív részesei a település állami, közösségi ünnepeinek, társadalmi eseményeinek. Most már
készülünk a karácsonyi ünnepségre, ami nálunk egyben a falu karácsonya és az idõsek köszöntése is
a mûvelõdési házban. Az ünnepek
szerencsés hozadéka az is, hogy
ezeken az alkalmakon színpadra
tudjuk állítani a gyerekeket, a nyilvános szereplés pedig mindig jó
lehetõség képességeik kibontakoztatására.
– Milyen elveket képviselnek
az oktatásban?

– Legfontosabb alapelvünk,
hogy növendékeink széles látókörû, önképzésre képes emberré
váljanak, akik a társadalom szélesebb rétegeinek változását indítják el, amely a tudás, a tanulás, a
kultúra tiszteletében, a felelõs állampolgári gondolkodásban nyilvánul meg. Nevelési stílusunkat
az elfogadás, tisztelet, szeretet,
az egyénre szabott segítségnyújtás jellemzi. A gyerekek oktatását
szakos tanári ellátottság, a NATon alapuló kerettanterv biztosítja, ugyanúgy, mint az állami fenntartású intézményekben. Kisiskolaként bírunk azzal az elõnnyel,
hogy pedagógusaink sokkal köz-

vetlenebb kapcsolatot tudnak kialakítani a gyerekekkel. Mivel kevesebb diák van egy osztályban, a
tananyag megértésében és elsajátításában több figyelmet kapnak jóval több órai gyakorlásra,
tanulói tevékenykedtetésre van
lehetõség, mint egy magas osztálylétszámú iskolában. Emellett
minden technikai eszköz rendelkezésünkre áll a magas színvonalú oktatáshoz. A gyerekek digitális írástudásának fejlesztését min-

hez jutnak. A tanév másik fele is
tartogat különféle programokat, a
farsangtól kezdve, a gyermeknapon át az iskolai kirándulásokig.
– Milyen közös programjaik
vannak másik két zalai iskolával?
– Szeptemberben mindhárom
iskola felsõ tagozatosai a Bécs
melletti Hauswirthbe kirándultak,
ahol megtekintették a csokigyárat, majd Kismartonban (Eisenstadt) az Eszterházy-kastélyt látogatták meg. Az alsósok az elmúlt
szombaton a zalakarosi gyógyfürdõ Mikulás-partijára voltak hivatalosak, és persze fürödtek is a vízi
játszóházban. Az ilyen programokhoz a szülõk is hozzájárulnak. Térítésmentes a karateoktatás, melynek költségét önkormányzatunk

MINÕSÍTETT GYÓGYHELY CÍMRE VÁRNAK

Kehidakustány különleges
A település szépkorú tagjait invitálta mûsoros estre Kehidakustány önkormányzata december 9-én. A Deák Ferenc Kulturális
Rendezvény és Közösségi Házban szépen terített asztalokkal, virággal és vacsorával várták a résztvevõket.

den teremben interaktív tábla, jól
felszerelt informatikaterem biztosítja. A családias légkör és hangulat befogadó iskolaként jellemezhet bennünket, ahol segítjük
és támogatjuk valamennyi gyermekünk képességének, tehetségének kibontakozását.
– Milyen plusz lehetõségeket
kínálnak a gyerekeknek?
– A tanévnyitó ünnepélyt követõen szeptemberben mindig szervezünk egy túrát. A település szép
természeti környezetben fekszik,
erdõkkel, dombokkal, horgásztavakkal körbeölelve. A két horgászegyesület rendszeresen meghív
bennünket, a gyerekek horgászhatnak is. A magyar diákok sportnapján több órát töltenek el mozgással tanulóink. Idén 2016 méter

