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A MEGYEI KÖZGYÛLÉS DÖNTÉSEIRÕL

Város lesz Gyenesdiás?
A Zala Megyei Önkormányzat 487.974 millió forintos fõösszeggel fogadta el 2017. évi költségvetését a közgyûlésen.
Az ülésen Guitprechtné Molnár Erzsébet egyesületi elnöktõl
kaptak tájékoztatást a több mint 25 éve mûködõ Zalai Falvakért
Egyesület mûködésérõl, melynek alapvetõ célja a vidéken élõ lakosság életfeltételeinek javítása harmóniában a vidéki környezet és a táj adottságaival, megõrizve annak nem pótolható
adottságait. Tevékenységük fókuszában az aprófalvas településhálózatból adódó sajátosságok kezelése, a foglalkoztatás,
szociális ellátás, helyi gazdaságfejlesztés, valamint a közösségfejlesztés és a hálózati együttmûködések állnak. Az egyesület
végzi többek között a falugondnoki hálózat koordinálását a megyében 1994 óta.
Döntött a közgyûlés, hogy a Gál Lajos polgármester által ismertetettek alapján támogatja Gyenesdiás Nagyközség várossá
nyilvánításának kezdeményezését. Elfogadta a közgyûlés az önkormányzat 100 százalékos tulajdonában álló Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervét, valamint a Nyugat-Dunántúli Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolásáról szóló tájékoztatót,
egyetértését fejezte ki a végelszámolás lezárásának és a cég törlésének kezdeményezését illetõen. Tekintettel arra, hogy a megyei önkormányzatok érdekképviseletét a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége (MÖOSZ) látja el, s egyúttal közvetítõ
szerepet is betölt a kormányzat felé, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) egyre kevesebb olyan szolgáltatást tud nyújtani, amelyet a megyei önkormányzatok is
igénybe tudnak venni a viszonylag magas éves tagdíj ellenében,
a testület döntött az utóbbi szervezetbõl való kilépésrõl.
Végezetül részletes tájékoztatást kaptak a képviselõk a Zala
Megyei Önkormányzati Hivatal által 2016-ban végzett feladatokról, melyek között a testületi munkához kapcsolódó tevékenységek mellett jelentõs arányt képviseltek a pályázatokkal
kapcsolatos térségfejlesztési és pénzügyi tevékenységek, valamint a választással és népszavazással összefüggõ feladatok.

Több mint négymilliárd forintos költséggel, mintegy 60 ezer
lakost érintõen valósul meg a
keleti ivóvízbázis rekonstrukciója Zalaegerszegen és térségében. A projekt önerejét is az állam biztosítja, ami 100 százalékos vissza nem térítendõ támogatást jelent az önkormányzatnak és a fogyasztóknak.

A beruházást bejelentõ sajtótájékoztatón Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos elmondta, az 1960–70-es években
épült keleti vízbázis mostanra elöregedett, így ma már nem alkalmas minõségivíz-ellátásra. A korszerûsítéséhez szükséges összeget a kormány a múlt év decemberében ítélte meg. A közmûfejlesztés Zalaegerszeg északi, keleti
és déli részét, valamint Bocfölde,
Sárhida, Csatár, Zalaszentiván,
Zalaszentlõrinc,
Alibánfa
és
Pethõhenye településeket érinti.
A beruházás befejezése 2019 nyarán várható, eredményeként
egészséges ivóvizet biztosítva a
térségben élõknek.

Tisztább ivóvíz 60 ezer fogyasztónak

Arnhoffer András, Vigh László, Balaicz Zoltán és Bali Zoltán.

égen tapasztalt hideggel, faggyal köszöntött ránk az új
esztendõ. A meteorológiai szolgálat január hetedikén a
tél eddigi leghidegebb éjszakájára figyelmeztetett. Az
extrém hideg miatt többször adtak ki Zala megyére is elsõfokú
figyelmeztetést. A tartós hidegnek meglett az eredménye,
hiszen vélhetõen megtizedelte a kártevõket. A Balaton szinte teljesen befagyott, így végre lehet korcsolyázni a magyar tengeren.
Január utolsó hete borongós, párás, ködös idõvel köszönt el,
és búcsúzóul a hó is megeredt. Aggodalomra azonban semmi ok,
sokunk által várva várt tavasz minden bizonnyal eljön idén is.

R

MÁRCIUS 8-TÓL ADHATÓK BE A PÁLYÁZATOK

54 milliárd digitalizációra
A kormány összesen 54 milliárd forint keretösszegû támogatással segíti a hazai vállalkozások digitalizációját. legyen szó ipari termelésrõl, kereskedelemrõl vagy szolgáltató ágazatokról. A pályázatokat március 8-ától lehet beadni.

Az eredetileg tervezett idõpontot azért módosították március 8-ra, hogy legyen elegendõ
idõ a felkészülésre, és hogy minél
nagyobb számú vállalkozás élhessen a lehetõséggel – tette hozzá
Kara Ákos zalaegerszegi sajtótájékoztatóján.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelõs államtitkára kifejtette: a jövõ a
digitalizáció, ezért a kormány 54
milliárd forintos keretösszeggel
három pályázati kategóriát hirdet
meg. A pályázatok standard elbírálásúak, így a követelmények
megfelelése mellett a beérkezési
sorrend is számít.
Közülük a legnagyobb a mintegy 40 milliárd forintos keretû,
ami a vállalatok infokommunikációs és mobilfejlesztéseire, valamint felhõalapú online üzleti szolgáltatásaik terjesztésére szolgál. A
kiíráson mintegy négyezer vállalkozás nyerhet 40 százalékban viszsza nem térítendõ forrást, egy és
24 millió forint között. Továbbá 55
százalékban kedvezményes kamatozású kölcsönt vehetnek fel. Az
agrárágazat kivételével bármely
szektorban tevékenykedõ hazai
kis- és középvállalkozás pályázhat,
amely a közép-magyarországi régión kívül mûködik.

Kifejezetten az infokommunikációs ágazatban tevékenykedõ
mikro-, kis- és középvállalkozásoknak írták ki a mintegy 10 milliárd
forintos keretösszegû pályázatot.
Ezen nagyjából 200 vállalkozás
nyerhet elõállított termékeik és
szolgáltatásaik nemzetközi piacra
juttatásához 2 és 40 millió forint
közötti vissza nem térítendõ forrást, valamint 50 százaléknyi kedvezményes kölcsön lehetõségét.
A harmadik pályázat az üzleti
felhõszolgáltató központok létrehozását és bõvítését szolgálja 4,5
milliárd forintos keretösszeggel.
Ebbõl 20 cég kaphat támogatást
17,5 és 175 millió forint között,
valamint ugyancsak kedvezményes kölcsönt.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere reményét fejezte
ki, hogy minél több zalai vállalkozás él a lehetõséggel. Közölte, a
város a TOP-programból több száz
millió forintot kíván fordítani
digitalizációs fejlesztésekre. Az önvezetõ jármûvek tesztelésére is alkalmas jármûipari tesztpálya a kutatásfejlesztés és az innováció terén egyaránt jelentõs infokommunikációs fejlesztéseket igényel
majd, melynek érdekében együtt
kívánnak mûködni az államtitkársággal. A 40 milliárdos beruházás
alapkövét májusban teszik le.

Fotó: Antal Lívia

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere méltatta, hogy a
város jelentõs, százszázalékos
mértékben vissza nem térítendõ
támogatást kapott a keleti vízbázis
rekonstrukciójára. A 32 kútból ma
már csak 26 kút létezik, melybõl
csak 22 üzemképes. Az ezekbõl kitermelt víz minõsége a vas-, man-

gán- és ammónia-, valamint metángáz-tartalom
tekintetében
esetenként túllépi a megengedett
határértékeket. Mint mondta, éppen ezért ideje volt, hogy a nyugati vízbázis megújítását követõen
a keleti vízbázis rekonstrukciója is
megvalósuljon.
(Folytatás a 4. oldalon.)
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A középiskolások többek között bért kalkuláltak, szállásfoglalást rendeltek idegen nyelven, kamionokat juttattak célba a Budapesti Gazdasági Egyetem zalaegerszegi intézete által hetedik
alkalommal megszervezett Siker
Kulcsa versenyen, melyen olyan
mindennapi kérdésekre is választ
kellett adni, mint a mennyit fizetsz négy darab zsemléért, ha
darabja 22 forintba kerül?

