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Advent az ünnepekre való
készülõdés és a remény-
teli várakozás idõszaka,

amely a karácsony (december 25.)
elõtti negyedik vasárnappal – más
megfogalmazásban a Szent And-
rás  napjához (november 30.) leg-
közelebb esõ vasárnappal – veszi
kezdetét. Az adventi idõszak va-
rázslatos hangulatát nemcsak a
karácsonyi várakozás keresztény
mitológiája alakította ki, hanem a

téli sötétségben a melegre, a
fényre, a megújuló életre vágyó-
dás õsi hite is. A téli napfordulóig
egyre rövidebbek a nappalok, vi-
szont egyre több a minket körül-
vevõ sötétség. Az adventi koszo-
rún ilyenkor azért gyújtanak meg
hétrõl hétre több gyertyát, hogy
karácsonyra világosság legyen ott,
ahol Jézust várják. A fotó Nagyka-
nizsa fõterén felállított adventi
koszorúról készült.

ÁLDOTT KARÁCSONYI

ÜNNEPEKET

és eredményekben gazdag,

BOLDOG ÚJ ÉVET
kívánunk

Kedves Olvasóinknak
és Üzleti Partnereinknek!

Zalai Napló szerkesztõsége

AA  ZZaallaaii  NNaappllóó
lleeggkköözzeelleebbbbii

sszzáámmaa

2019.  
január  29-één
jjeelleenniikk  mmeegg..

Caitlin Jones brit nagykövet-
helyettes, a Robert Burns Nemzet-
közi Alapítvány kuratóriumának
tagja látogatást tett a zalaeger-
szegi Szent Rafael Kórház gyer-
mekosztályán, hogy megtekintse
az angol alapítvány 1,7 millió fo-
rintos támogatásával megvásárolt
merevcsöves bronchoszkópot.

Útjára elkísérte Douglas Arnott,
a Robert Burns Nemzetközi Alapít-
vány kuratóriumi elnöke, Dennis
Diokno, a FirstMed Klinika ügyve-
zetõ-tulajdonosa, Málnási Kinga, a
FirstMed adminisztratív vezetõje,
valamint Maróti Zsolt, a nagykö-
vetség munkatársa. A vendégek
dr. Gárdos László osztályvezetõ fõ-
orvos vezetésével megtekintették
a gyermekintenzív, a koraszülött-
intenzív részlegeket, valamint az új
bronchoszkópot. A látottak alapján
elismeréssel szóltak a magas szín-
vonalú gyógyító munkáról.

Dennis Diokno, Douglas Arnott, Málnási Kinga, Caitlin Jones, 
dr. Halász Gabriella és dr. Gárdos László

Bronchoszkópot kapott a gyermekosztály
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Zalaszentivánon is beköszön-
tött az advent, azaz a karácsony
elõtti negyedik vasárnappal kez-
dõdõ és karácsonyig tartó idõ-
szak. A felújított polgármesteri
hivatal elõtt felállították az ad-
venti koszorút, az IKSZT-ben pe-
dig már két vasárnap, 17 órai
kezdettel várták a családokat
adventi gyertyagyújtásra.

December 2-án, advent elsõ
vasárnapján a Füles Mackó Óvoda
óvodásai és az Egervári László Ál-
talános Iskola tanulói adtak mû-
sort. Kanta Judit és Zenekara „Csil-
lagcsengõ” címû koncertjével va-
rázsolt karácsonyi hangulatot. Az
adventi koszorún Szeghy Csaba
Tamás plébános gyújtotta meg az
elsõ gyertyát.

Az IKSZT adott helyet decem-
ber 5-én a Mikulás-várásnak is. A
gyerekek izgalmát csak fokozta

az, hogy két „lehetetlen dolgot”
kellett megoldaniuk. A krampu-
szok ugyanis elrabolták a Mikulást,

akit a feladatok megoldásával kel-
lett megtalálniuk és kiszabadítani-
uk. Természetesen sikerrel jártak,

és miután mindenki jó gyereknek
vallotta magát, a Mikulás  ajándék-
csomaggal örvendeztette meg
õket.

December 9-én, advent máso-
dik vasárnapján tartott ünnepsé-
gen ismét szerepeltek az ovisok
és az iskolások. „A világ ma este
elcsendesül: Karácsonyi álmodo-
zás a dalok szárnyán” címmel
Jurina Bea, a zalaegerszegi Heve-
si Sándor Színház színmûvésze és
meglepetésvendégei szórakoz-
tatták a jelenlévõket. Ezen a va-
sárnapon az ovisok gyújtották
meg a második gyertyát az ad-
venti koszorún.

Advent még két hátralévõ va-
sárnapján is színvonalas elõadással
várják a családokat, a szereplõ ovi-
sokat és iskolásokat az IKSZT-be.
December 16-án, a falunapon

nagy sikerrel bemutatkozott
László Attila, a „Csillagszületik”
2011. évi gyõztese, december 23-
án az Énekmondó együttes ad
koncertet a karácsonyvárás jegyé-
ben. A harmadik gyertyát az isko-
lások, a negyediket pedig az ön-
kormányzat gyújtja meg. 

A Mikulás-várást és az adventi
programokat az Élhetõbb Zala-
szentivánért Egyesület valósítot-
ta, illetve valósítja meg az Emberi
Erõforrás Fejlesztési Operatív

Program által támogatott Csa-
ládokért Zalaszentivánon címû
projektjével.

Zalaszentivánon nemcsak
megszépült, de költségtakaré-
kosabbá is vált a közös önkor-
mányzati hivatal épülete. A tele-
pülés önkormányzata A vidéki
térségek kisméretû infrastruk-
túrájának és alapvetõ szolgálta-
tásainak fejlesztésére címû fel-
híváson 50 millió forintos támo-
gatást nyert a beruházás meg-
valósítására. A modernizált hiva-
tal ünnepélyes átadására de-
cember elsején került sor.

