
Végre itt a nyár! Koncertek,
fesztiválok, szabadtéri rendezvé-
nyek a sport, bor, gasztronómia
és kultúra szerelmeseinek Zalá-
ban is minden mennyiségben.

A nyári hónapok mindig a falu-
napok és fesztiválok ideje, melyek
a jól végzett munka örömével szó-
rakozási és kikapcsolódási lehetõ-
ségeket nyújtanak a települések
lakosságának. A teljesség igénye
nélkül íme néhány program:
Letenyén június 24-én rendezik
meg a horvát nemzetiségi kulturá-
lis randevút és fúvószenekari talál-
kozót, Lentiben péntek esténként
sztárfellépõk szórakoztatják a
közönséget augusztus végéig,

A Balatoni Hal- és Termelõi Pia-
con, július 8-9-én tartják a IX. csa-
pat-, közösség- és térségépítõ Ke-
szegfesztivált Gyenesdiáson. 

Nován július 14-15-16-án 29.
alkalommal rendezi meg az önkor-
mányzat a Göcseji Aratónapokat a
Kézikaszás Arató- és Cséphadarós
Cséplõversennyel együtt. 

Sokféle játékos program várja a
gyerekeket is ezeken a rendezvé-
nyeken, mint a június 24-i
zalaszentiváni falunapon, vagy a
Vonyarci Boros Forgatagon július
26. és 30. között. Zalaváron ha-
gyományteremtõ szándékkal
gombócfesztivállal is ünnepelnek
a szeptember 16-i falunapon. 

A jármûipari tesztpálya létreho-
zásával Zalaegerszeg valóban beír-
ja magát a magyar autóipar törté-
netébe – fogalmazott köszöntõjé-
ben Varga Mihály nemzetgazdasági
miniszter, a konferencia fõvédnö-
ke –, mellyel nemcsak a város, de a
magyar gazdaság, a magyar jár-
mûipar is bekapcsolódik az ipari
forradalom negyedik szakaszába.
Mindezek mellett az elsõ magyar-
országi ötödik generációs kísérleti
mobilkommunikációs hálózat kiala-
kítása is elindul, a valós idejû adat-
cserét lehetõvé tevõ technológiá-
val hazánk is belép a kutatásfej-
lesztés és innováció újabb szaka-
szába, az európai gazdaság ha-
sonló jellegû vérkeringésébe. 

Deutsch Tamás, a Digitális jólét
programért felelõs miniszterelnöki
biztos azt mondta, az 5G olyan
adatátviteli gyorsaságot jelent,
mely nélkül a jármûipari tesztpálya
nem tudna mûködni. A hozzá vala-
mint a Smart City okosváros prog-
ramhoz kapcsolódó 5G-s fejlesztés
teljesen új alkalmazási lehetõsége-
ket kínál, amivel Magyarország a
világméretû szabványosítást tudja
befolyásolni.   

Palkovics László oktatásért fele-
lõs államtitkár, a jármûipari teszt-
pálya kormánybiztosa a kutatásfej-

lesztési infrastruktúra hátterének
fejlesztése szükségességét emelte
ki. A 2018-as költségvetésben ép-
pen ezért jut mintegy 120 milliárd
forinttal több a felsõoktatásra, és
külön egy 15 milliárdos keret az
egyetemek kutatási tevékenysé-
gének támogatására.

Vigh László országgyûlési képvi-
selõ, miniszteri biztos azt mondta,
a tesztpálya, a Smart City és az 5G-
hálózat fejlesztésével megérkezett
a jövõ Zalaegerszegre. 

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere a tesztpálya mel-
lett jelentõs beruházások között
megemlítette az R76-os okos
gyorsforgalmi út megépítését Za-
laegerszeg és az M7-es autópálya
között, valamint a Modern Váro-
sok Program keretében létesülõ
logisztikai központot és konténer-
terminált, ami  a koperi nemzet-
közi tengeri kikötõvel jelent kap-
csolatot. Hangsúlyozta, az 5G-
hálózat kiépítésével a város újabb
fontos mérföldkõhöz érkezett,
ami Zalaegerszeget az infokom-
munikáció, és ezáltal a jövõ ki-
emelt térségévé teszi. 
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A 40 milliárdos beruházással épülõ jármûipari tesztpályához és a
170 milliárd forintból megvalósuló R76-os okos gyorsforgalmi úthoz
kapcsolódóan Magyarországon belül Zalaegerszegen hozzák létre az
ötödik generációs mobilhálózat (5G) tesztkörnyezetét. Az errõl szóló
együttmûködési megállapodást a Mobil Jármûipari és Logisztikai
Szakkiállítás és Konferencia elsõ napján, június elsején írták alá a Ma-
gyar Telekommal az érintett felek a zalai megyeszékhelyen.

ÉPÜL A TESZTPÁLYA, EGYÜTTMÛKÖDÉS KÖZÉPISKOLÁKKAL

Zalaegerszeg 5G sebességre kapcsol 

Képzési együttmûkö-
désben állapodott
meg  az Autóipari

Próbapálya Zala Kft. zalaeger-
szegi középiskolákkal a közel-
múltban. 

A magyar gazdaság szem-
pontjából kiemelt jelentõség-
gel bírnak a mûszaki, termé-
szettudományi, informatikai,
mérnöki területek, éppen
ezért lényegesen korábbi élet-
korban kell tájékoztatni a gye-
rekeket arról, mit jelentenek
ezek, valamint a hozzájuk kap-
csolódó szakmák – fogalma-
zott dr.  Palkovics  László  oktatá-
si államtitkár. A kormány en-
nek érdekében többféle pályá-
zattal támogatja az iskolák és
a vállalatok ilyen célú együtt-
mûködését. Zalaegerszegen
ehhez jó lehetõséget kínál a
jármûipari tesztpálya.

Balaicz  Zoltán polgármester
többek között arról beszélt,
hogy a város bár nem fenntar-
tó, de a TOP-programból több
oktatási intézmény felújítását
tervezi megvalósítani.

Dr.  Háry  András ügyvezetõ
elmondta, a megállapodás cél-
ja, hogy az oktatás keretein
belül lehetõséget nyújtsanak a
diákoknak a jármûipari teszt-
pályával kapcsolatos kutató-
munka és kísérleti jellegû fel-
adatok elvégzéséhez. 

Adinamikus pálya ki-
alakításával meg-
kezdõdött a zala-

egerszegi jármûipari teszt-
pálya építése az északi ipari
park mögött, Kispáli mellett. 

A projekt elsõ üteme a di-
namikus pályával és a jármû-
dinamikai modulokkal (dina-
mikai és fékfelületek, kezel-
hetõségi pálya), valamint az
önvezetõ autók tesztzónái-
nak megépítésével várható-
an a jövõ év közepéig fejezõ-
dik be. A projekt 2020-ig tar-
tó második ütemében készül
el majd az egyik legérdeke-
sebb elem, a 4,5 kilométeres
oválpálya is, valamint egy
másik különlegesség, az ön-
vezetõ autók tesztelésére
szánt városi környezet há-
zakkal, utakkal, keresztezõ-
désekkel, fákkal. Egy mûvá-
ros épül fel, ami még filmes
díszlet is lehet.