futottak, valamint labdajátékok,
sorversenyek tarkították a programot.
Novemberben töklámpásokat
készítünk a kézmûves házban,
ahol a szülõi munkaközösség egy
kis ennivalót kínál, az üdítõitalokat
a helyi szörpgyár biztosítja. Az
óvodai és iskolai Mikulás-ünnepséget a szülõi munkaközösség szervezi, természetesen ajándékozással. A szülõk finanszírozzák a kézmûves foglalkozásokat is. Idén egy
gyertyaöntõ mester segítségével
készítettek tárgyakat a gyerekek,
melyekbõl a szülõi munkaközösség a karácsonyi ünnepség elõtt
ajándékvásárt tart. Ebbõl bevétel-

biztosítja. Ettõl a tanévtõl társastáncoktatásban is részesülhetnek
gyermekeink (szintén mindhárom
iskolában), amit az alapítvány finanszíroz. Minden tanulónk 1. osztályos korától tanulja az angol és a
német nyelvet. Ezzel az alapítvány
a környéken egyedülálló lehetõséget biztosít a gyerekek számára. A
gyerekek a karácsonyi ünnepségen mutatják be tánctudásukat.
2017-ben az alapítvány fennállásának 10 évfordulóját színvonalas
programokkal fogjuk ünnepelni.
Év végén minden suli harmóniás
diák egy fergeteges medence
party keretében a zalaegerszegi
Aqua Cityben zárja a tanévet.
–Fontos kérdés a továbbtanulás. Hogyan segítik ebben a nyolcadikosokat?
– Jó kapcsolatot ápolunk a kormányhivatal foglalkoztatási fõosztályával, valamint a Zalaegerszegi
Szakképzési Centrummal, amely
szervezetek pályaorientációs tanácsadással látják el tanulóinkat.
Emellett minden évben ellátogatunk a zalaegerszegi középiskolákba, ahol a gyerekek információkat
kapnak az ott zajló képzésekrõl, és
megtekintik az iskolai tanmûhelyeket is. Értesülnek a megyeszékhely önkormányzatának ösztöndíjlehetõségeirõl is, mellyel a hiányszakmákat választókat támogatják. A középiskolák visszajelzései
alapján diákjaink megállják a helyüket.
– Ha kívánhatna valamit, mi
lenne az?
– Mindenképpen az iskola felújítása. Az 1961-ben átadott épületre ugyanis ráférne egy kiadós rekonstrukció. A gépészet korszerûsítése mellett szeretnénk kicserélni a nyílászárókat a falak külsõ szigetelésével együtt, és mindenekelõtt a tetõszerkezet teljes felújítását megvalósítani, mert ez lenne
a legsürgetõbb feladat. A Suli Harmónia Alapítvány fenntartásával,
az önkormányzat támogató gondoskodásával továbbra is minden
reményünk megvan arra, hogy
kisiskolánkban még sokáig megszólaljon a csengõ szeptember elsején.
Antal Lívia

– Kulturális és közösségi házunk kitûnõen felszerelt, helyet
biztosít a polgárõrségnek, a turisztikai egyesületnek, a községi
és iskolai könyvtárnak, valamint
az idén létesített babamúzeumnak, ahol az érdeklõdõk Christine
Daniel saját készítésû, sváb és magyar
népviseletes babáit
tekinthetik meg. Így
igazán méltó helye
az aranykorúaknak
szervezett rendezvényeknek is. Örömömet szolgálta, hogy
fehér asztalok mellett köszönthettem a
község 220 nyugdíjasának mintegy felét,
mindazokat,
akik
megtisztelték a vendéglátással egybekötött programot, ahol
egy finom disznótorost, helyi élelmiszereket, borokat és pálinkákat kínáltunk fel.
A mûsorban a helybéli óvodások és iskolások léptek
föl, a zenérõl Németh Norbert
gondoskodott.
Kehidakustányban régi hagyomány, hogy karácsony elõtt valamennyi idõs polgárunknak házhoz viszünk egy egészséges élelmiszerekkel, gyümölcsökkel, teával megpakolt ünnepi ajándékcsomagot – büszkélkedett Lázár
István polgármester, aki 2002 óta
igyekszik jó gazda módjára irányítani a folyamatosan fejlõdõ település életét. – Nyugdíjasaink zömével az ebédhordás révén napi
kapcsolatban vagyunk. A mostani

rendezvényen rajtuk kívül vendégül láttuk a Kaposvári Református Egyházközség Õszikék Idõsek Otthona lakóit, valamint a
megyei önkormányzat szocioterápiás intézményének gondozottjait.