Dormán Miklós polgármester
köszöntõjében elmondta, hogy
az elnyert forráshoz több mint 26
millió forintot tett hozzá
Zalaszentiván önkormányzata.
Felidézte, hogy az elmúlt évek-
ben számos fejlesztést végrehaj-
tottak az itt élõk életminõségé-
nek javítása, a településen elér-
hetõ szolgáltatások bõvítése ér-
dekében. A megvalósítandó ter-
vek sorában éppen ezért élvezett
elõnyt a bölcsõde, az óvoda és az
iskola további fejlesztésére való

törekvések. Az önkormányzati hi-
vatal - melynek épülete helyet ad
az orvosi rendelõnek is - felújítá-
sát hátrább tették a sorban, az
élet azonban úgy hozta, hogy
mégis ez a projekt került elõtér-
be. Az eredményes pályázat meg-
valósításában nagyon fontos
szempont volt, hogy minél több
megújuló energiahordozót alkal-
mazzanak az önkormányzati hiva-
tal költségtakarékos mûködteté-
se érdekében. Az elmúlt néhány
hónap tapasztalati alapján ez va-
lóra is válik. A falakat és a zárófö-
démeket hõszigetelõ rendszerrel
látták el. A régi homlokzati nyílás-
zárókat három rétegû nyílászá-
rókra cserélték. A beépített hõ-

szivattyú a tetõre telepített nap-
elemekkel kiegészítve a földgáz-
ellátástól teljesen független
energiatermelésre is alkalmas. 

A polgármester úgy fogalma-
zott, hogy Magyarország kormá-
nya a közelmúltban meghirde-
tett falumegújítási programmal
komolyan gondolja a vidék fej-
lesztését. Ez számukra is fontos,
hiszen élni kívánnak a pályázati
lehetõségekkel, hogy elõször az
óvoda, majd az általános iskola
felújítását is elvégezhessék. Ha
ez a két intézmény is megújul-
hat, akkor valamennyi közintéz-
ményrõl elmondható, hogy kor-
szerû feltételekkel tudja ellátni
feladatát.

Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ, miniszteri biztos azt
mondta, a vidék fejlesztését ko-
rábban is szolgálták programok,
ami most egy új szintre a Modern
falvak programmal. A cél az, hogy
a falvakban is fejlõdjenek a szol-
gáltatások. Legalább olyan szín-
vonalon legyenek elérhetõk, mint
a városlakók számára, hiszen a
falvak esetében a lakosság, külö-
nösen a fiatalok megtartása a
legfõbb szándék. Mint mondta,
ezért sokat kell tenni, az ered-
mény azonban megéri. A vidék-
fejlesztési program, melynek ke-
retében a zalaszentiváni önkor-
mányzati hivatal felújítása is
megtörtént, ezt hivatott elõsegí-

teni. A megújult épület révén to-
vább szépült a település, mely
ugyancsak célja volt a pályázat-
nak, hangsúlyozta.

Zalaszentivánon közmûfejlesz-
tés is megvalósulhat a Zalaeger-
szeg keleti vízbázisról ellátott te-
lepülések ivóvízminõség-javítása
és vízellátásának fejlesztése címû

projekt által. Zalaszentivánon két
régi kutat megszüntetnek, négy
újat létesítenek, valamint új 100
köbméteres acélvíztornyot építe-
nek. A beruházás befejezése után
a zalaszentivániak a zalaegerszegi
keleti vízbázisról kapják majd a
minõségi ivóvizet. 

Antal Lívia

MEGÚJULT ZALASZENTIVÁN ÖNKORMÁNYZATI HIVATALA 

Szebb és energiatakarékosabb is

Szeghy Csaba Tamás, Manninger Jenõ és Dormán Miklós

MIKULÁS-VÁRÁS ÉS ADVENT ÜNNEPEI ZALASZENTIVÁNON 

A karácsonyvárás jegyében
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Elhangzott, hogy a fenntartható
települési közlekedésfejlesztési
program keretében már elkészült a
Béke utcában a kerékpárút, most
pedig elindul a hat induló és három
érkezõ állással, valamint korszerû
utasforgalmi tájékoztató rendszer-
rel felszerelt új autóbusz-pályaud-

var kialakítása. A jövõ õszre terve-
zett átadásig ideiglenes pályaudvar
mûködik a Szövetkezeti utcában.

Az eseményen részt vett dr.
Pál Attila, a megyei közgyûlés el-
nöke, aki kiemelte: a fejlesztés az
egész térséget érinti, s a már ki-
épített kerékpárút egy olyan há-

lózat része, amely munkahelyek
elérését teszi lehetõvé, de turisz-
tikai szempontból is jelentõs. El-
mondta, hogy 23 milliárd forint áll
rendelkezésre Zalában arra, hogy
a kisebb települések megújulja-
nak, s ebbõl fejlesztik a közösségi
közlekedést is. Hangsúlyozta,
hogy történelmi jelentõségû be-
ruházások valósulnak meg a me-
gyében a mostani uniós ciklusban,
hiszen ilyen nagy mennyiségû
forrás ilyen rövid idõ alatt még
soha nem érkezett Zalába.

Szûcs Imre 1999–2015 között
újudvari plébánosként évente
szervezett országos hírûvé vált
nyári ifjúsági táborokat a cser-
kész szervezetekkel együttmû-
ködve, amelyek célja a pihenés
és kikapcsolódás mellett az ifjú-
ság katolikus és hazafias szelle-
mû nevelése volt. A nevéhez fû-
zõdik a Homokkomáromban
minden hónap 13-án megtartott
keresztút megszervezése, emel-
lett jó kapcsolatot ápol a Horvát
Nemzetiségi Önkormányzattal,
így õk is részesei a zarándokla-
toknak kiegészülve horvátorszá-
gi egyházi személyiségekkel.
2015-ben Nagykanizsára kerülve
tovább folytatva ezirányú tevé-
kenységét, aktív szerepet vállalt
a 2016. évi Magyarországi Hor-
vátok Országos Találkozója meg-
szervezésében. Jelenleg a Ka-
posvári Egyházmegye legna-
gyobb lélekszámú plébánia kö-
zösségének vezetõ lelkipásztora,
aki Nagykanizsán is bekapcsoló-
dott a város közösségi életébe. A
plébánia jelenleg tíz közösségi
csoportot mûködtet, és évente
több alkalommal szervez zarán-
dokutakat belföldi és külföldi
kegyhelyekre. 