– Idén sokkal távolabbról is jelentkeztek a versenyre, így a négy
zalaegerszegi középiskola mellett
többek között Keszthelyrõl, Veszprémbõl, Kaposvárról, Sárvárról,
Szentgotthárdról, Balatonalmádiból érkeztek diákok a versenyre,
melyen 11 intézménybõl 7 egyéni
versenyzõ és 19 csapat mérette
meg magát. A gazdasági és informatikai képzéssel foglalkozó középiskolák mellett gimnáziumokból
is beneveztek diákok – mondta el
érdeklõdésünkre Lambertné Katona Mónika, a BGE dékánja.
– Minek köszönhetõ a nagy érdeklõdés?
– Bizonyára annak, hogy ez a
verseny nem egy speciális szakterületre és az abban való jártasság
mérésére irányul, sokkal inkább pályaorientációs jellegû, a kreativitás-

AKTUÁLIS

SIKER KULCSA VERSENY A BGE ZALAEGERSZEGI GAZDÁLKODÁSI KARÁN

Kóstolj bele a közgazdász szakmába!

1. hely: Standardizálók, Keszthelyi Közgazdasági Szakgimnázium,
Pohl Ágnes, Mácskovity Máté, Máté Alexandra 12. évf.
ra, a logikus gondolkodásra, illetve
az általános ismeretekre épülõ vetélkedõ, melyben a diákok megtalálják azt a kihívást, ami érdekli

õket. A Siker Kulcsa versenyt karunk népszerûsítése eszközeként
szervezetük meg elõször. Ma már
ez csak egyik eleme ennek, és

Zala Megyei Védelmi Bizottság 2012 óta szervezi meg a téli idõszakban
a legelesettebb, legrászorultabb családok tûzifával való
megsegítését. Az elmúlt 5 évben több mint 300 zalai család
részesült támogatásban. Idén
55 zalai család részesül 2-2
köbméter kályhakész tûzifa
segélyben, és a legrászorultabbak átvehetnek egy-egy tartós
élelmiszercsomagot is.
A tûzifa-adományozáson részt
vett dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott, a Zala Megyei Védelmi Bizottság elnöke, valamint Vigh László országgyûlési képviselõ. A családok kijelölésében õ, valamint a Zalaegerszegi
Család- és Gyermekjóléti Központ, a Máltai Szeretetszolgálat Zalaegerszegi Csoportja és a polgármesterek segítették a védelmi titkárságot.

A

Tûzifaadományozás
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A képen a négygyermekes gellénházi Papp család.

•

•
•

most már sokkal többet gondolunk
e mögé. Számunkra ez egyfajta felelõsségvállalási tevékenység is,
mert ezzel a versennyel sokat tehetünk azért, hogy a ma fiataljait a
közgazdász valamint az informatikus szakma irányába tereljük. Mindenképpen pozitív tapasztalatként
éljük meg azt is, hogy a megmérettetésben fantáziát látnak a középiskolai tanárok is, akik évrõl évre elhozzák osztályaik diákjait, ami már
túlmutat a négy tanéven, hiszen ez
már a hetedik verseny volt. Ezúttal
is nagyon lelkes és talpraesett fiatalokkal találkozhattunk, ami
ugyancsak örömmel és elégedettséggel tölthetett el bennünket.
– Milyen feladatokat kellett
megoldaniuk?
– A közel hetven résztvevõ ötfordulós versenyen mérette meg
magát, melynek célja a közgazdász szakma megismertetése a
középiskolásokkal – vette át a szót
Balázsné dr. Lendvai Marietta fõiskolai docens. – Az a tapasztalatunk
ugyanis, hogy nem igazán vannak
vele tisztában. Éppen ezért igyekeztünk megmutatni játékos, élményszerû, s élethû feladatokon
keresztül, milyen sokféle területen tudja használni, kamatoztatni
tudását egy közgazdász. Az elsõ
állomáson a magukkal hozott prezentációt kellett bemutatniuk: Milyen legyen az az egyetem, ahol
tanulni szeretnének címmel. Az
idõmenedzsment állomáson a szituáció az volt, hogy felvételt
nyertek hozzánk. A megadott kritériumok alapján például tantárgyakat kell felvenniük az elsõ félévre, továbbá elkészíteniük a heti
órabeosztást.
A mindennapi életben, a munkában is nagyon fontos a hatékony
idõbeosztás, ezt próbáltuk érzékeltetni a feladattal. A logisztikai folyamatok modellezése során öt
vállalkozás kamionjait a szállításhoz
kapcsolódó egyéb feladatok telje-

•

sítése mellett kellett idõben eljuttatniuk a célállomásokba, a következõ fordulóban idegen nyelven
(angolul vagy németül) kellett tájékoztatni a cégtulajdonost a szállásajánlat alapján a fõ tudnivalókról,
lehetõségekrõl. A pénzügyeskedõ
állomáson bért kalkuláltak, egy
bank összekevert hitelezési dokumentumait állítottak a megfelelõ
sorrendbe többek között a diákok.
Mindeközben, az öt állomás közötti csúszó idõkben egyszerû, ugyanakkor a logikus gondolkodásra épülõ feladatokat kellett megoldaniuk.

•

A szponzoráló vállalatoknak köszönhetõn a közel egymillió forint
összdíjazású verseny ajándékaiért
is harcba szállhatnak a diákok a Siker Kulcsa versenyen.
A csapatverseny 2. helyezettje:
Tõzsdecápák – Veszprémi Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola, Péntek Dávid, Nagy Dániel,
Szilvási Petra (13. évf.).
3. helyezett: Kölkek – Noszlopy
Gáspár Közgazdasági Szakgimnázium, Kaposvár, Császi Bence, Árvai
Bence, Csutorás Levente, (13. évf.).
Egyéni eredmények:
1. Réman Erika (11. évf.), Csány
László Közgazdasági Szakgimnázium, Zalaegerszeg.
2. Ruszin Máté (11. évf.),
Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Zalaegerszeg.
3. Kánya Petra (11. évf.), Keszthelyi Közgazdasági Szakgimnázium.
Antal Lívia
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HATÁRMETSZÉSI PONT: TENKE-HEGY ÉS LENDVA-HEGY
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NAGYKANIZSÁN

Zöld utat kapott a kerékpáros projekt Utcák, járdák újulnak meg
A szlovén–magyar határrégió
adottságai jó lehetõséget kínálnak a kerékpáros turizmus számára. Több fejlesztés is szolgálta már a kerékpáros kínálat bõvítését, de a határtérség egészét lefedõ, összefüggõ és jelölt
útvonalhálózat és erre ráépülõ
komplex kerékpárosbarát szolgáltatáskör azonban még nem
alakult ki.

E hiányt felismerve a Zala Megyei Önkormányzat célja egy öszszefüggõ, határon átnyúló kerékpáros desztináció kialakítása. A
szlovén–magyar program elsõ prioritására benyújtott projekt hozzá
kíván járulni a határ átjárhatóságának javításához, fizikai és tartalmi
értelemben egyaránt. Az a cél,
hogy a határvonal ne jelentsen
akadályt a két schengeni ország
között a települések mindennapi

illetve turisztikai kapcsolataiban. E
mellett cél, hogy létrejöjjön egy
olyan egységes határon átnyúló
szolgáltatói hálózat, amely képes
vonzó, versenyképes program- és
szolgáltatócsomagot kínálni.