Az önkormányzati közmeghallgatást 2015-tõl már nem két
településrészen, hanem egységet kovácsoló módon csak egy
helyszínen, egyik évben Kehidán,
a másik évben Kustányban szervezzük meg – beszélt a polgármester a település életérõl.
A fórum ezúttal sem a hõbörgéstõl és az elégedetlenségtõl
volt hangos. Magyarország egyik
legkedveltebb üdülõhelyének
jólétét a termálvíz alapozta meg
és a jövõnket is a pozitív beállítottságú, tenni akaró település
és az önmagát is tisztelõ embe-

rek és közösségek együttesen
alapozhatják meg. Meg tudtuk
tartani az óvodánkat és anyagilag is támogatjuk a Kaposvári
Református Egyházkerület által
mûködtetett iskolánkat, a közszolgálati és egyéb intézményeinket.
A turizmust kiszolgálandó az
önkormányzat mûködteti a
Deák-kúriát, a Deák-múzeumot,
a Tájházat, a Hagyományõrzõ
Mariska udvart. Itt a hagyomá-

nyainkat élõ módon tudjuk bemutatni. Nyaranta a vakációzó
diákoknak is e helyen biztosítunk
programot. Alázattal igyekszünk
kiszolgálni a polgárainkat a kötelezõen ellátandó feladatokon túl
is. Az infrastrukturális hiányosságainkat évrõl évre rendezni
igyekszünk. Eredményesek a pályázataink.
A közvilágítás teljes megújítását 46 millió, a szennyvíztelep rekonstrukcióját 460 millió forintból hajtottuk végre, jóllehet a
falu 289 milliós éves büdzsébõl
gazdálkodhat. A rendezettebb,
gondozottabb településkép elérését nagymértékben segíti a sikeres közmunkaprogram. Tervezzük a zártkertek modernizálását,
az ottani utak burkolatának javítását.
Folyamatban van a
település minõsített
gyógyhellyé történõ
besorolása, melyhez
szigorú követelményeket kell teljesítenünk. A
minõsítés
komoly
presztízst és még több
(gyógy)tu-ristát hozhat szeretett fürdõtelepülésünkre, hangsúlyozta Lázár István.
Nemes Norbert
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A VÖRÖSKERESZT KÜLDETÉSE: ÖNZETLENÜL SEGÍTENI MÁSOKON

Szeretet kuckó és Mikulásgyár
A '60-'70-es években egészségügyi tömegszervezetként mûködött, ma már rászorultakkal, elesettekkel, bántalmazottakkal is foglalkozik, és az életminõség javítása is elsõdleges céljai közé tartozik
a Vöröskeresztnek. A karácsony közeledtével pedig még nagyobb
hangsúlyt helyeznek az adománygyûjtésre, hogy szebbé tegyék az
ünnepeket a rászorulóknak.