Itt a nyár

fotók–szöveg: AL



Dr. Pál Attila, a Zala Megyei Köz-
gyûlés elnöke minderrõl elmond-
ta, a nyári csapadék egyre intenzí-
vebb, ezáltal kevésbé hasznosul.
Növekszik az özönvízszerû esõzé-
sek, orkánerejû viharok, hóvi-
harok, hõhullámok gyakorisága,
csakúgy, mint a szélsõséges vízál-
lások, az erdõtüzek elõfordulása,
az aszályos idõszakok hossza és
mindennek következményeként
csökken a biológiai sokféleség. A
felsorolt folyamatok komoly ha-
tással bírnak az élet szinte minden
területére, élõvilágunkra, az alap-
vetõ infrastrukturális hálózatokra,
a mezõgazdaság termelékenysé-
gére.

Nem lehet nem figyelembe
venni az éghajlatváltozás egész-
ségügyi hatásait sem. Az éghajla-
ti szélsõségek a klíma által befo-
lyásolt fertõzõ betegségeken ke-
resztül hatnak az emberek egész-
ségére. 

Megnõ az allergiás megbetege-
dések száma, megváltozik a növé-
nyek földrajzi eloszlása, õshonos
fajok elterjedése, és esetleges új
fajok megjelenése. A magasabb
hõmérsékletek és a megnöveke-
dett szén-dioxid-koncentráció
miatt a virágok hamarabb virágoz-
nak, így korábban kezdõdik a pol-
lenszezon. Ami a legnagyobb
probléma lesz, az a nyersvíz minõ-
ségének romlása és az ivóvíz mi-
nõségének veszélyeztetettsége.
Ez káros lehet az ökoszisztémára
és az emberek egészségére egy-
aránt. A fentiek egyértelmûen iga-
zolják a globális felmelegedés je-
lenlétét, ami nagymértékben érin-
ti Magyarország területét, azon
belül Zala megyét is. 

Sajnos a kutatási eredmények
kétséget kizáróan bizonyítják azt,
hogy sem az önkormányzatok,
sem a vállalkozások, sem pedig
maga a lakosság nem kellõen ér-
zékeny a klímaváltozással kapcso-
latban. 

A Zala Megyei Önkormányzat
egyik legfontosabb célja a pro-
jekt megvalósításán keresztül el-
sõsorban a klímaváltozás kedve-
zõtlen hatásainak megelõzése és
mérséklése, és az alkalmazkodó-
képesség javítása mind lakossá-
gi, mind döntéshozói és vállalko-
zói szinten. A projekt során felál-
lításra kerül a megyei éghajlat-
változási platform, melynek célja
a megyei döntéshozók és a köz-
vélemény klímaváltozással kap-
csolatos ismereteinek bõvítése,
az e témakörhöz köthetõ tevé-
kenységek megyei szintû koordi-
nálásának, a klímaváltozással
kapcsolatos szakmai kommuni-
káció feltételeinek a hosszú távú
biztosítása online tanácsadással
kiegészítve. 

A projekt ideje alatt elkészül a
megyei klímastratégia a Klímaba-
rát Települések Szövetségével va-
ló szoros együttmûködésben,
melyhez kapcsolódóan két konfe-
rencia kerül megrendezésre. A
stratégiához kapcsolódóan há-
rom, szakmai félnapos work-
shopot szervezünk az önkor-
mányzatok, vállalkozások vala-
mint az intézmények számára,
melynek keretében bemutatásra
kerül maga a stratégia, és az eh-
hez kapcsolódó adaptációs és
mitigációs intézkedési lehetõsé-
gek. A lakosság számára négy kü-
lönbözõ településen szervezünk
szemléletformáló akciókat, ahol a
fenntarthatósággal kapcsolatos
témákban informálódhatnak az
ott élõk szakembereink segítsé-
gével. 

A KEHOP-1.2.0-15-2016-00002
azonosító számú „Zala megye klí-
mastratégiájának kidolgozásához
kapcsolódó módszertan- és kapa-
citásfejlesztés, valamint szemlé-
letformálás” címû pályázat kereté-
ben megvalósuló projekt összkölt-
ségvetése 30 millió forint, mely
100 százalékban európai uniós for-
rásból kerül finanszírozásra vissza
nem térítendõ állami támogatás
formájában. A projekt kiadásai so-
rán törekszünk a gazdaságosságra
és ezzel párhuzamosan a zöld be-
szerzésre is. Az eszközök beszer-
zése, a rendezvények megvalósí-
tása során ügyelünk a költségha-
tékonysági szempontokra –
fogalmazott Dr. Pál Attila, a Zala
Megyei Közgyûlés elnöke.
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A ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PROJEKTJE

Megyei klímastratégia készül
A klímaváltozás a XXI. század egyik legnagyobb kihívása. A fel-

melegedés, illetve a szélsõséges idõjárási jelenségek gyakoriságá-
nak növekedése számos negatív hatással jár, melyek már most ér-
zékelhetõek. Ez a felmelegedés Magyarországon és a megyében is
tapasztalható. 

A pályázat meghirdetése és benyújtása a Zala
Megyei Közgyûlés 9/2000. (IV. 18.) KR rendelete
alapján történik. A pályázat lebonyolítója a Zala
Megyei Önkormányzati Hivatal.

1. A pályázat benyújtásának feltételei:
A kollégiumi férõhely elnyerésére az a hallgató

pályázhat, aki

állandó lakóhellyel rendelkezik Zala megyé-
ben,
érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezik
valamelyik pécsi egyetem vagy fõiskola nap-
pali tagozatán, illetve tárgyévben felvételt
nyert és megfelel azon egyetem és fõiskola
kollégiumi férõhely elbírálási szempontjai-
nak,
kollégiumi helyét nem fegyelmi okból veszí-
tette el, és
akit nem zártak ki a 9/2000. (IV. 18.) KR ren-
delet 3. § (4) bekezdésében foglalt szabá-
lyok megszegéséért. 

(Amennyiben a hallgató bármely okból nem
tart igényt az általa elnyert férõhelyre, köteles
postafordultával azt jelezni a pályázat kiírójának. 
A férõhely másnak nem adható át.)

2. A pályázat elbírálásának szempontjai:

a hallgató szociális körülményei, melyek a
kollégiumi ellátást indokolttá teszik, 
a hallgatónak az elbírálást megelõzõ félév-
ben elért jó tanulmányi eredménye (elsõ év-
folyamos hallgató esetén az érettségi ered-
ménye), választott szakterületével vagy
más tanulmányaival összefüggõ kiemelkedõ
teljesítménye.

3. A pályázat benyújtásának módja:

A kollégiumi férõhelyre pályázni adatlappal (és
a szükséges mellékletek csatolásával) lehet. 

A pályázati adatlap kötelezõ mellékletei:
a tárgyév lezárt tanulmányi eredményének
hivatalos igazolása,
elsõ évfolyamos hallgató esetén érettségi
bizonyítvány másolata, valamint felsõokta-
tási intézmény igazolása a felvételrõl,   
tanulói jogviszony igazolása (iskolalátoga-
tási igazolás),

a jövedelem típusának megfelelõ igazolások
(munkáltatói kereset, NAV jövedelemigazo-
lás), nyugdíj és nyugdíjszerû rendszeres szo-
ciális ellátásokról szóló igazolás, önkor-
mányzat, munkaügyi szervek által folyósí-
tott pénzbeli ellátásról szóló igazolások, és
egyéb, a kollégiumi ellátást indokoló (pl.
egészségügyi rászorultságról szóló) doku-
mentumok.