Mindezzel növelhetõ a térségbe irányuló nemzetközi és belföldi
vendégforgalom, növelhetõ a tartózkodási idõ, bõvíthetõ a vendégéjszakák száma. A tevékenységek
közé tartozik az EV13 útvonal SIHU

AZ IDÉN HÚSZ ÉVE VÁROS ZALAKAROS

A 30 milliomodik vendégét várja
A település idén ünnepli a váIdén várja a 30 milliomodik fürdõvendégét a 20 évvel ezelõtt várossá nyilvánított Zalakaros, ahol a múlt évben több mint félmillióan rossá nyilvánítás 20. évfordulóját.
A népességét tekintve Magyarorváltottak jegyet a gyógyfürdõbe.
szág ötödik legkisebb városának
nem egészen 2500 állandó lakója
Novák Ferenc polgármester
van jelenleg, s míg számos telepütovábbá elmondta: tavaly 556
lés népessége az elvándorlás miezernél is több vendéget fogadott
att csökken, addig Zalakaroson 20
a gyógyfürdõ és strand, ez a szám
év alatt 85 százalékkal nõtt a lapedig 12 ezerrel haladja meg a
kosság száma – fûzte hozzá a pol2015-ös statisztikai adatot. A 2011
gármester.
óta folyamatosan növekvõ látogaA kisvárosban jelenleg csaknem
tottságnak köszönhetõen idén el3800 kereskedelmi és 2800 magán
éri a vendégek száma a 30 milliót
szálláshelyen fogadnak vendégeaz 1965 óta üzemelõ fürdõkompket, akik átlagosan 3,1 napot töltelexumban. A növekvõ látogatónek a fürdõhelyen. Bár egyelõre
számnak köszönhetõen a város
csak a 2015-ös szálláshelyadatok
idegenforgalmi adóból befolyó beállnak rendelkezésre, az egy lakosvétele 8 százalékkal, 179,2 millió
ra évente számított 65 vendég
forintra növekedett 2016-ban, az
Magyarországon az egyik legkielõzõ évi 165,6 millió forintról.
emelkedõbb ilyen adat. 2015-ben

szakaszának, a rácsatlakozó térségi
hálózatoknak és a Vasfüggöny emlékpontoknak a kitáblázása. Kerékpáros pihenõk, kölcsönzõk, kerékpárosbarát szálláshelyek, közös
térkép, tematikus utak és turisztikai csomagok létrehozása. A projekt területe fõként a szentgotthárdi, õriszentpéteri, lenti és
letenyei kistérségek, valamint
Lendva, Ljutomer, Verzej, Murska
Sobota, Ormoz és Ptuj térségét
érinti.
A projekt megvalósításában
részt vesz a zalai és a vasi önkormányzat, a Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., a
NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt., a Muraszombati Kulturális, Turisztikai és Sport Intézet,
Lendva önkormányzata és a ZRS
Bistra Ptuj Regionális Fejlesztési
Ügynökség. A projekt megvalósítási ideje: 30 hónap.

160 ezer vendég összesen több
mint 528 ezer vendégéjszakát töltött – túlnyomó többségében kereskedelmi szálláshelyeken – a városban.
A szálláshelyekre jellemzõ, hogy
három nagyobb kapacitású hotel
adja az éves vendégforgalom több
mint 60 százalékát. A szállodák elõnye idén tovább erõsödhet azzal,
hogy a gyógyfürdõ közvetlen
szomszédságában nyáron 236 szobás, négycsillagos szálloda nyílik,
ami további csaknem 500 férõhelyet kínál majd a Zalakarosra érkezõknek.
MTI

Közel kétmilliárd forintos kormányzati támogatással, húsz helyen indul közmûvezetékek cseréjével is járó útfelújítás Nagykanizsán – közölte a város polgármestere közelmúltbeli sajtótájékoztatóján.
Dénes Sándor elmondta: a város évente nagyjából 100 millió
forintot tud elkülöníteni út- és járdafelújításokra, ezért jelentõs
nagyságrendû a most elnyert összeg, amelybõl utak, járdák és
parkolók, illetve egy közúti híd is megújulhat a közeljövõben.

A Miniszterelnökség által megítélt több mint 1,9 milliárd forintról szóló támogatási szerzõdést pénteken írták alá. A munkálatok a közbeszerzési eljárások után még az idén megkezdõdnek – tette hozzá.
Többek között teljesen megújul a Vörösmarty utca, a
közmûvek teljes felújításával együtt. Ugyanígy a Platán sor, a
Zrínyi, a Hunyadi és a Pivári utcák, valamint a sétálóutcává alakított Ady utca. Befejezõdik a Múzeum tér kikötése, új felületet
kap a Csónakázó-tóhoz vezetõ bejárati út, de felújítják a Principális felett átívelõ hidat is.
Az elnyert támogatással nemcsak a teljes belváros újul meg
rövid idõn belül, hanem az azt behálózó utak, járdák, sétányok is:
utóbbinál maradva Nagykanizsa elsõ sétálóutcája – egészítette ki
Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerõpiacért és képzésért felelõs államtitkára, országgyûlési képviselõ, aki arra emlékeztetett, hogy a Modern városok programjának
keretébõl tavaly 500 millió forintot nyert el a város a hasonló
munkálatok elõkészítésére.
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A KELETI VÍZMÛ REKONSTRUKCIÓJÁVAL

KÖRNYEZET

NEMESSÁNDORHÁZÁN VETÉLKEDÕVEL

Tisztább ivóvíz 60 ezer fogyasztónak Ünnepelték a kultúra napját
(Folytatás az 1. oldalról.)
A fejlesztés Zalaegerszeg jelentõs részét érinti több környezõ településsel együtt, hozadékaként évtizedekre biztosítva az
egészséges ivóvizet. Kiemelte,
hogy a támogatás elnyerése viszszaigazolta az önkormányzat, a
Zalavíz Zrt. valamint a víziközmû
társulás a projekt elõkészítésébe
fektetett munkáját.
Bali Zoltán, az önkormányzati
víziközmû társulás elnöke arról
beszélt, hogy a keleti vízbázis
korszerûsítése hiánypótló beruházás, mellyel teljessé válnak a

megyeszékhelyt érintõ fejlesztések, miután a nyugati vízbázis felújítása, valamint a szintén több
települést
magában
foglaló
szennyvízhálózat-bõvítési projekt
már megvalósult. A keleti vízbázis
rekonstrukciója során új kutakat
és víztisztítókat építenek, továbbá kicserélik a gyûjtõ- és ellátó
vezetékeket, a tározókat. Hangsúlyozta, a beruházás költséghatékonyabb üzemeltetést is eredményez majd.
Arnhoffer András, a Zalavíz Zrt.
elnök-vezérigazgatója az új víztisztító megépítésének jelentõsé-

gét emelte ki, mely azt szolgálja,
hogy a vízellátás mennyiségi és
nyomás szempontjából is stabillá
váljon. Szólta arról is, hogy a jelenlegi egylépcsõs helyett, új háromlépcsõs technológiát építenek ki a megfelelõ minõségû, hálózatra bocsátott ivóvíz biztosítása érdekében.
A keleti vízmû rekonstrukciója
a már megvalósult nyugati felújításával együtt 90 ezer ember számára biztosítja az egészségesebb, tisztább ivóvizet Zalaegerszegen és térségében.
Antal Lívia

A Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett ünnepi mûsort
mûveltségi vetélkedõvel Nemessándorháza önkormányzata valamint a Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési Közhasznú
Egyesület. A rendezvényen hét
település képviseltette magát a
házigazda községgel együtt.

A Magyar Kultúra Napját 1989
óta ünnepeljük meg január 22-én,
annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnusz kéziratát. An-