Az egész december az adománygyûjtés és -kiosztás feladataival telik el – tájékoztat Baracskai
Józsefné, a Vöröskereszt megyei
szervezetének igazgatója. – Keszthelyen az élelmiszerbankos gyûjtés keretében 1200 kilogramm
tartós élelmiszert gyûjtöttünk. A
Karácsonyi Szaloncukor Angyal telefonos segélyakciónk december
7-ig tartott, amivel a támogatók a
szaloncukor-vásárláshoz járultak
hozzá a hátrányos helyzetû családok számára. A megye Tesco áruházaiban, Keszthelyen, Nagykanizsán és Zalaegerszegen, december
9-10-én gyûjtöttünk. Zalaszentgróton, a Fõ téren a Szeretet kuckó jótékonysági akció keretében
várjuk az adományozókat, az adventi vasárnapi rendezvények idején. A zalaegerszegi Plázában december 2-tõl 21-ig tart nyitva a Mikulásgyár ugyancsak perselyes
gyûjtéssel, valamint tartós élelmiszerek felajánlásában bízva.
– Eredetileg háború esetére
alakult segélyezõ feladatok ellátására az idén 150 éves Vöröskereszt. Magyarországon 135 éve
lát el humanitárius feladatokat,
ezernyi teendõvel…
– A '60-70-es években az egészségügy tömegszervezeteként mûködött, neve ekkor véradásszervezéssel kapcsolódott össze. Ez persze ma is jellemzõ, és talán kevésbé az, hogy a rászorultakkal, elesettekkel, bántalmazottakkal is
foglalkozunk. A hagyományos feladataink mellett a szociális ellátórendszerek mûködtetésére is nagy
hangsúlyt helyezünk. Mindemellett az elsõsegélynyújtás oktatása
is a feladatunk, a közúti elsõsegélynyújtás vizsgáztatást is mi végezzük, továbbá egészségnevelõ,
szûrési programokat szervezünk,
egyébiránt maga a véradás is egy
komoly szûrõvizsgálat.

– Milyen szociális feladatokat
látnak el?
– A hajléktalanellátás, és a hajléktalanintézmények mûködtetését Nagykanizsán és Zalaegerszegen 1996 óta végezzük, majd a
családok átmeneti otthonának
üzemeltetése is feladatunkká vált.
2006-ban bevezettük a jelzõrendszeres házi segítségnyújtást
Nagykanizsán, 2009-ben diszpécserközpontos jelzõrendszeres
házi segítségnyújtást 840 ellátott
részére Nagykanizsa, Zalakaros és
Zalaszentgrót kistérségben az
idõsek számára. Házi segítségnyújtó szolgálat is mûködik Nagykanizsa és Zalaszentgrót járásban,
mellyel 280 fõ 65 év fölötti valamint fogyatékkal élõ ellátását biztosítjuk. A pszichiátriai betegek és
mozgássérültek számára indítottuk el 2011-ben a Fogyatékkal
élõk nappali intézményét Zalaszentgróton, Nagykanizsán pedig
a drogfüggõk és a szenvedélybetegek mentális ellátásával foglalkozunk.
– Honnan biztosítják a forrást
mindehhez?
– Pályázatai forrásokkal igyekszünk biztosítani az infrastrukturális hátteret feladataink ellátásához.
E nélkül egy civil szervezet nehezen tudna elõrelépni. Az elmúlt
négy évben 420 millió forintot
nyertünk pályázatokon. A saját ingatlanainkban mûködõ irodaházak,
a hajléktalanszállók, a nappali intézmények mind hozzájárulnak a
magas színvonalú szakmai munka
végzéséhez.
– Mire pályáznak most?