Az adatlap átvehetõ, illetve igényelhetõ meg-
címzett, felbélyegzett válaszborítékkal a Zala Me-
gyei Önkormányzati Hivatal Szervezési Osztályán
(8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.), vagy le-
tölthetõ a Zala Megyei Önkormányzat honlapjáról
(www.zala.hu).

A pályázatot a Zala Megyei Önkormányzati Hi-
vatal címére (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u.
10.) 1 példányban, postai úton, vagy személyesen
kell benyújtani. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet:
Zala Megyei Önkormányzati Hivatal Telefon:
92/500-722.

4. A pályázatok beérkezésének határideje: 
2017. augusztus 10.    

A pályázók értesítése az elbírálásról:
2017. augusztus 31-ig.

5. A pályázati felhívás kiírásait figyelmen kívül
hagyó pályázó automatikusan kizárja magát a
részvételbõl. 

6.  Egyéb:
A kollégiumi férõhely egy tanítási évre vo-
natkozik.

Amennyiben a hallgató bármely okból nem
tart igényt az általa elnyert férõhelyre, kö-
teles postafordultával azt jelezni a pályázat
kiírójának.

A férõhely másnak nem adható át. E szabály
megszegése kizárást jelent a tanulmányok
teljes idejére.

Azonos feltételek esetén elsõbbséget élvez-
nek a megye kisebb településén élõ hall-
gatók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Pécsi Tudományegyetem
kollégiumi férõhelyeire

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



Zalaegerszeg hosszú évszázad-
ok óta a megye székhelye, de ön-
magában nem kezdhetne semmit
a megye nélkül, de talán Zala-
egerszeg is szegényebb lenne a
megye nélkül – fogalmazott az

ünnepségen Balaicz Zoltán pol-
gármester. Kitért arra, hogy az el-
múlt években igazán szoros kap-
csolat alakult ki a két önkormány-
zat között, sok olyan programban
dolgoznak együtt, mely remé-

nyeik szerint mind Zalaegerszeg-
nek, mind az egész megyének
igazi jövõbemutató fejlõdést fog
hozni.  

Dr. Pál Attila, a Zala Megyei
Közgyûlés elnöke elsõként örö-

mét fejezte ki Zalaegerszeg elsõ
írásos említésének 770. évfordu-
lója alkalmából. Mint mondta, a
város és egyben a megye is törté-
nelmi jelentõségû idõszakot él
meg a jármûipari tesztpálya, az

R76-os okos gyorsforgalmi út, va-
lamint az ötödik generációs mo-
bilhálózat kiépítésével. Ezáltal a
város és a megye az autóipar és a
kutatás-fejlesztés új szakaszába
lépett, bekapcsolva a magyar
gazdaságot a negyedik ipari for-
radalomba. Zala megye címeré-
ben a kék szín a tisztaságot és a
hûséget szimbolizálja, a korona a
zalai emberek méltóságának,
büszkeségének és öntudatának
jelképe.  Ezen értékeket tisztelve
a jövõ hamarosan jelenné válhat
megyénkben, hangsúlyozta.

Zalaegerszeg az elmúlt évtize-
dekben olyan nemzetközi kapcso-
latrendszert alakított ki, melyben
maradandót alkotott a sport, a
gazdasági élet, a közösségek ösz-
szefogása, az oktatás és az egész-
ségügy terén való együttmûkö-
désben – mondta Balaicz Zoltán a
tizennégy testvérváros címerének
avatásán, a Dísz téren. Kiemelte,
hogy a jövõben még szorosabbá
kívánják fûzni a kapcsolatot, a cí-
merek kihelyezése is ezt jelzi, me-
lyek között a három új testvértele-
pülés – a szlovák Dunaszerda-hely,
valamint az erdélyi Nyárád-
szerdahely és Barót – címere is he-
lyet kapott. Hangsúlyozta, a címe-
rek azt az üzenetet hordozzák,
hogy nemcsak összetartoznak, de
számíthatnak is egymásra. 

Dr. Balogh Csaba közigazgatási
államtitkár azt mondta, hogy a cí-
merek hazánk közös identitását
fejezik ki a többi európai néppel.
Ezek a címerek helyi és nemzeti
értékrendszereket képviselnek,
ugyanakkor jelképezik az össze-
tartozást, közös énünket, az eu-
rópai identitást. Becsüljük meg és
kamatoztassuk összetartozás-tu-
datunkat a vén Európa javára. Vé-
gül az egymásra találás örömét
kívánta valamennyi településnek
és jelenlévõ polgárainak. 

– liv –
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A napokban Lentibe látogattak a Zala Megyei Idõsügyi Tanács
tagjai, akik megismerkedhettek a helyi önkormányzat idõseket
érintõ munkájával, a jó gyakorlatokkal és találkoztak a város idõs-
ügyi tanácsának tagjaival. A délelõtti tanácskozáson Horváth
László polgármester tájékoztatást adott a helyi idõsgondozásról,
az idõsotthon mûködésérõl, valamint szólt az idõsügyi tanács ön-
kormányzatot segítõ munkájáról, az idõseket érintõ programok-
ról, szolgáltatásokról, továbbá említést tett a civil szervezetek
ezekben való közremûködésérõl. 

A délután folyamán városi intézményeket tekintettek meg, így
többek között a Kolping Otthont, valamint a Lenti Termálfürdõt
és az újonnan épült Thermal Hotel Balance-t, ahol a szálloda igaz-
gatója fogadta a testület tagjait és ismertetõt tartott a Szent
György Energia Parkról, annak kedvezõ hatásairól. 

A látogatás apropójáról szólva Pácsonyi Imre, az Idõsügyi Ta-
nács elnöke elmondta, hogy a munkatervükben foglaltaknak
megfelelõen olyan településre látogattak el, amely részesült már
idõsbarát önkormányzat díjban, hiszen Lenti országos és megyei
elismeréssel is rendelkezik.

TESTVÉRVÁROSOK CÍMEREI A DÍSZ TÉREN

Felavatták Zala megye címerét
Két címeravató ünnepségre is sor került az Egerszeg Fesztivál

elsõ napján. Elõször Zala megye címerét avatták fel a városháza
elõtti téren, majd a testvérvárosok címereit adták át a Dísz téren.

Balaicz Zoltán és dr. Pál Attila Zala megye címerével.

ZALA MEGYEI IDÕSÜGYI TANÁCS

Kihelyezett ülés Lentiben
Kiderült kik Zala megye

legügyesebb elsõsegély-
nyújtói. Õk szállnak ringbe a
46. Országos Elsõsegély-
nyújtó Verseny szeptemberi
6-i döntõjében, Kaposváron.

A Magyar Vöröskereszt
Zala Megyei Szervezete má-
jus 31-én rendezte meg az
elsõsegélynyújtó verseny te-
rületi fordulóját Zalaeger-
szegen, a Kölcsey Ferenc
Gimnáziumban. A 6 csapat 3
korcsoportban, 4 baleseti
szimulációs helyszínen és 2
elméleti helyszínen mérte
össze tudását.

A verseny végeredmé-
nye, gyermek kategóriában:
1. helyezett a zalaegerszegi
Kölcsey Ferenc Gimnázium,
Halálkomoly nevû csapata.