ZALAEGERSZEG: ÚJ KÖZTÉRI ALKOTÁSOK ÉS ÜNNEPI RENDEZVÉNYEK

Programkavalkád a 770. évfordulóra
Zalaegerszeg idén ünnepli elsõ írásos említésének 770. évfor- térre kerül egy a város elsõ ábrádulóját. A jeles alkalom méltó megünnepléséhez egész évben kü- zolásának alapján készült makett
lönféle programokkal készül a város, melynek részleteirõl Balaicz (Farkas Ferenc alkotása).
A 770. évfordulóra több
Zoltán polgármester tartott sajtótájékoztatót a Díszteremben.
könyv és egyéb kiadvány is megjelenik. Sõt, az elsõ már el is kéElhangzott: lesznek olyan események, melyek kifejezetten a
jubileum miatt szervezõdnek, ám
az ünnep kapcsán jó néhány hagyományos rendezvény is megújul. Koncertekre, kulturális fesztiválokra, kiállításokra, tudományos konferenciákra egyaránt
sor kerül, ám új köztéri alkotásokkal és az alkalom ihlette színes kiadványokkal is gazdagodik
a város.
A hagyományos, város napjához (május 13.) kapcsolódó ünnepi közgyûlés díszvendége Kövér László, az országgyûlés elnöke lesz. Az ünnep jegyében zajlik
le az Egerszeg Fesztivál is, melyre május 12–június 11. között kerül sor. Számos tematikus hétvége lesz a közel egy hónap alatt.
Újdonságként megrendezésre
Balaicz Zoltán és Gyimesi Endre
kerül az elsõ zalaegerszegi Street
Food Fesztivál a Dísz téren (júni- megújul majd a 2017-es adventi szült és Balaicz Zoltán be is muus 2-3-4.), mely napjaink gasztro- forgatag is: a tervek szerint egy tatta a sajtótájékoztató keretétrendjeit ismerteti meg az itt óriási jégpályát építenek fel a ben. A Tourinform Iroda gondozásában, Tódor Tamás szerkeszDísz térre.
élõkkel.
Ami a köztéri alkotásokat ille- tésében megjelent a Különleges
A kultúra mellett a sport is
hangsúlyos lesz: Zalaegerszeg ti, a polgármester elmondta: má- Zalaegerszeg címû kötet, melylesz az egyik szakaszbefutója a jusban a Piac téren felavatásra bõl az egyes városrészek törtéTour de Hongrie 2017-es kerék- kerül az egy éve elhunyt népsze- netét ismerhetik meg az olvasók,
párversenynek (június 28.), ezen- rû kefekötõ, Szabó Gyula bácsi korabeli és mai fotókkal illusztrálkívül Restart Fesztivál címmel or- szobra (Szabolcs Péter alkotása). va a helyszíneket.
Gyimesi Endre történész és
szágos sportfesztivált is szervez- A város napja és az évforduló
nek július 13–16 között. Némileg tiszteletére pedig a Mindszenty Seres Péter fotós új várostörté-

neti képeskönyvet szerkeszt,
melynek bemutatójára szeptemberben kerül sor. Könyv jelenik
meg többek között Mindszenty
József apátplébánosi munkásságáról (szerzõ dr. Balogh Margit),
Serényi Árpádról, a város elsõ fotográfusáról (szerzõ Megyeri Anna) és Zalaegerszeg középkori és
újkori történetérõl (dr. Bilkei
Irén, dr. Vándor László).
Díszes nyomtatásban hozzáférhetõ lesz a városról készült elsõ metszet is, ezenkívül színes
képeslapok is készülnek egykori
és mai zalaegerszegi kapukról,
kapurészletekrõl (Pánczél Petrának, lapunk munkatársának szerkesztésében, saját fotóiból válogatva).
A polgármester a tudományos
konferenciák közül kiemelte a
májusi Mindszenty-konferenciát,
mely az egykori apátplébános
születésnek 125. évfordulójára
emlékezik. Szintén májusban Hõsök és/vagy áldozatok? címmel a
zalai honvédek 2. világháborús
szerepvállalására emlékezünk. De
Zalaegerszeg egykori városbírói
és polgármesterei is fókuszba kerülnek egy júniusi konferencián.
Balaicz Zoltán reméli, hogy a
színes és igényes programok
méltóvá és emlékezetessé teszik
az idei jubileumi évet. Megjegyezte: az önkormányzat és az
egyes intézmények összefogása
nélkül nem tudtak volna ilyen
változatos kínálatot összeállítani.
ZalaMédia

LETENYEI

Disznótoros

A nyertes pölöskei csapat.
tal Sándorné polgármester köszöntõjében ennek kapcsán arról
beszélt, hogy ezen az ünnepnapon felöltöztetjük elménket, szívünket, hogy fejet hajthassunk
szóban, dalban, mûvészeti alkotásokban mindazok elõtt, akik nagyot, õszintét alkottak és hitet
tettek elveik mellett. Kölcsey mûvészetében is a hazához való hûség, az írástudó felelõsége, a kimondott szó súlya jelenik meg,
ami ma is kötelez bennünket.
Nemzeti történelmünk megbecsülése mellett akarnunk is kell
megismerni nemzeti kultúránk
alapjait, s nem iskolai muszájból,
hanem öntudatból!
Kölcsey tanítása alapján ne
üres beszédtevékenységgel, hanem embertársaink és kultúránk
megbecsülésével okítsuk, segít-

közösségek, melyek által vonzóvá
és megtartóvá válnak a községek.
A biztonság, a friss levegõ, a családdal, a szomszéddal való törõdés, az egymásra való odafigyelés
minden kistelepülés sajátos értéke, egyúttal kultúránk fontos része, emelte ki.
Az ünnepi mûsorban fellépett
a Búcsúszentlászlói Dalos Pacsirták, Antal Tamás és Peterdi Regina verset szavalt.
A mûveltségi vetélkedõn
Nemesszentandrás, Nemeshetés,
Misefa, Pölöske, Zalaigrice, és
Pacsa városának csapata képviseltette magát. Nemessándorháza
két csapattal állt ki, mert a helyi
polgárõrség külön csapattal indult.
Peterdi Péter alpolgármester
vezette le a vetélkedõt, melyen

sük egymást, nem feledve, amire
Kodály Zoltán is figyelmeztet:
„Intsük, tanítsuk egymást szeretettel, félretéve egyéni hiúságot,
vélt jobban tudást, semmi egyebet nem tartva szem elõtt, mint
egy eljövendõ nagy magyar kultúra ideálját.” – hangsúlyozta a
polgármester, õszinte, szép ünnepet kívánva.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos köszönetet mondott a kultúra napi rendezvény évrõl évre való megrendezéséért. Mint mondta, a kultúrához tartozik annak a kérdése is,
hogy tudnak megmaradni a kistelepülések, tudnak-e értelmes célt
mutatni a fiataloknak, vannak-e

egyebek között irodalmi, képzõmûvészeti, földrajzi, sporttémájú
kérdésekre kellett válaszolni írásban, szóban, továbbá tesztek kitöltésével és képek felismerésével. A zsûri tisztségét dr. Csikós
Andrea Dóra, a vidékfejlesztési
egyesület munkaszervezetének
vezetõje, valamint Ujj-Hospely
Eszter búcsúszentlászlói hivatalvezetõ látta el. A legtöbb helyes
választ a pölöskei lányok adták,
így õk nyerték meg a versenyt.
A magyar kultúra napjának
tiszteletére állandó tárlat nyílott
(alsó kép) Miklós Hajnal festõmûvész alkotásaiból a mûvelõdési
házban.
Antal Lívia

régi, falusi disznóvágások hangulatát idézték
fel szombaton Letenyén
a második alkalommal megrendezett hagyományõrzõ programon, mely a város önkormányzata, a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, a Derû Zeneegyesület valamint a DOHÖTE Tûzoltó
Egyesület közös szervezésében
zajlott.
A rendezvényt Cseresnyés
Péter államtitkár, valamint Farkas Szilárd polgármester nyitották meg, akik oklevéllel ismerték el a csapatokat. (Képünkön
balról 2. és 3.) A munkát követõen persze a szórakozásé, a
mulatozásé volt a fõszerep.
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ÜNNEP
Tevékeny összefogásra buzdított és tetterõs együttmûködést
kért a település polgáraitól az ezúttal is zsúfolásig megtelt mûvelõdési központ színháztermében
mondott ünnepi köszöntõjében
Horváth László polgármester a január elsõ szombatján megtartott
városnapi ünnepségen.

Ugyanezen gondolatok jegyében szólt a hívekhez Köbli Tamás
plébános is. Õ ugyancsak az összefogás jelenõségét, egymás támogatását állította példának a Szent
Mihály-templomban bemutatott
ünnepi szentmise alkalmával. A folyamatos modernizáláson átesõ település várossá nyilvánításának 38.
évfordulója alkalmából meghitt,
méltóságteljes ünnepséget tartottak. A Mûvelõdési Központ Templom téri színháztermében rendezett ünnepi kulturális mûsorban a
Boglya Népzenei Együttes lépett
fel. A program a városnapi kitüntetések átadásával folytatódott, majd
este a rendezvénytéren tûzijátékkal emlékeztek meg Lenti várossá
nyilvánításának 38. évfordulójáról.
Horváth László polgármester az
ünneplõk köszöntése után, a hátrahagyott esztendõ jelentõsebb
mozzanatait, történéseit szedte
csokorba. Különös hangsúllyal tett
említést a város jelenére és jövõjére mindenképp jelentõs hatást
gyakorló hotelberuházásról: a Termálfürdõ mellett felavatott, közel
százszobás, négycsillagos, 3,3 milliárd forint összértékû gyógyszállodáról és az ehhez kapcsolódó
fedett élményrészleg felavatásáról. A régió legkiemeltebb, legmarkánsabb beruházását még Kövér
László házelnök adta át a közelmúltban. A hotel kedvezõ hatással
lesz a termálturizmusra, a helyi
szolgáltatások fejlõdésére, a vásárlóerõ növelésére, a munkaerõpiacra és a város egészére.
Horváth László kiemelte: feladatokkal és eredményekkel teli

Nem minden a körülményeken
múlik, sokkal inkább azon, miként
élünk mi magunk az adott lehetõségekkel – hangsúlyozta Kelemen
Tamás, Pacsa polgármestere újévi köszöntõjében. A megye tizedik városában immár harmadik
alkalommal tartották meg az újévi fogadást, melyen a helyi képviselõ-testület és civil szervezetek tagjai és vállalkozások vezetõi mellett Közép-Zala településeinek polgármesterei is részt
vettek.