Ezt követõen a megyében
érintett tömegközlekedési szol-
gáltatók aktuális mûködésérõl és

fejlesztési terveirõl tájékozódott
a közgyûlés. Elsõként Kövesdi Szi-
lárd vezérigazgató adott tájékoz-
tatást a Gyõr–Sopron–Ebenfurti
Vasút Zrt-rõl. Elhangzott, hogy a
magyar államtól kapott megbízás
alapján 2011-ben átvett Zala me-
gyét is érintõ vasútvonalakon je-
lentõs fejlesztéseket hajtottak
végre az elmúlt években az úgy-
nevezett „Villamosítási projekt”
keretében, melynek eredménye-
ként villamos felsõvezeték-háló-
zatot építettek ki, felújították és
korszerûsítették a vasútállomáso-
kat és megállóhelyeket, perono-
kat építettek ki, így javítva a sze-
mélyközlekedés feltételeit és biz-
tonságát, valamint gazdaságo-
sabb és kisebb környezeti terhe-
léssel járó üzemeltetést valósítot-
tak meg.

A korszerû villamos motorvo-
natok és új mozdonyok forgalom-
ba állításával, illetve a központi
forgalomirányító és ellenõrzõ
rendszer bevezetésével növeke-
dett a vasútvonalak átbocsátó ké-
pessége és ritkultak a késések.
Megemlítette a nemrégiben be-
vezetett és kedvezõ fogadtatást
kapott, az ÉNYKK Zrt.-vel közösen
bevezetett kombinált menetjegy
és bérletrendszert, amely vasúti
és autóbuszos közlekedésre is fel-
jogosít többek között a Zalaeger-

szeg–Körmend–Szentgotthárd vi-
szonylatban. A fejlesztési tervek-
rõl szólva elmondta, hogy jelen-
tõs elõrelépés történt idén ta-
vasszal a Zalaszentiván közelében
kialakítandó deltavágány ügyé-
ben is, mivel aláírták a projekt
elõkészítésének engedélyezési
terveire vonatkozó szerzõdést,
2019 nyarára tervezett befeje-
zéssel. 

Szabó Árpád, a MÁV-START Zrt.
technológiai vezetõje beszélt a
cég 190 kilométernyi Zala megyei
vonalhálózatáról, részletesen be-
mutatva az egyes szakaszok és ál-
lomások technikai adottságait és
a vonatokon elérhetõ szolgáltatá-
sokat. Kiemelte, hogy a növekvõ
igényeket figyelembe véve a nyá-
ri menetrend bevezetésével je-
lentõsen megnövelték a
kerékpárszállítási kapacitást a vo-
natokon, elérve ezzel, hogy alap-
vetõen minden személy- és
gyorsvonaton, illetve egyre több
InterCity vonaton is lehetõség le-
gyen kerékpárok szállítására.
2016-ban korszerûsítették a tel-
jes jegyértékesítési rendszert,
amely már lehetõvé teszi az in-
formatikailag támogatott bizony-
latkezelést a vonatokon is. A vas-
úti infrastruktúra fejlesztéssel
kapcsolatban elmondta, hogy a
zalaszentiváni deltavágány közel-
jövõben várható kiépítése mellett
a tervek szerint egy iparvágány-
kiágazás is létesül Pózva térségé-
ben, amely a zalaegerszegi északi
ipari park, valamint a kombi-
terminál vasúti kiszolgálását teszi
majd lehetõvé. 

DÍJÁTADÁS ZALA MEGYEI KÖZGYÛLÉS ÜLÉSÉN

A vasúti és az autóbuszos közlekedésrõl
A Zala Megyei Közgyûlés november 15-i ülésén adták át ünnepé-

lyesen a közgyûlés által Szûcs Imre plébánosnak közösségépítõ mun-
kája elismeréseként odaítélt 2018. évi Zalai Civil Társadalomért és
Nemzetiségekért Díjat, melyet a díjazott elfoglaltsága miatt nem tu-
dott átvenni a szeptemberi megyenapi ünnepségen. 

Az év legcsodálatosabb,
legtündöklõbb szaka-
szában is hív és vár a

Zalakarosi Fürdõ. Gyere, bújtasd
lelkedet is csillogó köntösbe,
lépj velünk az érzékek útjára. A
Zalakarosi Fürdõ ebben az idõ-
szakban sem fukarkodott, hogy
a karácsonyra való hangolódás
meseszerû legyen, mely nem
csak a testet, a lelket is kényez-
teti, no meg persze legnagyobb
örömünkre némelyik meglepe-
tés a pénztárcánkat is.  CCzziirráákkii
LLáásszzllóóvvaall,, a Zalakarosi Fürdõ ve-
zérigazgatójával beszélgettünk
arról, hogy készülnek a fürdõn
az ünnepekre. 

Az egészségmegõrzés az egyik
szívügyünk. Hisszük, hogy ép
testben ép lélek lakozik, azt pedig
tudjuk, hogy hajlamosak vagyunk
megfeledkezni magunkról a nagy
hajtás közepette.

Éppen ezen apropóból alakí-
tottuk ki a télköszöntõ wellness
ajánlatainkat, amelyek pont azok-
nak szólnak, akik a közelben élnek
és nem kedvelik a zsúfolt idõsza-
kokat. Minden napra jut egy-egy
kényeztetõ wellness kezelés,
amelyet most féláron vehetnek
igénybe vendégeink egészen de-
cember 21-ig. Igazi adventi va-

rázslat, testnek és léleknek –
kezdte Cziráki László, a Zalakarosi
Fürdõ vezérigazgatója. 

Továbbra is folytatódik a szep-
temberben indult nagysikerû
nyugdíjasoknak szóló akciónk, a

„Nyugdíjas csütörtök” egészen az
év végéig, ahol a 50 százalékos
kedvezmény jár minden csütör-
tökön nyugdíjas igazolvánnyal a
komplex belépõ árából – folytatta
a vezérigazgató. Ezzel is hozzájá-
rulunk, hogy a szeretet ünnepére
való hangolódás cseppet se le-
gyen megerõltetõ a vendégvárás
elõtt álló nagyszülõk számára
sem. 