Ifjúsági kategóriában: 1.
helyezett a Nagykanizsai
Szakképzési Centrum Thúry
György Szakképzõ Iskola,
Keri - Kanizsa csapata.

Felnõtt kategóriában: 1.
helyezett a Nagykanizsai
Szakképzési Centrum Thúry
György Szakképzõ Iskola,
Keri - Felnõtt csapata.

A Magyar Vöröskereszt
1971 óta szervezi meg a
versenyt, melynek célja az
elsõsegélynyújtó ismeretek
fejlesztése, gyakorlása a fia-
talok körében.

Elsõsegélybõl
a legjobbak
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A Dömeföldén, Páka telepü-
lésrészén álló, több mint 150
éves, egyénileg és csoportosan
is látogatható zsúpfedeles pa-
rasztház ad otthont a tájháznak.
A korabeli használati eszközök-
kel berendezett; konyhából, szo-
bából és kamrából álló, mûemlé-
ki védelem alatt álló, döngölt
föld padlózatú épület mostanra
felújításra szorul – mesélte
Lukács  Tibor  polgármester, aki a
rekonstrukcióval kapcsolatos
örömhírt osztott meg velünk.

– Lenti város gesztorságában
Nova, Lovászi, Szécsisziget,
Csesztreg és Páka is részt vett ab-
ban a konzorciális turisztikai pályá-
zatban, amelynek egyik nyertese-
ként 16 millió 764 ezer forintot
kaptunk. A támogatási szerzõdés
aláírása elõkészítés alatt van. Ha ez
megtörténik, kiválaszthatjuk a vál-
lalkozót, aki megújítja a mostanra
leromlott állapotba került épüle-
tet. A nyáron árajánlatot kérünk,
és õsz végére szeretnénk készre
jelenteni a beruházást. A pályázat
tartalmazza illemhely és szalonna-
sütõ kialakítását, a zsúptetõ meg-
újítását, a szalufák, a gerendázat
cseréjét, sározást, meszelést. Az
itt bemutatott korabeli használati
darabok egy részét a könyvtárba
menekítettük, hogy az esetleges
beázások ne tehessenek kárt a
tárgyakban. 

A modernizált kiállítóhely –
reményeink szerint – turisztikai
attrakcióként vonz majd legalább
évi kétezer turistát. Irányító táblá-
kat fogunk kihelyezni, lesznek di-
gitális eszközök és még a régi vise-
leti ruhadarabokat is magukra ölt-
hetik, egy fényképkészítés erejéig
a látogatók. A tájház értékeit egy
alkalmazott fogja bemutatni az ér-
deklõdõknek. A pályázat jókor ér-
kezett, mert önerõbõl nem sike-
rült volna a teljes beruházás. 

A Hegyalja és az Ady utca asz-
faltozását az adósságkonszolidá-

cióban nem részesült önkormány-
zatok fejlesztéseinek támogatása
céljából kiírt pályázaton elnyert 20
millió forint összegbõl valósítottuk
meg. Az utak két oldalát mészkõ-
hengerezéssel szélesítettük. A Dó-
zsa György utcában az árok tisztí-
tását, a mederrendezést is elvé-
geztük, de a mûvelõdési ház mû-
anyag padlóját is csúszásmentes
mûgyanta padlóra cseréltük. 

Elbírálás alatt van egy TOP-os
pályázatunk, melynek segítségé-
vel a fogorvosi rendelõt moderni-
zálnánk. Itt külsõ homlokzatfelújí-
tást, hõszigetelést, nyílászárócse-
rét is végeznénk megújuló ener-
giahasznosítással. A belsõ átalakí-
tásokat, a bútorzat cseréjét, a mû-
szer- és gépbeszerzést, a mozgá-
sukban korlátozottakat segítõ
rámpa és illemhely kialakítását is
kezdeményezni fogjuk. Õsszel ki-
derül, hogy megvalósíthatjuk-e
régóta dédelgetett tervünket. 

Konzorciális formában, a falunk
gesztorságával, a környék közsé-
geivel karöltve szeretnénk mezõ-
gazdasági gépeket beszerezni.
Traktor, fûkasza, toló- és húzólap
is szerepel a beszerzendõ eszkö-
zök listáján. 

A START közmunkaprogramba
kilenc munkavállalóval idén elõ-
ször vágtunk bele. A régi iskola-
kertbõl létrehoztunk egy zöldsé-
ges-veteményes kertet, ahol
krumplit, zöldborsót, retket, vö-
röshagymát, paprikát, paradicso-
mot, uborkát termesztünk egy
óriás fóliasátorban. Mindezeket a
helyi iskola konyhájának értékesít-
jük. Ha a kertben már elfogytak a
teendõk, a brigád a közterületet
gondozza.

Augusztusban a fõvárosunkat
is bemutatva vendégül látjuk majd
a németországi Wesendorf test-
vértelepülésünk delegációját.

– nemes –

Felújított épületek, szépen
gondozott közterületek mutat-
ják, hogy az önkormányzat gon-
dos gazdája Vasboldog-
asszonynak. Elég egy séta a hat-
száz lelkes településen, láthatjuk,
hogy mind valóra váltak az el-
képzelések az elmúlt tíz évben.
Ezen egy évtized értékelésére
kértük Mazzag Géza polgármes-
tert, aki 2007. június 17-tõl látja
el ezt a tisztséget.

– A lakosság kérésére indultam
2007-ben az idõközi önkormány-
zati választáson, elõtte nem, és
még képviselõ-testületi tag sem
voltam. 2010-ben nagy szavazati
aránnyal választottak meg újra,
2014-ben viszont már egyedül je-
löltettem magam, amikor ismét
bizalmat kaptam a polgármesteri
feladatok ellátására. Az elmúlt tíz
évben nagyon sokat tettünk a falu
fejlõdéséért, és büszkén mondha-
tom, hogy a 2007-ben megfogal-
mazott vágyak, tervek mind való-
ra váltak. A település nagyságát,
lélekszámát, a rendelkezésre álló
lehetõségeket és forrásokat te-
kintve mindez szép eredménynek
számít. Persze nem volt könnyû,
hiszen elõfordult, hogy egy-egy
célterület fejlesztésére csak a har-
madik vagy a negyedik pályáza-
tunk nyert.

– Vegyük sorrendbe a megva-
lósult fejlesztéseket!

– A hegyi utak felújítása körüli
bonyodalmakat raktuk rendbe
elõször, mert a 2007 elõtti képvi-
selõ-testület a horhosok feltölté-
sének engedély nélkül állt neki.
Nagy harcot vívtunk az ellenzékkel
és a hivatalokkal az ügy rendezése
érdekében. Elsõ fejlesztésünk a fa-
lugondnoki szolgálat bevezetése
volt, amit a játszótér létesítése kö-
vetett. A falugondnoki autónkat
másfél éve új jármûre cseréltük. A
sportcentrum felújítása érdeké-
ben több BM pályázatot adtunk
be, mire sikerrel jártunk. A kívül-

belüli teljes felújítás mellett az
épületgépészetet is korszerûsítet-
tük, valamint edzõ- és tornater-
met, hazai és vendégöltözõket
alakítottunk ki. Új bútorokat is vá-
sároltunk a helyiségekbe. A sport-
centrum tornatermét jelképes díj
ellenében nemcsak a helyiek, de a
környékbeli települések lakói is
igénybe vehetik.

– Hogyan gondolkodtak a tele-
pülés gazdálkodásáról?