Az sem mindegy, hogyan állunk a problémák megoldásához,
mert ahogy egy családban, úgy az
önkormányzat életében is akadhatnak nehézségek. Az elmúlt évben az ivóvíz-minõségi problémák
miatt részleges fogyasztáskorlátozást kellett bevezetni fõképp az
újszülöttek, csecsemõk körében.
A nyáron egy új tisztítóberendezést állítottak üzembe, ami csak
ideiglenesen jelent megoldást.
Éppen ezért a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium koordinálásával egy
240 millió forintos fejlesztés indulhat el a pacsai ivóvízhálózat bõvítése céljával, ami a város és a környezõ települések minõségi ivóvízellátását oldja majd meg több
évtizedre. A polgármester beszélt
a fogászati ellátás biztosításának
elmúlt évi nehézségérõl is. Mivel
dr. Hajduk Árpád nyugdíjba vonult,
új szolgáltatót kellett keresni. Ez
nem volt könnyû, mert az országban kétszáz üres fogorvosi praxis
árválkodik, de a városnak sikerült
megállapodni a dr. Rédeky Fogorvosi Praxissal, ami hat település lakosait látja el január elsejétõl
Pacsán.
A polgármester hangsúlyozta,
mindkét eset alapvetõ tanulságot
hordozott, mégpedig az összefogásét, a települések közös megoldásra való törekvésének fontosságát. A Pacsán ikonikus érte-
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Lenti folyamatos lelkesedéssel

Dr. Palkovics László

tervek, a megvalósíthatósági tanulmányok. Reméljük, hogy az új
évben is sokat tehetünk Lenti fejlõdéséért. Még 2015 végén mintegy 630 millió forint értékben valósultak meg épületenergetikai
beruházások a Gönczi Ferenc Gimnázium, a Napközi Otthonos Óvoda
Vörösmarty utcai telephelye, a
Bölcsõde és az Arany János Iskola
vonatkozásában. Kész tervekkel
rendelkezünk a patinás Vörösmarty Általános Iskola és tornaterme
felújításához. Bízunk benne, hogy
ez a körzetközponti intézmény is
megújulhat majd."
A polgármester köszöntõjét követõen dr. Palkovics László, az Emberi Erõforrások Minisztériumának

óévet hagytunk magunk mögött,
a 2016-os eredményes év volt: kiegyensúlyozottan mûködött a város, a kötelezõ és önként vállalt
feladatainkat megoldottuk, gazdálkodásunk stabil volt. Lenti megkapta a gyógyhelyminõsítést is,
mely jelentõs elõrelépést tesz lehetõvé az idegenforgalom, a turizmus, a vendéglátás terén. Elnyertük az Idõsbarát Település rangot,
az Év Kerékpárosbarát Települése
kitüntetõ címet, a Virágos Magyarországért Országos Környezetszépítõ verseny kaposvári eredményhirdetésén vettem át „Az év települése" címrõl szóló oklevelet.
Horváth László ezután szót ejtett egyebek mellett a jövõben
megvalósítandó fejlesztésekrõl,
tervekrõl, illetve köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak a helyi célok megvalósításához.
„Benyújtottuk a következõ idõszak
fejlesztéssel, modernizálással öszszefüggõ pályázatait, elkészültek a

oktatásért felelõs államtitkára
mondta el ünnepi gondolatait.
– Bár Lenti területét és lélekszámát tekintve nem minõsül nagynak, de adottságainak és infrastruktúrájának köszönhetõen rendelkezik mindazokkal az értékekkel, ami a biztonságos és kiegyensúlyozott üzleti élethez szükséges.
Lenti városa folyamatos tettrekészséggel és lelkesedéssel segíti a
település virágzását. Lakói pedig
áldozatos tevékenységükkel szolgálják a közösség továbbfejlesztését. Egy város, régió az ott élõk
ereje és tenni akarása által fejlõdik
– húzta alá.
Azok a térségek képesek sikeresek lenni, ahol az identitástudat, a
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térségért való tenni akarás meghatározza a generációk gondolkodását, az idõsekét és a fiatalokét
egyaránt. Az elmúlt években Lentiben több iskola külsõleg és belsõleg is megújult, modern eszközök
és kiváló pedagógusok segítik a tanulók fejlõdését. A fejlett technikai
megoldások, s az épületek energetikai korszerûsítésének köszönhetõen egyre jobb körülmények között tanulhatnak a diákok. Mindezek az oktatás színvonalának erõsítését szolgálva erõsen hatnak a
fiatalok, a családot alapítók helyben maradására is.
Az oktatás helyi létének kulcsszerepe van egy település fejlõdésében és a lakosság megtartó képességében. Fontos, hogy a diákok megfelelõ tudást és szakmát
szerezhessenek, amely a késõbbiekben is hozzájárul a térségi és városi sikerekhez. A kormány által a
köznevelés, a szakképzés és a felsõoktatás területén végrehajtott
új konstrukciók, a stratégiai megfontolások mindezt a célt szolgál-

A város kitüntetettjei.

RÉSZESEI KÍVÁNNAK LENNI A VÁROS FEJLÕDÉSÉNEK

Pacsa bizakodva tekint a 2017-es esztendõre
lemmel bíró volt labdarúgó-kollégium hasznosítására is találtak
megoldást, a bérbe vevõ Pulykajava Kft. munkavállalóit szállásolja
el itt.
Az óévben sikerült elõrelépni
az elõdeik által megalkotott és
létrehozott értékek megvédése
terén. A polgármester ide sorolta
az elsõ világháborús emlékmû és
környezetének rekonstrukcióját,
a harangláb teljes körû felújítását,
több útszéli kõkereszt megújítását, valamint a templom éjszakai
megvilágításának visszaállítását.
Emellett utakat újítottak fel, járdákat építettek, a biztonságos
közlekedést elõsegítve kijelölt
gyalogátkelõt hoztak létre és bõvítették a temetõi parkolót valamint a köztéri kamerarendszert. A
város üzemeltetési feladataihoz
nagy értékû gépeket szereztek
be. A Családi Napközibõl bölcsödét alapítottak, ami telt házzal

Kelemen Tamás
mûködik. Az iskolában felújították
a konyha épületét, eszközparkját
korszerûsítették. A Mûvelõdési
Ház és a Könyvtár épületében folyamatos ingyenes internethozzáférést biztosítanak, ami a
köztereken is fogható. Sok év

után a nyáron ismét lehetett
strandolni a tóparton, felújított
vizesblokk várta a vendégeket. A
strand idén nyáron is nyitva lesz.
Továbbá testvértelepülési megállapodást kötöttek a szlovákiai Kisudvarnok községgel. Aktív kapcsolat alakult ki közöttük; énekes,
táncos csoportokkal tettek látogatást, Kisudvarnokról pedig
sportolók érkeztek hozzájuk.
A környezõ településekkel
együttmûködve és lobbizva sikerült elérni, hogy 2016 év elejétõl
közvetlen buszjárat köti össze
Pacsát a fõvárossal. Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordított a rászorulókra tavaly is; 143
családnak juttattak tûzifát, iskolaés óvodakezdési támogatást
nyújtottak 150 gyermeknek, és
támogatták a felsõoktatásban tanulókat is. Több belterületi ingatlant vásároltak, alapvetõen építési telkek kialakítása okán, ami a