Van néhány jó tippünk azok-
nak is, akik szívesen kikerülnék a
zsúfolt plázákat  és biztosra sze-
retnének menni az ajándékozás
terén. Nekik jó szívvel ajánljuk a
Zalakarosi Fürdõ webshopját. Az
ott fellelhetõ élményekbõl – le-

gyen az kezelés, vagy akár tetszõ-
leges értékre szóló utalvány – ki-
váló ajándékok születhetnek. A
legjobb pedig az, hogy mindezt
otthonról, kényelmesen meg le-
het oldani. 

A szívmelengetõ adventi vára-
kozás után több mesés program-
mal is készülünk a téli szünetre:
Karácsony másnapján elkezdõdik
a “Téli varázs” programsoroza-
tunk az élményfürdõben és a bel-
téri gyermekvilágban. A családok
számára a minõségi együtt eltöl-
tött idõrõl animátoraink gondos-
kodnak. Színes-kedves, kreatív vi-
zes és szárazföldi programokkal
várják az egész családot.

Amit már nagyon várunk, az a
Szilveszteri fürdõparty. Mindenkit
szeretettel invitálunk az év utolsó
fürdõruhás medencés bulijára, a
jegyek már kaphatók. A sztárven-
dég Cozombolis lesz, a fergete-
ges hangulatról egész éjszaka le-
mezlovasunk gondoskodik szuper
buli zenékkel – foglalta össze az
elkövetkezendõ idõszak esemé-
nyeit Cziráki László. 

NYUGDÍJAS CSÜTÖRTÖK – TÉLI VARÁZS – SZILVESZTERI FÜRDÕPARTY

Ünnepekre hangolva a Zalakarosi Fürdõben

Cziráki László vezérigazgató

A Szociális és Gyermekvédel-
mi Fõigazgatóság Zala Megyei
Kirendeltsége fenntartásában
mûködõ Zalaszentlászlói Innová-
ciós, Oktatási és Közösségi Köz-
pont adott otthont a Szociális
Munka napja alkalmából rende-
zett megyei ünnepségnek, me-
lyen több zalai intézmény lakói
mûsorral kedveskedtek a meg-
jelenteknek, majd kitüntetése-
ket adtak át a kiváló szakmai
munkát végzõ szakembereknek.  

Az ünnepségen Pácsonyi Im-
re, a Zala megyei közgyûlés alel-
nöke kiemelkedõ szakmai tevé-
kenysége és példamutató em-
beri magatartása elismerése-
ként Zala megye címere emlék-
plakettet adott át  Boáné Pintér
Erzsébetnek, aki a megye gyer-
mekvédelmi ellátásának megha-
tározó személyisége.

Átépítik Lentiben az autóbusz-pályaudvart
Aláírták a kivitelezési szerzõdést a Lentiben felújításra kerülõ au-

tóbusz pályaudvarra vonatkozóan. A 476 millió forint értékû projekt
keretében, a város és az ÉNYKK Zrt. konzorciuma által megvalósítan-
dó beruházás részleteit sajtótájékoztatón ismertették. 

Kitüntetések a szociális munka napján

Pácsonyi Imre, Boáné Pintér Erzsébet és Györe Edina fõigazgató



OKTATÓ4 TÉRSÉG

A Suli Harmónia – 2007 Gyer-
mekeket Segítõ Alapítvány no-
vember 23-án tartotta hagyomá-
nyos díjátadóját, amelyen saját
szervezésû tantárgyi versenyek
helyezettjeit köszöntötték. A Vas
megyében két iskolát és egy óvo-
dát, valamint Zala megyében
három iskolát fenntartó alapít-
vány idén tizenegyedik tanítási
évét kezdte meg.

Az ünnepség valamennyi fel-
szólalója kiemelte, hogy a Suli
Harmónia Alapítvány hiánypótló
szerepet tölt be a kisfalvak iskolá-
inak mûködtetésében. Oktatási-
nevelési programjuknak köszön-
hetõen a gyermekek képességei
sokoldalúan fejlõdhetnek. A tanu-
lás motivációs alapjának a sikerél-
ményt tekintik, ezt szolgálta a díj-
kiosztó is.

Czémán László, Felsõrajk pol-
gármestere Máté evangéliumából
a Példabeszéd a talentumokról cí-
mû írást olvasta fel. Mint mondta,
mindenki kapott talentumot, va-
gyis minden gyerek tehetséges va-
lamiben. Van, aki jól tanul, van, aki
szépen énekel, van, aki a kéz-
ügyességével, vagy mûvészi ké-
pességeivel tûnik ki, míg mások
sportban bizonyítják rátermettsé-
güket. A diákoknak azt kívánta, ka-
matoztassák jól tehetségüket,
melynek kibontakoztatásához se-
gítséget kérhetnek és kapnak is az
iskolák pedagógusaitól. 

Vigh László országgyûlési képvi-
selõ, miniszteri biztos, Felsõrajk
korábbi polgármestere azt hang-
súlyozta, hogy az elmúlt 11 év iga-
zolta, hogy megérte létrehozni az
alapítványt, ami a kisiskolák, és az
oktatás helyben maradását tûzte
ki célul. Azt mondta, a gyerekekbõl
bármi lehet, rajtuk múlik, hogy
még jobbak legyenek, és odaérje-
nek, ahová szeretnének. Legyenek
hát céljaik, melyek elérésében szá-
míthatnak a pedagógusokra. Az
alapítvány a színvonalas oktatás

feltételeinek megteremtésével is
igyekszik ezt segíteni. Hamarosan
60 számítógép érkezik az Innováci-
ós és Technológiai Minisztériumtól,
és maga az alapítvány is vásárolt
húszat, amelynek köszönhetõen
valamennyi iskolában új, korszerû
eszközökre cserélhetik a számító-
gépparkot. Egy a cél, hogy a gye-

rekek mosolyogjanak, ezért dol-
goznak, emelte ki.  