– Õszintén szólva nekünk is
eszünkbe jutott, hogy hitelt ve-
gyünk fel például pályázatok önré-
szére, de mindig elálltunk tõle. A
jól illetve hitel nélkül gazdálkodó
önkormányzatként így részesül-
hettünk adósságkonszolidációban,
2010-ben. A támogatás összegét a
lélekszám alapján állapították
meg, így kaptunk kétszer tízmillió
forintot a felhasználás tekinteté-

ben feltételekhez kötve. Az elsõ
tízmillió forintot utak felújítására
is költhettük volna, ami csak egy
kisebb szakasz rekonstrukciójára
lett volna elegendõ. A beruházott
pénz értéke leginkább az épületek
felújításában marad meg, ezért
döntöttünk két épületegyüttes, a
faluház és orvosi rendelõ, vala-
mint a könyvtár, helytörténeti
kiállítás és nyugdíjasklub megújítá-
sa mellett. Mindkét épületegyüt-
tes a sportcentrumhoz hasonlóan
teljes körû felújításon esett át
2014-ben. 

– Mire fordították a második
tízmillió forintot?

– A temetõ felújítására költöt-
tük, melyre már korábban rendel-
keztünk tervekkel, csak nem volt
erre a célra pályázati kiírás. Ennek
lehetõségét az adósságkonszoli-
dáció révén juttatott második tíz-
millió forint teremtette meg. Eb-
ben a körben is meghatározták,
mire lehet fordítani az állami tá-
mogatást, az egyik ilyen célterület
a köztemetõ volt. A felújításnál fi-
gyelembe vettük a jelenkor igé-
nyeit, éppen ezért készítettünk
két 15-15 férõhelyes urnafalat, va-
lamint egyes urnasírhelyeket.
Ezenkívül térköveztünk, sétányt
alakítottunk ki, korszerûsítettük a
közvilágítást, kandelábereket, pi-
henõpadokat, szeméttárolókat
helyeztünk ki. A temetõben lévõ
százéves homokkõkeresztekbõl ki-
lencet felajánlottunk a Göcseji Fa-
lumúzeum számára, mivel az elkö-
vetkezõ nagy fejlesztés során egy
kistemetõt is kialakítanak majd.
Ezekbõl talán a legmívesebbet

hagytuk meg, amit felújíttattunk
azzal a céllal, hogy temetõnk be-
járatát díszítse Mindenki kereszt-
jeként. 

Mindeközben május 31-én
avattuk fel a templom melletti té-
ren az 1956-os forradalom és sza-
badságharc tiszteletére állított
emlékmûvet. A beruházást 1,7
millió forintból támogatta az em-
lékbizottság, melybõl nemcsak az
emlékmû készülhetett el, hanem
környezetének parkosítása is. 

– Az épületek mellett a közte-
rületek is gondoskodásról árul-
kodnak.

– Nálunk nemcsak a fû nyírásá-
ban merül ki a közterületek gon-
dozása, hanem fák, cserjék, virá-
gok ültetésével próbáljuk szebbé
tenni környezetünket. Igyekszünk
az utakat is rendbe tenni, a
szennyvízcsatorna nyomvonalát

saját erõbõl állítottuk helyre. A
Zalaszentlõrinc felé vezetõ 2500
méteres útszakaszból 450 métert
pedig vis maior támogatásból tud-
tuk felújítani az átereszek kitisztí-
tásával együtt. A beruházás költ-
sége 25 százalékos saját erõt igé-
nyelt. 

– Milyen rendezvényekkel szí-
nesítik a falu közösségi életét?

– Az állami ünnepek megtartá-
sa mellett anyák napja, Mikulás,
karácsony, nyugdíjastalálkozó
okán is szervezünk rendezvénye-
ket. Az éves programsorozat része
a falunap is. Most nyertünk támo-
gatást az EFOP-pályázaton kilenc
településsel konzorciumot alkot-
va. Nagypáli kezdeményezte ezt a
projektet, melyben többek között
eszközbeszerzésre, kisebb volu-
menû épületfelújításokra, képzés-
re, kerékpárok beszerzésére lesz
lehetõségünk. Ebbõl a pályázatból
az elkövetkezõ két év falunapjai-
nak költségeit is finanszírozni tud-
juk. Falunapjainkat egyébiránt sa-

ját költségvetésbõl, valamint
szponzorok támogatásából szok-
tuk állni. A közösségért aktívan te-
vékenykedõ civil szervezeteink a
községi népdalkör, a polgárõr
egyesület és a sportkör, valamint a
nyugdíjasklub. 

– Milyen pályázati terveik van-
nak?

– Helyi termelõi piac létesíté-
sére adtunk be pályázatot. Egy
fedett, ugyanakkor nyitott épít-
ményben gondolkodunk, ahol
rendszeresek lennének a piacok,
de kiszolgálná rendezvényeinket
is. Ifjúsági szálláshelyek kialakítá-
sában is gondolkodunk, ami egy-
elõre csak elképzelés. Igaz, hogy
a sportcentrum épületének bõví-
tését e céllal terveztettük meg
korábban. Itt lesz a szálláshely,
vagy egy pajtaszállót alakítunk ki,
ezt pályázati illetve anyagi lehe-
tõségeinktõl tesszük függõvé
majd.

Sportkörünk a TAO-pályázatok
adta lehetõségekkel élve folyama-
tosan fejleszti a labdarúgópályát,
létesítettek már öntözõrendszert,
világítást és védõkorlátot. Egy öt-
millió forintos támogatásból par-
lagfû-mentesítésre önjáró trakto-
rokat, bozótvágókat szereztek be.
Polgárõreink új autóra pályáztak,
így most egy Suzuki Swifttel látják
el feladataikat. Büszkék lehetünk
községi népdalkörünk tagjaira is,
akik hetente próbálnak, és szép
eredményeket hoznak a különféle
megmérettetésekrõl.

– Összességében elégedett az
elmúlt tíz év munkájával?

– Elégedett vagyok, ugyanak-
kor azt kell, hogy mondjam, jó
lenne, ha tudnánk örülni egymás
sikerének. Ezt értem házon belül
és kívül is, mert kevés az elisme-
rõ szó. Az eddigi munkánkból
egyedül most a temetõ felújítása
váltott ki elismerést. Az önkor-
mányzat, és jómagam, mint pol-
gármester mindent a települé-
sért tettünk és teszünk. Az építõ
véleményre és kritikára ugyanak-
kor mindig is nyitottak voltunk,
ezért is esne jól egy köszönöm az
elért eredményeinkért, melyben
a helyi közösségek munkája is
benne van – hangsúlyozta végül
Mazzag Géza.

Antal Lívia

FELÚJÍTOTT ÉPÜLETEK, VIRÁGOS KÖZTEREK 

Szépülõ Vasboldogasszony

PÁKA PÉLDÁSAN

Fejleszti faluját

Mazzag Géza az 56-os emlékmûnél

A templom korábbi orgonája mellett a helytörténeti házban.
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A Lenti Termálfürdõvel és
Szent György Energiaparkkal
közvetlen összeköttetésben lé-
võ, egész évben üzemelõ
Thermal Hotel Balance**** felépí-
tésével a város hosszú évekre
megalapozta a helyi turizmus fej-
lesztésének irányvonalát. Van a
városvezetésnek további célja az
idegenforgalom fejlesztésére? –
kérdeztük Horváth Lászlót, Lenti
város polgármesterét. 