– A bántalmazott nõk védelmére is komoly figyelmet fordítunk. A
Vesta program keretén belül olyan
anonim védõhelyet alakítottunk ki,
ahol a bántalmazás elõl menekülõ
anyákat és gyermekeiket tudjuk
elhelyezni. Épp egy krízisszállás és
egy félutas-ház létrehozására pályázunk most, ahol átmenetileg
lakhatnának, és ahonnét fokozatosan visszakerülhetnek a kinti életbe pszichológus és szociális munkások segítségével.
– Milyen alapelvek határozzák
meg mûködésüket?
– Létfontosságúnak tartjuk a
többi civil szervezettel való
együttmûködést, valamint a pénzügyek, az adománykezelés és az
adományosztás átláthatóságát.
Ugyanakkor sarkalatos kérdés,
hogy a gyerekekhez is közelebb vigyük a Vöröskeresztet. A véradásszervezéssel kezdõdhet az egész,
ahol rajzpályázatok, plakátpályázatok segítségével, apró ajándékokkal, a véradás helyszínén kiállított
rajzokkal valóban közelebb kerül a
munkánk a gyerekekhez. Fontos,
hogy a fiatalok érezzék a segítségnyújtás szükségességét. Ezt szolgálja az érettségi elõtt állók kötelezõ önkéntes órái, amit most a karácsonyi idõszakban gyûjtéssel,
csomagolással, csomagkihordással
teljesíthetnek nálunk.
– Miért érdemes ezt a munkát
végezni?
– Egyszer egy 13 éves leukémiás kislány csontvelõ-átültetéséhez
segítettünk sterilszobát biztosítani
gyûjtéssel a mûtét utáni idõszakra.
Pár év múlva gyógyultan jött be
irodánkba háláját kifejezni, mielõtt
Budapestre ment egyetemre. A
romániai forradalom idején, mikor
az erdélyi magyaroknak gyûjtöttünk, két szegény ember jött le a
hegyrõl gumicsizmában, ázottanfázottan, zsebkendõbe kötött
pénzzel, amire amúgy nekik is
nagy szükségük lett volna. Ez számunkra egy életre szóló tanulság
lett: mindig az egyszerûbb emberek fogékonyabbak a felhívásunkra. Azok, akik nélkülöztek már, szívesebben segítenek másokon.
Antal Lívia

TÖBB HÓNAPOS KÓRHÁZI KEZELÉS UTÁN

Korábban már beszámoltunk
arról, a fiú kétéves kora óta súlyos betegségben szenved. Állapota márciusban egy légúti
megbetegedés következtében
kritikussá vált. Azóta kórházban
kezelték és egy lélegeztetõ gép
tartotta életben. Az egészségügyi intézménybõl két hete en- hozzájárult volna, ám az orvosok
gedték ki.
kizárólag kifogástalan állapotú tiszta környezetbe engedhették haza.
Ez a probléma megoldódott, a csaÁgoston édesanyjával korábban lád az önkormányzattól egy csereegy önkormányzati bérlakásban lakást kapott.
élt. A ház azonban nem volt rende– A másik lakás helyett kaptuk
sen leszigetelve, a falak vastagon ezt cserelakásként. Amikor ezt
penészesek voltak, a nedvességtõl megkaptuk, akkor az ÁNTSZ kijött

Ágoston hazatérhetett

a padló szegélylécei pedig elrohadtak. Az orvosok ebbe a környezetbe nem akarták hazaengedni a légúti problémával küzdõ fiút. A kétségbeesett szülõ akkor a nyilvánossághoz fordult segítségért,
hogy elköltözhessenek. A kórház
ugyanis a fiú otthoni ápolásához
egy speciális lélegeztetõ géppel

INGATLANKÍNÁLATUNK
BÕVÍTÉSÉHEZ ELADÓ
LAKÁSOKAT ÉS
CSALÁDI HÁZAKAT
KERESÜNK.
TEL.: 30/622-9816

hozzánk és mindent átvizsgált,
hogy ez egy lélegeztetett betegnek megfelelõ-e. Amikor megvolt
a szakvélemény és megállapították, hogy Ágoston számára biztonságos ez a hely, akkor indították el
a kórházban a gépnek a beszerzését – mondta el a fiú édesanyja,
Bánrévi Mónika.