Tóth Ferenc, a Zalaegerszegi
Pedagógiai Oktatási Központ fõ-
osztályvezetõje azt mondta, hogy
a felsõrajki és a többi iskolában
olyan közösség mûködik, amely
befogadó, és amelyhez jó tartozni.
Büszkeséggel tölti el, hogy most
azon diákokat ünnepelhetik, akik
szorgalmuknak, tanáraiknak és
szüleiknek köszönhetõen kiválóan
teljesítettek a tantárgyi versenye-
ken. Azt kérte a gyerekektõl, te-
gyenek meg mindent továbbra is

azért, hogy még inkább kiteljesed-
jenek tehetségükben. 

Bécsiné Jakabfi Marianna, az in-
tézményrendszer fõigazgatója
hitvallásukról beszélt, miszerint
minden gyermek tehetséges vala-
miben, ezért különleges bánás-
móddal fordulnak mindegyikük-
höz. A tehetség fontos eleme a

kreativitás, de a tehetségnek is
szüksége van a kemény munkára.
Intézményeikben kollégáikkal
azon fáradoznak, hogy minden
gyermek igénye, képessége,
egyéni céljának megfelelõen
megkapja a számára legmegfele-
lõbb oktatást. Az, hogy kis létszá-
mú osztályokban tanulhatnak,
eleve segíti a differenciált figyel-
met. A tehetség kibontakoztatá-
sában fontos szerep jut a tantár-
gyi versenyeknek. Ugyan nem le-
het mindenki elsõ, de a felkészü-
lés már önmagában is ösztönzõ,

tudásgyarapító. Az oktatás része-
ként különféle projekteket valósí-
tanak meg. A fõigazgató többek
között megemlítette a digitális, il-
letve a fenntartható fejlõdéssel
kapcsolatos témahetet. A tapasz-
talati tudást szolgálja az iskolakert
program, és mindemellett számos
közösségépítõ és személyiségfej-
lesztõ programot tudnak kínálni a
gyerekeknek.

Az alsó tagozatosoknak magyar
nyelvbõl, matematikából, termé-
szetismeretbõl, a felsõ tagozato-
soknak magyar nyelvbõl, matema-

tikából, biológiából, földrajzból, an-
gol és német nyelvbõl hirdették
meg a tantárgyi versenyeket. Errõl
már Kósa Istvánné kuratóriumi el-
nök beszélt, az ünnepség várva
várt díjkiosztóján. Elmondta, hogy
nem kimondottan a tárgyi tudást,
hanem az általános mûveltséget
és kompetenciákat kérték számon.

A tantárgyi versenyeken összesen
119 gyermek indult. A 30 elsõ he-
lyezett pénzjutalmat kapott, illetve
a Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatá-
si Központ felajánlása révén érté-
kes könyveket vehetett át vala-
mennyi helyezett. A felkészítõ pe-
dagógusoknak oklevéllel köszön-
ték meg a munkát. 

A tantárgyi versenyeken elért
elsõ, második és harmadik helye-
zések alapján az iskolák rangsorát
is kihirdették. A 2017/18-as tanév-
ben elsõ lett a zalaszentmihályi ál-
talános iskola, második helyezett a

káldi, harmadik a felsõrajki, míg a
negyedik a pölöskei általános isko-
la lett. 

Kósa Istvánné a tavaszi orszá-
gos versenyeken elért eredmé-
nyeket is ismertette. A honismere-
ti versenyen Radics Bátor
egervölgyi tanuló elsõ helyezést
ért el. Csécs Viktória, szintén

egervölgyi tanuló történelembõl a
negyedik helyen végzett. Eger-
völgy és Káld pinpongosai ötödik
és hetedik helyet is hoztak haza.
Karate és moderntánc országos
versenyeken csupa arannyal tértek
haza, a felsõrajki iskola énekkara és
citerásai pedig aranyminõsíté-
sekkel. 

A kuratóriumi elnök zárszavá-
ban azt hangsúlyozta, hogy az ala-
pítvány iskoláiban nem a tantár-
gyakat tanítják, hanem a gyereke-
ket. A tanórák mellett rengeteg
olyan programot is megvalósíta-
nak, amelyek az állami iskolákban
nem jellemzõek. Ide sorolta az or-
szágos táncgálát, és a tanévzárás
alkalmából minden évben meg-
rendezett AquaCity-beli fürdést
is, melyen valamennyi iskola diák-
jai, sõt a szüleik is részt vesznek.
Az egyedülálló kezdeményezések
között megemlítette, hogy
Czémán László, Felsõrajk polgár-
mestere és Csonka Nándor plébá-
nos Szent Imre ösztöndíjat hoztak
létre, amit idén második alkalom-
mal adtak át két helyi tanulónak.
Ez fejenként 50-50 ezer forintos
támogatást jelent. 

Az ünnepségen a fizikai dolgo-
zókat is jutalmazták, valamint a
Szülõi Munkaközösségek elnökeit
is köszöntötték virággal. Végül a
Vas megyei egervölgyi Suli Harmó-
nia Általános Iskola pedagógusai-
nak gratuláltak annak okán, hogy a
kurátorok döntése alapján ez az in-
tézmény érdemelte ki az alapít-
vány iskolái közül Az év legjobb is-
kolája címet a 2017/18-as tanév-
ben. A rendezvényt az iskolák diák-
jainak színvonalas mûsora színesí-
tette. A zalaszentmihályi Zóka Zol-
tán fotóiból nyílt kiállítást is meg-
tekinthették a résztvevõk, aki a
budapesti Pillanat varázsa fotóklub
2017-es pályázatán elsõ helyezést
érdemelt ki egyik tájfotójával. Az
ünnepség sütipartival zárult, a fi-
nomságokat a pedagógusok és a
szülõk készítették.

Antal Lívia

Gellénházán úgy zárhatják a
2018-as esztendõt, hogy szinte
teljesen helyreállították az ön-
kormányzati hivatal mûködését.
A falu új vezetése az elnyert pá-
lyázatok megvalósítását is szem
elõtt tartotta. A két építési be-
ruházást említve, a mûvelõdési
ház fûtéskorszerûsítése meg-
kezdõdött, az óvoda felújítására
jövõ tavasszal kerül sor.