– A projekt megvalósítása nagy
munka volt, a szálloda eredmé-
nyes mûködtetése komoly fel-
adat. Megnyitása óta nem telt el
még egy egész év, amely szüksé-
ges lenne a teljes körû gazdasági
elemzéshez. Az eddigi kihasznált-
ság átlaga meghaladja az ötven
százalékot, célunk a nyitás elõtti
vendégéjszakák számának meg-
duplázása. Több nagy rendez-
vényt, konferenciát is tartottak a
Hotel Balance-ban, a vendégek el-
ismerõen nyilatkoztak az ellátásról
és a szolgáltatások színvonaláról.
A következõ idõszakban megvaló-
suló turisztikai célú pályázataink
egyikében cél a Kerka-völgy ide-
genforgalmi vonzerõt képezõ kul-
turális, épített, természeti örök-
ség hasznosítása, emellett tovább
fejlesztjük a gyógyhely területét, a
fürdõ környezetét. 

– Az esztendõbõl eltelt több
mint fél év. Milyen, nagyobb ösz-
szegû elnyert pályázatok segítet-
ték a város szépítését, építését? 

– Alapos tervezõ-elõkészítõ
munka után nyújtottuk be a to-
vábbi fejlesztésekre összeállított
pályázati anyagainkat. A TOP-pá-
lyázatok egy része már nyert,
szerzõdéskötés idõszakában va-
gyunk.  Az óvoda-bölcsõde belsõ
felújítása már június második felé-
ben megkezdõdik, megújul a
buszpályaudvar, elvégezzük a mel-
lette lévõ termelõi piac teljes re-
konstrukcióját, felújítjuk a vállal-
kozói inkubátorház épületét, új te-

lephelyet kap a családsegítõ köz-
pont, nyert a csapadékvíz-bel-
vízelvezetõ rendszer felújítására,
hiányzó elvezetõ építmények ki-
alakítására, mederrendezésre be-
adott pályázatunk is. Megépített

kerékpárútjaink bõvítése, hálózat-
ba kötésének köszönhetõen Lenti
nagy részének közlekedési útháló-
zata kerékpárosbaráttá válik. Több
pályázatunk is nyert a foglalkozta-
tás, társadalmi integráció, közös-
ségfejlesztés, szociális és támoga-
tó rendszerek fejlesztése, közbiz-
tonság növelése témakörökben,
megvalósításuk a közeljövõben
kezdõdik.

– Milyen célok megvalósítását
tûzte ki önerõ felhasználásával a
város? 

– A Lenti TE sporttelepén mûfü-
ves labdarúgó-kispálya létesül, a

lakosság kérésének megfelelõen
folytatjuk a legnagyobb forgalmú
járdák felújítását, a víz- és szenny-
vízelvezetõ rendszer rekonstrukci-
óját, a városközpontban térfigyelõ
kamerarendszert építünk ki. 

– Lenti az elmúlt években gya-
korlatilag készre jelentette az ok-
tatási és egészségügyi intézmé-
nyeinek modernizálását. Akad el-
látandó feladat még ezen a té-
ren? 

– Sajnos mindenre nem jutott
forrás, a Vörösmarty Általános Is-
kola épülete megérdemel egy
teljes körû felújítást, mely a fenn-
tartóval együttmûködve, pályázati
forrásból valósulhat meg. Az
egészségügyi alapellátást biztosí-
tó III–IV. körzet háziorvosi rendelõ-
inek infrastrukturális fejlesztésén
kívül a szakmai elõírásoknak meg-

felelõ új bútorzat, gyógyászati és a
sürgõsségi eszközök beszerzése is
megtörténik.    

– Lenti deklaráltan egy vonzó,
élhetõ városi környezettel ren-
delkezõ, a táji értékekre és a he-

lyi, fenntartható gazdaságfej-
lesztésre alapozó ökováros,
gyógyhely kíván lenni. Milyen fel-
adatok elvégzését tervezik ezzel
összefüggésben a közeljövõben? 

– Zöld város projektünk kereté-
ben növeljük a gyalogoszónák, te-
rek, forgalomcsillapított közleke-
dési övezetek mennyiségét, az új
beruházások területén korszerû,
energiatakarékos közvilágítás ke-
rül kiépítésre. A geotermikus
energia felhasználására készített
pályázatunk megvalósításával
nyolc közintézmény fûtését vált-
juk ki megújuló energiával.  

– A közlekedés és a közösségi
terek fejlesztésében történt-e
elõrelépés ebben a félévben? 

– Célunk az elvégzett városköz-
pont-rehabilitáció folytatásaként a
déli városrész zöld- és közösségi
területeinek fejlesztése, a város-
központtal való összeköttetés ki-
építése, aktív sport- és játszóterek
kialakítása. A fejlesztés pozitív
gazdasági, turisztikai hatása prog-
nosztizált, több mint 3,6 hektár
terület újul meg.

– Kellõen aktívak-e a test-
vértelepülési kapcsolatok? 

– Testvértelepüléseinkkel az
eddig kiépített kapcsolati terüle-
tek jelenleg is mûködnek. Kölcsö-
nösen kihasználjuk az uniós pályá-
zati rendszer által biztosított lehe-

tõségeket, több benyújtott pályá-
zatunk is van a határon átnyúló
együttmûködés javítására a turiz-
mus és gazdasági kapcsolatok
élénkítésére, nemzeti, kulturális
örökség közös ápolására. Már elin-

dult az elõzõ programidõszakban
megvalósított 24 város kooperá-
ció folytatásaként a City Coope-
ration 2 projekt, melyben saját
programpontok megvalósítása
mellett a határmenti együttmûkö-
dés zalai résztvevõinek tevékeny-
ségét is koordináljuk.  

– Elindult a nyári szezon s vele
hagyományosan a Lenti Nyári Es-
ték programsorozata. Augusztus
végéig péntek esténként milyen
fellépõkkel találkozhat a közön-
ség a megújult városcentrum-
ban? 

– Az immár ötödik alkalommal
megszervezett Lenti Nyári Esték
rendezvénysorozatának sztárfel-
lépõi – közöttük Gergely Róbert,
Kaczor Feri, Péter Szabó Szilvi,
Opitz Barbara, Zoltán Erika, Koós
Réka, Hevesi Tamás, Nagy Adri,
Vastag Tamás, Dolhai Attila, Ko-
csis Tibor, Csézy az Orff Ütõ-
együttes – június 2. és augusztus
25. között tizenhárom péntek es-
tén szórakoztatják az ingyenes
elõadások nézõit. Ezen kívül a
nyár minden hétvégéjén animá-
ciós programokat szervez látoga-

tóinak a Lenti Termálfürdõ és
Szent György Energiapark is. Sze-
retettel várjuk a Lentieket és vá-
rosunkba látogatókat is rendez-
vényeinkre. 

Nemes Norbert

GAZDASÁGRA ALAPOZÓ ÖKOVÁROSKÉNT  

Lenti lépésrõl lépésre fejleszt

A könyvtár tetõszerkezetének
felújítása valamint a strandfürdõ
rekonstrukciója zárja az elsõ fél-
évet Letenyén. Az önkormányzat
ezeket a fejlesztéseket saját erõ-
bõl valósította meg, ugyanakkor
az elnyert pályázati támogatások
további jelentõs beruházásokat
tesznek lehetõvé Mura városa
számára. FFaarrkkaass  SSzziilláárrdd polgár-
mestert kérdeztük.