2017-es esztendõ egyik feladata
lesz. Az önkormányzat a fiatalok
letelepedését kívánja elõsegíteni
ily módon. Egy volt irodaházat is
megvásároltak, amit bérlakássá
építenek át.
Kelemen Tamás az idei tervekrõl továbbá elmondta, folytatják a
járdaépítést, valamint az önkormányzati utak rekonstrukcióját.
Idén a legrosszabb állapotú
Gagarin és a Kis utca teljes újraaszfaltozását végzik el. A Mûvelõdési
Ház 300 férõhelyes nagytermének
felújítása is véget ér ebben az évben. A polgármester hozzátette,
2016 a pályázatok éve volt Pacsán
is. Nagyon sok munkát fektettek a
pályázati projektek kidolgozásába,
ezért bizakodva várják a döntéseket az ipari park bõvítése, az
egészségház rekonstrukciója, valamint a város üzemeltetéséhez
szükséges gépek beszerzése tekintetében.

ják. Lenti folyamatos lelkesedéssel
segíti a település virágzását, lakói
pedig áldozatos tevékenységükkel
szolgálják a közösség továbbfejlesztését.
A köszöntõk után átadták a városnapi elismeréseket. Az önkormányzat által alapított díjakat azok
kapták, akik munkásságukkal jelentõs mértékben hozzájárultak a város jó hírnevének megtartásához.
Azokat jutalmazták, akik tevékenységükkel értéket közvetítettek és
adtak át a település lakói és közösségei számára.
A város közszolgálatáért díjat
kapott Garai Istvánné, a lenti járási
hivatal volt irodavezetõje. Oktatásáért díjban részesült Pusztainé
Sebõk Lívia, az Arany János Általános Iskola és AMI intézményegység-vezetõje és Szabóné Zakó
Krisztina, a Móricz Zsigmond Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény igazgatója. A város
ifjúsági sportjáért díjat kapott Hara
Henriett túravezetõ, közösségi
életéért díjat Farkas Gyula, a Leko
Kft. munkatársa.
A Lenti város egészségügyéért
díjat Kámán Lászlóné felnõtt- és
foglalkozás-egészségügyi szakápoló, a szociális gondoskodásért és
gyermekvédelemért díjat Véginé
Szabó Ida, a Kolping Támogató és
Foglalkoztató Központ szociális
gondozója vehette át, míg Kiss
Marcell, a Lenti Városgazdálkodási
Kft. kertészeti ágazatának vezetõje Lenti város környezetvédelméért díjban részesült A kitüntettek
nevében Szabóné Zakó Krisztina
mondott köszönetet.
Az ünnepséget záró állófogadás
alkalmával, a kitüntetetteknek elismerését tolmácsolva Vigh László
országgyûlési képviselõ értékelte a
város eddigi eredményeit, a megvalósult beruházásokat. Jelezte:
egy decemberi kormánydöntés értelmében Lenti félmilliárd forint
turisztikai célokra fordítható támogatást nyert el.
Nemes Norbert

Az újévi fogadáson köszöntõt
mondott a letenyei és pacsai gyökerekkel egyaránt rendelkezõ, dr.
Gyergyák Ferenc, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének fõtitkára. Mint fogalmazott, 2017 a megmaradás és a túlélés éve kell, hogy legyen. Az
azonban nem elég, hogy az Alaptörvény kimondja: Magyarországon helyi önkormányzatok mûködnek a helyi közösségek érdekében. Ebbõl akkor lehet elõrelépés, ha a helyi lakosság – ahogy
Pacsán is – saját maga teszi meg
azokat a dolgokat, amelyektõl
nem csupán lakhatók, hanem élhetõk is lesznek településeik,
emelte ki.
Többek között a helyi közösségek megbecsülésétõl. A polgármester újévi köszöntõjében errõl
is beszélt. Az elmúlt évben is odafigyeltek az egyéni és közösségi
értékekre. Pedagógusnapot, gyermeknapot, köztisztviselõi, és Semmelweis-napot tartottak, köszöntötték az idõskorúakat. Az arra érdemes polgáraiknak, szervezeteiknek címeket, díjakat adományoztak. Erejükhöz mérten támogatták
az egyházat és egyesületeket, velük együttmûködve számtalan
rendezvényt (farsang, borverseny,
civilnap, városnap, szüreti muri,
adventi hétvégék stb.) tartottak. A
városi sportnap mellett sok száz
embert megmozgató Mikulásfutást rendeztünk. Nõi kézilabdacsapatuk 17 év után újra a megyei
bajnokságban indult.
Sikerekrõl tehát – miként a
múltban, úgy a jövõben is – csak
akkor beszélhetünk, ha azok közös
sikerként értékelhetõk. Akkor, ha a
jókor hozott jó döntéseink a településünkön élõk érdekeit szolgálják – hangsúlyozta Kelemen Tamás. Az újévi fogadáson az általános iskola diákjai dalos mûsort adtak elõ, felkészítõ tanáruk Pálos
Henrietta intézményvezetõ volt.
Antal Lívia
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Az építkezés és faluszépítés
lendülete 2016-ban sem hagyott
alább Alsópáhokon. Ez a munka
az önkormányzattól évek óta
megszokott gondos tervezéssel
idén is folytatódik, felújítási szándékaik többek között az orvosi
rendelõt valamint az iskola energetikai korszerûsítését érintik.

– Minden év zárása a számadás az elvégzett feladatokról,
melynek összegzésérõl a lakosság is értesülhet a november végi közmeghallgatáson.
– Az elmúlt évi júniusi esõzés az
egész megyét sújtotta, így településünket is. A lezúduló csapadék és
sárlavina jelentõs kárt okozott külterületi útjainkban, árkainkban és
hídjainkban. Ez a váratlan esemény igencsak sok feladatot adott
az õszi helyreállítási munkákat illetõen, melynek költségeire vis
maior pályázaton nyertünk támogatást – mondta el érdeklõdésünkre Czigány Sándor, Alsópáhok
polgármestere. – A közmeghallgatáson beszámoltam az iskola tornacsarnokának felújításáról is,
mely egy pályázat részeként valósult meg. A meglévõ linóleumot
lábakat, ízületeket kímélõ rugalmas burkolatra cseréltük a tanévkezdésre, a diákok nagy örömére.
Emellett a zsibongó vizesblokkját
is felújítottuk saját erõbõl. Az iskola és a templom között megépítettük a kerítést, ami a templomkert nyugalmát biztosítja.
– Hol tart a raktárépület beruházása a sportcentrumban?
– Az épület már tetõ alatt van,
és a nyílászárók is helyükre kerültek. Egyrészt garázsfunkciót szánunk neki, hiszen az épület földszintjén kapnak majd helyet karbantartó gépeink. TAO-pályázatból
valósítjuk meg a beruházást, mely
a terveknek megfelelõen zajlik, az
elsõ ütem elkészültével. A második ütemben az épület emeletén
közösségi célt szolgáló termet alakítunk ki idén. Június 10-re szeret-
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ÚJ ÉV, ÚJ FELADATOKKAL, A MEGSZOKOTT LENDÜLETTEL

Alsópáhokon a tenni akarás jegyében

Czigány Sándor
nénk befejezni az építkezést, hogy
a falunapon átadhassuk az új több
funkciós épületet. Az elmúlt évben a tûzoltó egyesület kérésére
öltözõfalat létesítettünk a polgármesteri hivatal egyik raktárhelyiségében. Ennek köszönhetõen
önkéntes tûzoltóink kulturált körülmények között tudnak beöltözni a bevetésekhez. Tavaly 38 alkalommal vonultak ki helyben és a
környékre tûzesetekhez és kárelhárításokhoz. 2016 év elején elkészült a temetõi parkoló mintegy
ezer négyzetméteren. Idén megvásároljuk a mellette lévõ telket,
hogy 2500 négyzetméteresre bõvíthessük a parkoló területét.
2015-ben készült el a LED-es
közvilágítás a településen, melynek köszönhetõen 2016-ban milliós nagyságrendben takaríthattunk meg villamos áramot. Fontos
megemlíteni, hogy a munka megfelelõ minõségben készült el, nem
érkezett lakossági panasz, észrevétel a közvilágítást érintõen.