A megfelelõ környezet mellett
feltétel volt az is, hogy édesanyja
újraélesztésbõl és a gép kezelésébõl levizsgázzon. Ezután vihette
csak haza a kamasz fiút.
– Ágoston édesanyját, Mónikát
sok mindenre ki kellett képezni.
Bár egészségügyi képzettsége
van, így nem volt nehéz dolgunk.
Azt gondolom mindent elsajátított, ahhoz, hogy otthon biztonságosan gondozhassa a fiút. Összességében jó szívvel engedtük el.
Ágoston nagyon jókedvûen és tele
bizalommal indult el haza – mondta el érdeklõdésünkre dr. Gárdos
László, a Zala Megyei Kórház Gyermekosztályának vezetõ fõorvosa.
Az orvosok ezután sem hagyják magára a családot. A házi
gyermekorvos és a kórház dolgozói rendszeresen ellenõrzik Ágoston állapotát. Emellett baj esetén
a mentõszolgálat azonnal rendelkezésre áll, a gépet biztosító cég a
szervizelésrõl is gondoskodik.
Anya és fia most boldog, hogy
egy tiszta és szép környezetben élhetnek, ám megélhetési problémájuk továbbra sem oldódott
meg. Mónika bevételi forrása
mindössze az ápolási díjból, a magasabb összegû családi pótlékból
és a 10 ezer forintos gyermektartásból áll.

ISKOLAI, ÓVODAI, IRODAI BÚTOROKAT A GYÁRTÓTÓL!

„DEÁK-DIÁK” KFT. SÖJTÖR
Tel./fax: 92/569-033 • Tel.: 06-30/9398-358 Tel./fax: 92/569-035
Web: ddbt.t-online.hu • Email: ddbt@t-online.hu  Telephely: 8897 SÖJTÖR, DEÁK FERENC U. 187.
SZEKRÉNYEK • TÁBLÁK • FOGASOK • ASZTALOK • PADOK • SZÉKEK • ÁLLVÁNYOK
KIEGÉSZITÕ BÚTOROK • PÓTLÁSOK • SPORTSZEREK • TANESZKÖZÖK
Magánszemélyeknek is… pl.: franciaágyak, egyedi konyhabútorok stb…

ÉRDEKLÕDNI A FENTI TELEFONON ÉS CÍMEN LEHET!

12

TÉRSÉG

GAZDASÁG

ÉV FELELÕS FOGLALKOZTATÓJA DÍJAT
KAPOTT A ZALAVÍZ
 Év Felelõs Foglalkoztatója díjat vett át a Zalavíz Zrt. október
24-én, Budapesten. Az OFA Nonprofit Kft. által létrehozott pályázat célja a felelõs foglalkoztatói szemlélet népszerûsítése, a
jó gyakorlatok bemutatása és elismerése.

és felsõfokú tanulmányokat folytató fiatalok szakmai gyakorlatát
és képzését tesszük lehetõvé.
A Társaság nagy hangsúlyt
fektet munkatársainak képzésé-

A pályázatot mikro- és kisvállalkozások, közép- és
nagyvállalkozások,
illetve a közszféra
szervezetei számára írták ki. Az értékelésnél figyelembe
vették azt is, hogy a
felelõsen gondolkodó vállalatoknál a
képzés és a szakképzés is kiemelt fókuszban van, ezzel
hozzájárul a munkavállaló tudásának
növeléséhez és ahhoz, hogy a vállalatnál karrierút álljon
elõtte.
A Zalavíz Zrt. pályázatában azt értékelték, hogy málásában, víz világnapi rendez- re, munka- és egészségvédelmár az óvodáskortól részt vesz- vények és üzemlátogatások mére, a munkahelyi légkör fejnek a gyermekek szemléletfor- szervezésével, valamint a közép- lesztésére. A munkatársi stabilitás jelenti a biztosítékot arra,
hogy a jövõben is a Társaságra
háruló feladatokat sikeresen
megvalósítsák.
Az elismerést a mikro- és kisvállalkozások kategóriában a
ForArea Gazdaságfejlesztõ Kft.,
közép- és nagyvállalkozások kategóriában az E.ON Hungária
Zrt., a közszféra szervezetei közül pedig a Heves Megyei Kormányhivatal nyerte el pályázatával. A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara (MKIK) szakképzési
különdíjat ajánlott fel, amelynek
a nyertese a Nestlé Hungária
Kft. lett.