– A személyi állomány biztosí-
tása érdekében további elõrelé-
pések történtek, hiszen decem-
ber 15-ével még egy pénzügyi
szakember áll munkába. Ezzel tel-
jessé és stabillá válik a létszám
egy szakmailag hozzáértõ csapat-
tal, amely az önkormányzati hiva-
tal hosszú távú mûködtetését
biztosítja – kezdte a beszélgetést
Farkas Imre Józsefné polgármes-
ter. – Szinte minden hiányosságot
sikerült pótolni, egyedül a testü-
leti ülések jegyzõkönyvvezetését
nem, amit egy központi rendszer-
be kell feltölteni. A korábbi idõ-
szakban ezt nem teljesítették,
ezért van még elmaradásuk eb-
ben. Az adatszolgáltatásokban és
a könyvelésben is utolértük ma-
gunkat, illetve nincsenek elma-
radt számlakifizetéseink. 

Mindennek köszönhetõen
szeptember elsejétõl újra jogo-
sultak lettünk az állami finanszí-
rozásra, amit áprilisban függesz-
tettek fel. Ezáltal a pénzügyi
helyzetünk is normalizálódott,
stabilizálódott. A pozitív változá-
sok között megemlíteném azt is,
hogy augusztus 15-vel visszavet-
tük az iskolakonyhát, mert
negatív visszajelzéseket kaptunk
az érintett intézményektõl és a
lakosság részérõl is. Az önkor-
mányzati mûködtetéssel „helyre-
állt a rend”, az élelmezésvezetõ-
vel együtt hat fõvel dolgozó
konyhában olykor még 300 ada-
got is fõznek. 

– Hol tartanak az elnyert pá-
lyázatok megvalósításában?

– A projektmenedzsmenti fel-
adatok ellátásában egy társaság-
gal mûködünk együtt, õk segíte-
nek a pályázatok megvalósításá-
ban. Két építési beruházásunk
van. Az egyik a TOP-programból
támogatott óvoda-felújítás,
melynek tervét módosítanunk
kell. Erre azért van szükség, mert
a napelempark nem jött létre, így
az intézmény energia-ellátását
gázfûtésessel kell megoldanunk.
Az új tervek most készülnek, így a
jövõ év elsõ negyedévében meg-
kezdõdhet az óvoda felújítása. Ez
egyben bõvítést is jelent, mert
egy tornaszobát és egy bölcsõdei
részt építünk hozzá. Az óvodánk
nagyon népszerû, õsztõl már há-
rom csoportot kellett indítani,
mert annyi gyermeket írattak be.
A mûvelõdési ház infrastrukturá-

lis fejlesztése már elindult az
EFOP-4.1.7. program keretében,
ami fûtéskorszerûsítést, valamint
mozgáskorlátozott mosdó kialakí-
tását foglalja magában.

– Három humán jellegû pályá-
zatot is megvalósítanak.

– Az EFOP-3.7.3 egész életen
át tartó tanuláshoz való hozzáfé-
rés program kezdeményezettje a
lakosság, különösképpen a közne-
velésben részt nem vevõ felnõtt
korosztály. A projekt részeként
laptopokat, számítógépeket, in-
teraktív táblát, nyomtatót és
projektort, illetve egészséges
életmódra nevelés érdekében
sporteszközöket: futópadokat
tricepsz gépeket, súlyzókat sze-
reztünk be. Ezek már mind itt
vannak a mûvelõdési házban.
Ezen felül bútorokat is vásárol-
tunk a nõklubnak és a dalkörnek,
mûködésüket, kényelmüket szol-

gálva. A jövõ év elsõ felében in-
formatikai, nyelvi képzéséket in-
dítunk, továbbá a lakosságot ér-
deklõdõ elõadásokat szervezünk,
többek között banki, kertészeti,
borászati témakörökben. 

Az EFOP-3.3.2. projekt a közok-
tatásban résztvevõket, vagyis az
óvodásokat és az iskolásokat érin-
ti. Ebben szorosan együttmûkö-
dünk az óvodával és az általános
iskolával, hiszen az õ igényeik sze-
rint állnak össze a programok, té-
manapok, melyekhez megvásárol-
juk a szükséges eszközöket. Már
ebbõl a projektbõl valósult meg a
nyári egyhetes napközis tábor kü-
lön az iskolások és külön az óvodá-
sok számára. A foglalkozásokhoz
elõadókat hívtunk, beszereztük
hozzá a kellékeket, és még az ét-
keztetést is térítésmentesen biz-
tosítottuk. Jövõ nyáron ismét lesz
nyári tábor. A pályázatból a saját

települési rendezvényeinket is fi-
nanszírozni tudjuk. Ilyen volt a fa-
lunap, illetve a december 5-i Mi-
kulás-váró ünnepség a mûvelõdé-
si házban, melyen közel 180-an
tíz év alatti kisgyermeket ajándé-
koztunk meg. December 15-én
tartjuk a Mindenki karácsonya
programunkat itt a hivatal mel-
letti téren. Kiváló helyszíne lesz
újra az eseménynek, hiszen na-
gyon sok árus jelentkezett, ter-
mészetesen lesznek közöttük
étel-italkínálók. December 22-én
a mûvelõdési házba invitáljuk a la-
kosságot egy bensõséges kará-
csonyi ünnepségre, melyen a he-
lyi csoportok lépnek fel. 

– Egy konzorciumi EFOP-
pályázatuk is van.

– Az EFOP-1.5.2 humán szol-
gáltatások fejlesztése térségi
szemléletben címû pályázat kon-
zorciumi vezetõje Felsõrajk. Hét
településsel együtt veszünk részt

benne. Ennek része a munkából
kikerült hátrányos helyzetû lako-
sok foglalkoztathatóságának javí-
tása többek között egyéni elbe-
szélgetésekkel, illetve nyelvi, in-
formatikai képzésekkel. Egészsé-
gi állapotuk megõrzése, fejleszté-
se érdekében pedig különféle
edzéstípusokat (zumba, boksz,
pilates) látogathatnak. A Göcseji
Dombérozó programsorozat
gellénházi akadályfutása szintén
e projekt keretében valósult
meg. 