– Képviselõ-testületünk 750
millió forinttal fogadta el 2017.
évi költségvetését, ami szeré-
nyebb a korábbinál, mivel az év
elején még tervezhettük bele az
idõközben elnyert pályázati támo-
gatásokat. Ez évi költségvetésün-
ket éppen ezért módosítanunk
kell több alkalommal is az év so-
rán. Az esztendõ áthúzódó felada-
tokkal is indult, mégpedig a
könyvtár tetõszerkezetének és a
külsõ faszerkezetek felújítása te-
kintetében. A saját erõs, június
30-ra befejezõdõ beruházásra
egyrészt a forrást, másrészt a ki-
vitelezõt kellett megtalálnunk. 

A strandfürdõ felújítása ugyan-
csak nagy kihívást jelentett. Meg
is oszlottak a vélemények, ugyan-
akkor mindenképpen elvégzendõ
feladatként kellett tekintenünk
rekonstrukcióját Letenye járási
székhelyként való és a megyében
elfoglalt helyének erõsítése érde-
kében. 

Mivel a 2003-ban kinyitott für-
dõben ez idáig jelentõs felújítás
nem történt, ezért kell most 22
millió forint saját erõt ráfordíta-
nunk. A téli idõszakban a munká-
nak nem lehetett nekiállni, de így
is idõben elkezdtük, mivel a szi-
vattyúk cseréjét és javítását, a
vegyszeradagoló, az automatikai,
a medencék ürítését szolgáló be-
rendezések javítását már elvégez-
tük. Most a medencék csempéi-
nek felújítása zajlik, festés és ki-
sebb karbantartási munkák van-
nak még hátra.  

– Hogy állt mindehhez a lakos-
ság?

– Kaptunk észrevételeket az el-
húzódó felújítás miatt, melyhez
elõször az anyagiakat kellett elõte-
remtenünk. A költségek finanszíro-
zásához önként vállalt feladataink
forrásait csoportosítottuk át a
strandfürdõre, melynek üzemelte-
tése szintén önként vállalt. A köte-
lezõen vállalt feladataink forrásai
természetesen rendelkezésre áll-
nak, hiszen ennek biztosítását tör-
vény írja elõ. Azt gondolom, hogy
az önkormányzat idõben döntött, a
kivitelezõk is megfelelõen álltak
hozzá a munkához, ezért a próba-
üzemet követõen június vége felé
a strandfürdõ kinyithat. A rekonst-
rukciót tovább nem lehetett halo-
gatni, a közeljövõben pedig az üze-
meltetésre kell koncentrálnunk,
hogy jó és valódi gazdája legyen a
strandfürdõnek. 

– Kijelenthetõ-e, hogy Letenye
minden pályázati lehetõséget ki-
használ? 

– Mindenképpen, hiszen önerõ-
bõl nagyon nehéz fejleszteni, és a
nem várt kiadásokra is számíta-
nunk kell az év során. Éppen ezért
jellemzõen sok pályázatot nyújtunk
be, melyek száma talán a harmin-
cat is meghaladja jelenleg. Örö-
münkre szolgál, hogy több nyertes
pályázatról is beszámolhatok. A
horvát–magyar határon átnyúló
interreges pályázatban egy turisz-
tikai tanulmány elkészítésére nyer-
tünk 96 ezer eurót. Az úgyneve-
zett soft projektben két horvát
testvértelepülésünk, Ludbreg,
mint vezetõ partner és Perlok, va-
lamint Letenye vesz részt. Felada-
tunk az, hogy közös stratégiákat és
cselekvési terveket dolgozzunk ki a
turizmust fejlesztendõen. 

Ugyancsak a három települést
érintve, de Letenye vezetõpartner-
ségével va-
lósítjuk meg
a Happy Bike
pro jektet ,
m e l y r e
417,5 ezer
eurót nyer-
tünk. Ebbõl
a funkció-
n é l k ü l i
egyedutati
mûvelõdési
házat alakít-
hatjuk át ke-
r é k p á r o s
központtá.
A várhatóan
szeptember-

ben induló projekt lehetõvé teszi
az EuroVelóra, az európai kerékpár-
út-hálózatra való csatlakozást.
Infópontok, közlekedési táblák
lesznek kihelyezve, és mobil appli-
káció is elérhetõvé válik a kerékpá-
rosokat szolgálva.

– A kastély is megújulhat?
– Igen, ugyancsak egy inter-

reges pályázatból, mely révén
700 ezer eurós támogatást nyer-
tünk. A szeptember elsején induló
és 2019 áprilisában befejezendõ
projektben az elektromos hálózat
felújítása, fûtésrekonstrukció, a
nyílászárók cseréje, a homlokzat
javítása, festés, a színházterem
mögötti valamikori kápolna hely-
reállítása, a volt szolgálati lakás
turisztikai irodává alakítása való-
sulhat meg. Mindez sokat számít
a mûemlékvédelem alatt álló épü-
let – ami a mûvelõdési házunk
otthona is egyben – jelenlegi álla-
potát javítandóan. A teljes külsõ-

belsõ felújítás egyébiránt 1–1,5
milliárd forintot is kitenne. 

– A TOP-pályázatokkal is siker-
rel jártak?

– Tizenegy TOP-pályázatot
nyújtottunk be, melybõl  jelenleg
négy került bírálatra. A Zöld város
200 millió forintos támogatást él-
vezõ programjában a városköz-
pont újul meg. Elbontjuk az össz-
képet zavaró mûtárgyakat, új ut-
cabútorokat helyezünk ki, a Béci-
patak mentén pihenõhelyet és
tanösvényt alakítunk ki, térfigyelõ
kamerarendszert építünk ki  a vá-
rosban. Ezen felül letérkövezzük a
Posta elõtti járdát, helyreállítjuk a
hidat az óvoda és a kemping kö-
zött, gazdaságélénkítõ szándékkal
pedig a helyi cukrászda kap egy
fedett kerthelyiséget. Lesz játszó-
tér idõseknek, ami úgy gondolom,
még ritkaságnak számít.  

Az agrárlogisztikai pályázatunk
is nyert a TOP-programban. A Bé-
ke utcában található valamikori
tsz-telephelyen alakítunk ki ter-
melõi piacot, mobil pavilonokkal
és hûtõházzal. A helyi és környék-
beli termelõknek szeretnénk ezzel
lehetõséget adni a bemutatkozás-
ra és az értékesítésre, a lakosság-
nak pedig az egészséges helyi
élelmiszerek elérésére. A 2016. ja-
nuár elsejével létrehozott járási
Letenyei Család- és Gyermekjóléti

Központ infrastrukturális fejlesz-
tésére nyertünk 11 millió forintot.
A feladatellátást segítendõen gép-
kocsit szeretnénk vásárolni, vala-
mint megújítani, bõvíteni az irodai
számítógépes parkot. A szociális
város-rehabilitációs soft projekt
megvalósítására közel 60 millió fo-
rintot nyertünk. A program a hát-
rányos helyzetû emberek társa-
dalmi integrációját fogja elõsegí-
teni egyebek mellett munkaerõ-
piaci képzésekkel. 