Tavaly év közepén helyeztük
üzembe a hivatal tetején lévõ
napelemrendszert, amely féléves
mûködése alatt szintén jelentõs
megtakarítást hozott.
– A folytatásban napelempark
létesítését tervezik.
– Alsópáhok, Zalavár, Szentgyörgyvár és Sármellék konzorciumban adta be pályázatát egy
napenergia alapú villamos erõmû
létesítésére tavaly. Sármelléken létesülne a telep, ami a négy település önkormányzati intézményeinek
villamosenergia-kiváltását szolgálná lényeges költségmegtakarítás
mellett. A TOP-program által számítunk támogatásra az orvosi rendelõ épületének teljes rekonstrukcióját, valamint az általános iskola
és a tornaterem energetikai felújítását illetõen. Az iskolában az épület külsõ szigetelése mellett fûtéskorszerûsítést valósítanánk meg a
kazán és a radiátorok cseréjével,
továbbá az összes nyílászáró helyére újakat építenénk be. Jelenleg

mindhárom tavaly benyújtott pályázat elbírálására várunk, pozitív
döntésben bízva, hogy a kivitelezéseket megkezdhessük az idén.
Az Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal valamint zalavári kirendeltségének informatikai fejlesztésére viszont nyertünk pályázati
forrást, mely az ASP gazdálkodási
rendszer kiépítését teszi lehetõvé
az ügymenetekhez.
– Egy 56-os köztéri emlékmû
felállítását is tervezik.
– 2016-ban volt az 1956-os forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulója. Az emlékmû
felállításával – mivel Alsópáhokon
nincs ilyen – hiányt szeretnénk pótolni. A mûvelõdési ház kerítésébe
illesztve szeretnénk elhelyezni az
emlékmûvet, melynek megvalósítására pályázatot nyújtottunk be.
Ezenkívül két közterületi sportpark (felnõtt fitneszpark) kialakítására is adtunk be pályázatot.
– Történhet elõrelépés a hegyi
utak felújítása terén is.

A Szivárvány Óvoda gyerekeinek karácsonyi mûsora.

– Tizennégy éve nem volt
olyan átfogó pályázati kiírás a hegyi utak felújítására, mint ami
2016-ban jelent meg. Természetesen éltünk ezzel a lehetõséggel.

ben iskolakezdési támogatást
nyújtunk, a felsõoktatásban tanulóknak Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíjat biztosítunk.
A hetven év feletti idõs rászorulóknak hatezer forintot adtunk karácsonyra, hozzájárulva az ünnepek kiadásaihoz. Emellett a napi
problémáik megoldásában is segítünk az idõseknek, különösen
most, a hó eltakarításában házaiknál. A BM-pályázaton 55 köbméter
tûzifát szereztünk be, melyet
szétosztottunk már a rászorulók
között. Karácsony elõtt valameny-

A szüreti felvonulás menete Alsópáhokon.
Összesen négy kilométer hosszan
szeretnénk rendbe tenni, aszfaltozni az utakat. Olyan útszakaszok
kiválasztására törekedtünk, amelyek a legrosszabb állapotúak illetve azokat, melyeket az esõzések
miatt gyakorta kell javítani. Emellett konzorciumban Zalavárral
pályáztunk gépbeszerzésre is,
olyan erõgépet és traktort szeretnénk vásárolni, amely több funkcióra (kaszálás, hóeltakarítás stb.)
alkalmas.
Önkormányzatunk
jelentõs
energiát mozgósít annak érdekében, hogy a település fejlesztését
és egyben fenntartását biztosítani
tudja. Emellett igyekszünk szociális területen is segíteni az itt élõ fiatalokat és idõseket. Minden év-

nyi önkormányzati dolgozót, óvónõt, pedagógust, közmunkást
vendégül láttunk egy helyi étteremben, és mindenki kapott ajándékot is.
2017-ben is fontos szerepet
szánunk civil szervezeteinknek,
melyek messze viszik településünk
jó hírét sikeres tevékenységük révén. A helyi közélet és kulturális
élet legfontosabb mozgatórúgói,
ezért is támogatja önkormányzatunk mûködésüket. Közös célunk
Alsópáhok egyenletes és fenntartható fejlõdése, amit együtt a civil
szervezetekkel, helyi közösségekkel való szoros együttmûködéssel
biztosíthatunk – hangsúlyozta
Czigány Sándor polgármester.
Antal Lívia
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DR. LUBICS SZILVIÁT LÁTTÁK VENDÉGÜL A FELSÕRAJKI ISKOLÁBAN

Diákként inkább ellógta a tornaórákat
Dr. Lubics Szilvia amatõr hoszszútávfutót és ultramaratonistát,
az Ultrabalaton és a Spartathlon
többszörös gyõztesét látták vendégül a felsõrajki általános iskolában, a közelmúltban.

Olyan sportot ûz, ami a hihetetlen
kategóriába
tartozik
–
ajánlotta a gyermekek figyelmébe
a háromgyermekes fogorvosnõt
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos. Az õ ötlete
alapján indították el a helyi iskolában a Példaképeink programsorozatot, melynek elsõ vendége a
2016-os riói paralimpián bronzérmet szerzõ Tunkel Nándor,
zalaigricei erõemelõ volt.
Dr. Lubics Szilviát 2016 januárjában a Magyar Becsület Renddel
tüntették ki a „rendkívüli sportteljesítménye mellett a családi élet, a
hivatás és a sportolói helytállás

látása önmagában is kitenne egy
teljes életet, de azt gondolom,
hogy ez a három dolog nagyon
szépen egyensúlyba hozható, és
ha az egyik hiányozna, akkor a
másik kettõ sérülne.
Vigh László a tanulók kérdését
is tolmácsolva, az iránt is érdeklõ-

Vihg László, Dr. Lubics Szilvia és Kósa Istvánné,
a Suli Harmónia Alapítvány elnöke.

egységén alapuló különleges életpéldája elismeréseként”.
– Iszonyúan nehéz, csak teljesen feszített napi idõbeosztással
mûködhet – válaszolta arra a
kérdésre, hogyan lehet mindezt
összeegyeztetni nap mint nap. –
Úgy érzem, a futás rendet tesz
az életemben, mert abban a kéthárom hétben az év során, amikor csak futok és nincsenek végrehajtandó edzéstervek, kicsit
szétesik a napom. A három fiam
nevelése és a fogorvosi praxis el-

épeskönyvet jelentetett meg Zalaapáti értékeirõl a település önkormányzata, valamint annak
tartalmát összeállító Helyi Értéktár Bizottság. A számtalan
fotóval illusztrált igényes kötetet sajtótájékoztató keretében
mutatták be a közelmúltban.

K

Zalaapáti legértékesebb építészeti öröksége az 1777 és
1781 között épült római katolikus templom az apátsági épülettel (ami ma pszichiátriai otthon), melynek légi fotója díszíti
a könyv borítóját.
Vincze Tibor polgármester
ajánlásában elmondta, az ezer
példányszámban megjelentetett könyv a település gazdag
történelmi múltját, hagyományait, emlékeit, egyúttal szép
természeti környezetét és jövõt
ígérõ jelenét hivatott bemutatni. Így része a Szentkirályi-család által 1796-ban építtetett kisnemesi kastély is. A könyvben
ráismerhetünk olyan építészeti
értékekre is, amit a bencés rend
borospincéje, az út menti homokkõkeresztek, az emlékmûvek és a hidak reprezentálnak.
A távoli és közelebbi történelem nemcsak fotókban, hanem
elbeszélésekben is megjelenik.
Horváth Ferenc alpolgármester
jegyezte le benne édesapja, néhai Horváth Ferenc személyes
emlékeit a keleti front borzal-

dött, hogyan étkezik ehhez a teljesítményhez, van-e ideje fõzni
családja számára elfoglaltságai
mellett?
Dr. Lubics Szilvia elmondta, 18
éves korától vegetáriánus, ami
mellett nem a futás miatt döntött.
Kedvence a mákos tészta, és
egyébként is rengeteg szénhidrátot eszik, mert úgyis lefutja. A család, a fiúk hagyományosan étkeznek, melybe idõként egy-egy
hamburger belefér. Hétvégén fõz,
hét közben úgy hozatják az ételt.