Az egészségmegõrzés terén
van egy másik pályázatunk is. A
Park utca végén a gyermekjátszó-
tér szomszédságában sport- és
szabadidõparkot létesíthetünk.
Tulajdonképpen ez egy felnõtt
játszótér lesz, többféle sportesz-
közzel, ami, ha az idõjárás engedi,
év végére elkészül. A helyszínvá-
lasztásban szerepet játszott,
hogy amíg a gyerekek játszanak,
addig a szülõk is tudnak mozogni.

Örömükre szolgál, hogy na-
gyon sok minden rendezõdött
ebben az évben. Az önkormány-
zati hivatal új személyi állományá-
val együtt megteszünk minden
azért, hogy Gellénháza tovább
fejlõdjön sokak megelégedésére
– mondta végül Farkas Imre
Józsefné polgármester.

DÍJKIOSZTÓ ÜNNEPSÉGET TARTOTT A SULI HARMÓNIA ALAPÍTVÁNY

Nem a tantárgyakat tanítják, hanem a gyerekeket 

ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK ÉS HUMÁN PÁLYÁZATOK

Stabil hivatali mûködés Gellénházán

Szülõk, pedagógusok az ünnepségen

Együtt az elsõ helyezettekkel

Szüreti felvonuláson
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Lenti III. és IV. számú háziorvo-
si körzet rendelõinek külsõ, belsõ
fejlesztésére, átalakítására, kor-
szerûsítésére 58 millió forint tá-
mogatást nyert. Megtörtént a
belsõ átépítés, funkcionális át-
alakítás, akadálymentesítés, a
fûtési rendszer korszerûsítése,
külsõ hõszigetelés, nyílászárók
cseréje, sor került orvosi és
egyéb eszközök cseréjére, újak
beszerzésére, a helyiségeket új
bútorokkal rendezték be. 

– December ötödikén megtör-
tént az ünnepélyes átadás, tizedi-
kén már a felújított rendelõkben
fogadják a körzetek háziorvosai a
betegeket – büszkélkedett a leg-
frissebb helyi egészségügyi pro-
jekt készre jelentésével Horváth
László polgármester, akitõl azt kér-
deztük, hogy milyen elnyert pályá-
zati projektek, önerõs fejlesztések
segítették a város modernizálását
a második félévben?  

A „Lenti Napsugár” Családsegítõ
és Gyermekjóléti Központ és Szol-
gálat tevékenységének megújítása
címen megvalósított pályázat ke-
retében az egykori Patyolat épüle-
tének több mint 65 millió forint tá-
mogatásból elvégzett felújításával
a Gyermekjóléti Központ és Szolgá-
lat részére biztosítjuk a munkájuk
végzéséhez feltétlenül szükséges
feltételeket. A földszinten a szol-
gálat részére ügyféltér kialakítása,
az emeleti részben a központ ré-
szére irodák kerültek kialakításra. A
második félévben több projektunk
is elindult. Megkezdtük a Fenntart-
ható közlekedésfejlesztés Lentiben
projektünket, melynek egyik ele-
meként elkészült a több mint egy
kilométeres új kerékpárút a Béke
utcában. A 470 milliós támogatási
összeg nagy részét az új buszpá-
lyaudvar felépítésére fordítja a be-
ruházást koordináló ÉNYKK Zrt.
Megtörtént a Máhomfai városrész-
tõl Kerkateskándig vezetõ új ke-
rékpárút szakasz mûszaki átadása

is. Megkezdtük a Települési kör-
nyezetvédelmi infrastruktúra fej-
lesztése Lentiben pályázat kereté-
ben a vízelvezetõ-hálózat, vala-
mint a belterületen áthúzódó víz-
folyások, illetve a belterületrõl el-
vezetett csapadékvizeket befoga-
dó vízfolyások és belvízelvezetõ
csatornák fejlesztését. Szeptem-
berben kezdõdött a Lenti piac újjá-
építése, itt új térburkolat, fedett
árusítóhelyek és pavilonok készül-
nek. Szintén õsszel indult a két mil-
liárd forintból megvalósuló Lenti
központú agglomeráció szennyvíz-
elvezetése és tisztítása címû pro-
jekt, itt Lenti város szennyvíztisztí-
tó telepének korszerûsítése, illetve
Lenti Város belterületi, szennyvíz-
hálózatba még be nem kapcsolt in-
gatlanjainak hálózatba csatolása
valósul meg.  Rédics, Külsõsárd,
Belsõsárd, Resznek, Szilvágy és
Pórszombat települések távveze-
ték létesítésével kapcsolódnak a
Lentiben üzemelõ szennyvíztisztí-
tó telepre. 

– Miként tudott megújulni a
fürdõ ebben az évben és hozta-e
az elvárt eredményeket a
Thermal Hotel Balance idén is?

– A négy csillagos szálloda a vá-
ros büszkesége – továbbra is ma-
gas színvonalú szolgáltatásokkal
várja vendégeit, kihasználtsága
megközelíti a hetven százalékot,
ebben az évben is több sikeres
rendezvénynek, konferenciának
adott otthont. Mûködésének kö-
szönhetõen több mint duplájára
nõtt a település regisztrált ven-
dégéjszakáinak száma. A Lenti
Gyógyfürdõ és Szent György Ener-
giapark idén ünnepelte fennállásá-

nak 40. évfordulóját. Új elemként a
fõidényben számos sport- és kul-
turális programmal várta vendége-
it, folyamatosan hirdeti a kedvez-
ményes napokat és idõszakokat
azoknak, akik olcsóbban szeretnék
igénybe venni szolgáltatásait. 

– Sikerült-e az elvárt mérték-
ben modernizálni a városhoz tar-
tozó településrészeket?