Elbírálásra vár még hét TOP-
pályázatunk, köztük az óvoda, az
ipari park fejlesztése, záportározó
építése, szociális városrehabilitácó,
egy barnamezõs beruházás meg-
valósítása, turisztikai fejlesztés, va-
lamint egy napelemes kiserõmû lé-
tesítése.

– Mi hozhat kikapcsolódást
ennyi munka után a közeljövõ-
ben?

– Reméljük, hogy mindannyiunk
számára a strand június végi meg-
nyitása. A gyermekjóléti központ
sikeres pályázata révén húsz fõ ve-
het részt napközis Erzsébet-tábor-
ban július 10-14. között.  Június 24-
én rendezzük meg a horvát nem-
zetiségi kulturális randevút és fú-
vós zenekari találkozót, melyre
minden érdeklõdõt szeretettel vá-
runk – mondta végül Farkas Szilárd.

Antal Lívia

LETENYE PÁLYÁZATOKBÓL IS FOLYTATJA A FEJLESZTÉSEKET

Megújul a strandfürdõ és a könyvtár

Farkas Szilárd

Letenye Város Bora díjat 
Soós László szürkebarát fajtája nyerte.
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Az ásatás egyik vezetõje már
hosszú évtizedek óta foglalkozik
a Zrínyi Miklós horvát bán által
1661-ben épített vár történeté-
vel. Mint meséli: annak idején
szakdolgozata révén került kap-
csolatba a témával. Már a kilenc-
venes években is zajlottak itt
munkák, aztán a kétezres évek
elején folytatott feltárásokat.
Ezek eredményeképpen elõkerült
többek között egy több helyiségû
barakk épület, a vár falszerkezete
és a fal egy szakasza. Az ásatások
lebonyolításához a környezõ
falvak – Õrtilos, Belezna, Molnári –
önkormányzatai is adtak támo-
gatást.

A régészeket azonban már
régóta foglalkoztatja az is, hogy
mit rejt a vár kútja…

– A korabeli forrásokból – egé-
szen pontosan Esterházy Pál ná-
dor leírásából – tudjuk, hogy a tö-
rökök, miután 1664 nyarán elfog-
lalták és felégették a várat, a le-
gyilkolt várvédõ katonák holttes-
teit a vár kútjába dobták, hogy
így mérgezzék meg a vizet – foly-
tatta Vándor László. A várkút he-
lyét már 1994-ben sikerült beazo-
nosítani, a feltárására azonban
mostanáig várni kellett.

Annál is inkább, mert a kútásás
speciális munka, nem kimondot-
tan régészeti feladat. A lejutás-
hoz kútásókra van szükség. Egy
tavalyi sikeres pályázatnak kö-

szönhetõen kezdõdhetett el a
munka májusban, melyet Vándor
László, és kollégája, dr. Költõ Lász-
ló, a somogyi múzeum nyugalma-
zott igazgatója irányított. A kút-
ásást pedig egy erre szakosodott
brigád végezte el. A feladat nem
volt egyszerû, hiszen óvatosan
kellett lefelé haladni, nehogy a
régészeti értékek sérüljenek. A

munkát ráadásul az esõzések is
nehezítették.

A szakemberek az Esterházy-
leírásból kiindulva arra számítot-
tak, hogy a várvédõ katonák tete-
meit rejti a kút. Ehhez képest ke-
vés emberi maradványt, viszont
annál több, más értékes leletet
találtak…

– Elképesztõ mennyiségû fa-
anyagot találtunk, amik a környe-
zõ épületekbõl származnak. Elõ-
került továbbá a vár itatóvályúja
is, ami az egyik legértékesebb le-
let. Vélhetõen Zrínyi ebbõl itatta
a lovát, hiszen más e célra alkal-
mas vályú eddigi ismereteink sze-
rint nem volt a területen. Megta-

láltuk továbbá a kútszerkezet ma-
radványát, az egykori favödör al-
ját, ezenkívül mázas kályhacsem-
péket, használati díszkerámiákat
és katonai felszereléseket is szép
számmal. Így szablya, sisak, hajító
lándzsa egy darabja, puskatus,
nadrágszíj, csizma, gomb, ágyú-
golyó is gazdagítja a leletanya-
got. Két aranytárgy is elõkerült:
egy rátétdísz (ami sisakot vagy
páncélt díszíthetett) és egy
aranykarika.

Természetesen emberi marad-
ványokat is találtak, például kar-
csontot, koponyacsontot. Vándor
László ezzel kapcsolatban el-
mondta: azt feltételezik, hogy
miután a törökök elvonultak a
helyszínrõl, az életben maradtak
valószínûleg kivették a kútból a
halottakat, és eltemették õket. A
kútban ezért csak a csonkolódott
testrészeket találták meg, ez le-
het a magyarázat arra, hogy mi-
ért kevesebb a vártnál az emberi
maradványok száma. 

Kérdésünkre, hogy mennyire
lehet az Esterházy-féle leírásra
hagyatkozni a kútba dobott kato-
nák nagy számát illetõen (a nádor
beszámolójában az áll, hogy a
várban rekedt összes várvédõt le-
gyilkolták és kútba dobták), a ré-
gész azt felelte: természetesen
mérlegelni kell a korabeli leírás
realitását. A hasonló krónikákban

nem ritkák a túlzások. A víz meg-
mérgezéséhez pedig elegendõ
néhány holttest is. Annyi bizo-
nyos, hogy a kutat ezt követõen
már nem használták, be is om-
lott. A késõbbi korokban pedig a
környékbeli falvakból ide hozták a
szemetet. Erre utal az is, hogy
több ládára való 18-19. századi
néprajzi anyagot (cserepeket,
üvegeket, csempéket) találtak.

Vándor László szerint fontos
lenne, hogy a kiásott kút fenn-
maradjon az utókornak, ezért
szeretnék megmenteni; kifalaz-
ni. Ehhez körülbelül másfél millió
forintra lenne szükség. Mint
mondja, ígérvények vannak.
Õszig viszont végezni kellene a
falazással, különben a kút tönk-
remegy.

Jó hír viszont, hogy a közel-
múltban a Göcseji Múzeum és
több cég közbenjárásával Zala-
egerszegre szállították és vízfür-
dõbe tették az elõkerült itatóvá-
lyút. Erre azért volt szükség,
hogy a leletet megóvják a kiszá-
radástól, elporladástól. Ugyan ez
is csak átmeneti megoldás, hi-
szen a vályút impregnálni kellene
ahhoz, hogy ne romoljon az álla-
ga és megmaradhasson az utó-
kornak. Jelenleg ennek a „menté-
si akciónak” is zajlanak az elõké-
születei...

– pánczélPetra –

FELTÁRTÁK ZRÍNYI-ÚJVÁR TÖRÖK KORI VÁRKÚTJÁT

Leletek és testrészek a kút mélyérõl

Dr. Vándor László

Befejezõdtek a régészeti munkák az Õrtilos és Belezna közötti
Zrínyi-Újváron, véget ért ugyanis a török kori vár kútjának feltárása.
Kutatnivaló még bõven lenne a területen, és egyelõre az is bizonyta-
lan, hogy mi lesz a most kiásott leletek sorsa – mondta érdeklõdé-
sünkre dr. Vándor László régész, a Göcseji Múzeum nyugalmazott
igazgatója.

Hasított 1 m-es 16.400 Ft/ürm
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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! 



HIRDETÉS8 RÉGIÓ