Milyen tanácsot tud adni a pályaválasztáshoz: – Az a legjobb, ha
olyasmivel foglalkozhatunk az
életben, ami iránt szenvedélyt érzünk. A döntést e szerint kell meghozni. Tudom, hogy a gyerekek
nem szeretik a fogorvost, de én
imádok fogorvos lenni.
Az étkezésnél, és a fiai étkeztetésénél, mint mondta, nem követ
spártai szabályokat, de már hat(!)
olajkoszorúja van otthon a spártai
246 kilométeres futóversenyekrõl.
Nincsen pénzdíj, nincsen semmilyen jutalom, az olajág a táv teljesítéséért jár minden résztvevõnek. Dr. Lubics Szilvia a görögországi Athén és Spárta közötti
ultramaratoni
futóversenyen
azonban nemcsak olajágat hozott
haza, a két harmadik hely mellett
három alkalommal, 2011-ben,
2013-ban és 2014-ben meg is
nyerte a gyilkos távot.
Rendkívüli teljesítmény attól,
aki diákként inkább ellógta a tornaórákat. „Ez ne legyen követendõ példa”, intette a gyereket. Futni, mozogni komolyabban 28 éves
korában kezdett el, elõször csak
azért, hogy kiszellõztesse a fejét.
Az utóbbi hat évben viszont már
olyan futóversenyeket teljesít,
melyek legalább 200 kilométer
hosszúak.
Kitartását firtatva többek között azt kérdezték tõle, hogyan
bírja ki, mások autóban is nehezen
ülik végig a 240 kilométert. „Hát
ott én is” – válaszolta.
Antal Lívia

IGÉNYES KÉPESKÖNYVBEN

Zalaapáti értékei

mairól. A 98 éves Márkus
Györgyné, Marika néni képviseli
az „élõ történelmet" a faluban,
az õ visszaemlékezései is olvashatók a kötetben.
Zalaapáti kulturális és közösségi életét meghatározó mûvészeti csoportok, a nagy népszerûségnek örvendõ fánk-, katonadal- és folklórfesztivál szintén
helyet kaptak benne. Gyönyörködhetünk a település természeti értékeiben és rácsodálkozhatunk egy 1859-bõl származó
települési térképre is.

A Helyi Értéktár Bizottság
tagjai, Pozsegovits Borbála,
Szigony Tamás, Tarlukács Zoltán
javaslatok alapján állították öszsze a kötetet lelkes segítõkkel,
melynek nyomdai elõkészítését
Mészáros T. László végezte, aki
többek között a borítófotót készítette. Az önkormányzat a
Földmûvelésügyi Minisztérium
kiírásán elnyert kétmillió forintos támogatásból valósította
meg a helyi értékek és hungarikumok összegyûjtését, és
kötetbe rendezését.

KITEKINTÕ

KENTAUR 5G + RADISTART ALGIT KEVERÉK!

A talajlakó kártevõk ellen
A KUKORICA és NAPRAFORGÓ termesztését intenzíven végzõ termelõk körében nem kérdés,
hogy ezen két kapás kultúra erõteljes kezdeti fejlõdésének kulcsa a gyökérzet talajlakó kártevõkkel
szemben biztosított hatékony védelme, valamint a
megfelelõ robosztus gyökérzet kialakulásához
szükséges tápelemarányok biztosítása. Tény, hogy
ezen paraméterek eléréséhez csak komplex technológiai megoldásban gondolkodhatunk. A 2016ban tapasztalt erõs drótféreg „invázió” kétségtelenül bebizonyította, hogy a vetéssel egy menetben
kijuttatott talajfertõtlenítõ szer elhagyása óriási
kockázatot rejt magában (1. ábra). Nagy eséllyel
valószínûsíthetjük, hogy az Európai Bizottság
2013-ban kibocsátott neonikotinoid típusú rovarölõ szereket (imidakloprid, klotianidin és a
tiametoxam) szabályozó rendeletének növényvédelmi következménye a talajlakó kártevõk fokozottabb felszaporodása.
A rendelet jelenleg még mindig nem került feloldásra, így a kukorica és napraforgó vetõmagok
hatékony rovarölõ szeres csávázása az elõttünk
álló szezonban sem fog megvalósulni, ezért a drótférgek károsítása ellen szükséges lesz a talajfertõt- szívódik fel, gázképzõdésével kontakt módon
fejti ki a hatását.
lenítés elvégzése.
A kártevõk gyérítése mellett fontos szempont a
csírázó növények kezdeti optimális tápanyagellátása, amely meghatározza a gyökértömeg kialakulá1. ábra: A drótfésát és a növények kezdeti fejlõdésének intenzitáreg súlyos károkat
sát. Ennek egyik elõnye, hogy a gyors kezdeti fejokozhat a kukoricálõdés elõsegítésével a növény hamarabb eléri azt a
ban – károsítása ellen
fejlettségi stádiumot, amikor már kevésbé tudják
alkalmazzuk a gázokárosítani a talajlakó kártevõk. Ezen hatás elérésésodó Kentaur 5G tahez és a kezdeti kritikus fejlõdési idõszak hatékony
lajfertõtlenítõ készítáthidalásához biztosít megoldást a startertrágyáményt.
zás. A Kentaur 5G talajfertõtlenítõ szer valamint
a Radistart Algit startermûtrágya 1:1 arányú keA talajlakó kártevõkkel szemben a vetéssel egy veréke optimális lehetõséget biztosít a talajfertõtmenetben kijuttatható talajfertõtlenítõ szerek lenítés és startertrágyázás egy menetben történõ
közül csak a gázosodó tulajdonsággal rendelkezõ elvégzésére. A keverék dózisa 20 kg/ha, a felhaszkínál biztonságos megoldást. A Kenatur 5G nálása a Kentaur 5G-re vonatkozó szabályok szerint
mikrogranulált talajfertõtlenítõ szer hatóanyaga történhet.
a klórpirifosz, amely gyakorlatilag a hatáshelyen
Dr. Varga Zsolt
elõforduló összes kártevõ ellen hatékony, gyors és
+36-20/943-8622 – www.fmcagro.hu
biztonságos védelmet nyújt. A növénybe nem

FELSÕRAJKI TERMELÕI VÁSÁR
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„OKOS LEGYÉL, HELYIT VEGYÉL”
Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési Egyesület a Felsõrajki Termelõi Vásár szervezõje.
2013. április 24-én tartották
az elsõ vásárnapot, Szent
György napján. Mottó: OKOS
LEGYÉL HELYIT VEGYÉL!

FEBRUÁR 25.

FARSANGI VÁSÁR

MÁRCIUS 25.

NAGYBÖJTI VÁSÁR

A piacok minden hónap
utolsó szombatján (kivétel
december) kerülnek megszervezésre 8 órától 12 óráig a
felsõrajki várudvarban a pajta
alatt. Az idei elsõ vásárt január 28-án tartották.

A

Széles termékpaletta várja
az ide látogatókat. (tejtermékek, száraz hentesáru, idény
zöldségek, gyümölcsök, kézmûves portékák, rongyszõnyeg fazekas termék, különféle mézek, lekvárok és savanyúságok úgy, ahogy nagyanyáink készítették.) Árusaik a
zalaegerszegi, keszthelyi és
hévízi piacon is megtalálhatók, a termelõktõl közvetlenül
(háznál) is lehet vásárolni.

ÁPRILIS 29.

HÚSVÉTI VÁSÁR

MÁJUS 27.

5. ÉVES SZÜLETÉSNAPI VÁSÁR

JÚNIUS 24.

ARATÁSINDÍTÓ VÁSÁR

JÚLIUS 29.

NYÁRI VÁSÁR

AUGUSZTUS 26.
SZEPTEMBER 30.
OKTÓBER 28.

NYÁRUTÓI VÁSÁR
ÕSZI VÁSÁR
MINDSZENT HAVI VÁSÁR

NOVEMBER 25.

ÕSZUTÓI VÁSÁR

DECEMBER 16.

KARÁCSONYI VÁSÁR

A KÖZÉP-ZALA VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET VÁRJA
az árusítani kívánó termelõket és kézmûveseket.
A részletekrõl érdeklódhetnek dr. Csikós Dóra Andrea,
munkaszervezet-vezetõnél a 06-30-497-7054-es telefonszámon.
A PIACVÁLTOZTATÁS JOGÁT
A SZERVEZÕ FENNTARTJA!