– Eredményesen pályáztunk a
vidékfejlesztési forrásokra is: Len-
ti város településrészén, Lenti-
kápolnán több mint ötvenmillió
forinból a közösségi funkciókat
magába foglaló kultúrotthon épü-
letének energetikai korszerûsíté-
se valósul meg nyílászárók cseré-
jével, hõszigetelés, fûtési rend-
szer megújításával, napkollek-
toros és napelemes rendszer ki-
építésével, biztosított lesz az épü-
let akadálymentes megközelíthe-
tõsége is. A szilárd burkolattal

nem rendelkezõ földutak fejlesz-
tése Lentiben címen: a lenti-
kápolnai és bárszentmihályfai te-
lepülésrészeken valamint Lenti-
hegyen található külterületi utak
szilárd burkolattal történõ felújí-
tása kezdõdött meg összesen
1300 méter hosszúságban, mint-
egy 88 millió forintból.

– A város idõsbarát település-
ként a nyugdíjasokkal és a nehéz
sorsban élõkkel, jóakaratú segítõ-
készséggel bánik. Kitart ez az igye-
kezet az advent idõszakában is? 

– Lenti többszörösen idõsbarát
önkormányzat, ahol több szépko-
rúakból, nyugdíjasokból álló aktív
civil szervezet mûködik. Az intéz-
ményes gondoskodás formái mel-
lett a közösségi tevékenység fon-
tos eleme az idõsekkel való kap-
csolattartás – a városban és a vá-
rosrészekben külön programokat
szervezünk számukra. December

14-én rendezzük a szépkorúak ad-
venti ajándékestjét. Ezen az elmúlt
évben is közel ötszázan vettek
részt.

– Akadt-e olyan sportsiker
2018-ban, ami Lenti jó hírét vitte? 

– A kézilabdások és a labdarú-
gók jó eredményei elsõsorban az
utánpótlás csapatokhoz köthetõk,
szép eredményekkel büszkélked-
hetnek az úszók, de idén a legjobb
nemzetközi és hazai sikereket a
Thai-Box SE helyi csoportjának ver-
senyzõi érték el.  Minden sportked-
velõ örül a Magyar Közlönyben is
megjelent hírnek: Kormánydöntés
alapján épül kézilabda munkacsar-
nok mintegy 550 millió forint ér-
tékben, állami beruházásként a Vö-
rösmarty Iskola mellett, a tervek
egyeztetése megtörtént, a közbe-
szerzést követõen a jövõ év elsõ
felében indulhat a kivitelezés. Már
folyik a pályázaton nyert 150
négyzetméteres sportpark megva-
lósítása is a polgármesteri hivatal
mögötti játszótéren. 

– Amit Lentiben egyszer meg-
álmodnak, azt véghez is viszik! –
foglalta össze a Balance Hotel
avatóünnepségén Vigh László, a
térség országgyûlési képviselõje.
Jövõre milyen megvalósítandó
városfejlesztési célkitûzésekrõl
álmodik Lenti?

– Nem fogunk unatkozni. Jövõ-
re ünnepli Lenti várossá nyilvání-
tásának 40. évfordulóját, ezt szá-
mos szép programmal, rendez-
vénnyel szeretnénk emlékezetes-
sé tenni. Megkezdjük további
nyertes projektjeink munkálatait:
indul a Zöld város projekt, kezdõ-
dik a geotermikus fûtési rendszer
kialakítása, folytatódnak a kerék-
párút felújítások, átépítjük a vál-
lalkozói inkubátorházat. Folytató-
dik a közösségépítést, humán
szolgáltatásokat és kapacitást fej-
lesztõ pályázatok ütemezett meg-
valósítása, a határon átnyúló kap-
csolatokat élénkítõ szlovén–ma-
gyar és osztrák–magyar pályáza-
tainkban betervezettek megvaló-
sítására is jövõre kerül sor. 

– Az év végéig milyen progra-
mokkal várják a helybelieket és a
vendégeket? 

– A város a lentiek és az idelá-
togatók szerint is tiszta, ápolt,
rendezett, adventben is. Számos
szép park, virágkompozíció díszíti.
A városszépítésben a lakosokkal
együtt elért eredményeinket ez
évben is különdíjjal jutalmazta a
„Virágos Magyarországért” moz-
galom szakértõi csoportja. De-
cember ötödikén kigyúltak az ad-
venti fények, melyek jövõ év elsõ
napjaiig kölcsönöznek ünnepi
hangulatot Lentinek.   Az adventi
idõszak számos közösségi és kul-
turális programmal várja a Lentie-
ket: idén is sor kerül az idõsek ka-
rácsonyi ajándékmûsorára, lesz
adventi értéknap gasztronómiai
bemutatóval, külön rendezvényt
tart a roma nemzetiségi önkor-
mányzat, az oktatási intézmények
karácsonyi koncertekre várják a
szülõket és a vendégeket.  

Ez úton is szeretném megkö-
szönni a támogatást, segítséget
mindenkinek,  aki segítette fel-
adataink megoldását és céljaink
megvalósulását, áldott karácsonyt
és eredményekben gazdag új
évet kívánok! 

Nemes Norbet

INTENZÍV VÁROSMODERNIZÁLÁS

Lenti idén is belehúzott

Anégy évvel ezelõtt útnak indított gazdaságfejlesztési
program sikeresnek bizonyult, amit az újonnan alapított,
illetve folyamatosan bõvülõ cégek, és a 4000 új munka-

hely létesülése is jól mutat. A fejlõdés ugyanakkor további lépé-
sekre sarkallja Zalaegerszeg város vezetõit, akik számos további
terv mielõbbi megvalósításán dolgoznak, derült ki a Balaicz Zoltán
polgármesterrel készült interjúból. 

A látványos ipari beruházások, városfejlesztési
programok elismeréseket is hoztak Zalaegerszeg-
nek, a zalai megyeszékhely Az év ipari parkja és Az
év fogyasztóbarát települése címmel gazdagodott
idén, említette Balaicz Zoltán hagyományos, az
évet összegzõ beszélgetésünk során.

– A városvezetés törekvései továbbra is a jól
mûködõ helyi gazdaság megteremtését, illetve
fenntartását célozzák. Mi minden történt idén
ennek jegyében?

– Számos munkahelyteremtõ beruházás körül
bábáskodhattunk 2018-ban is. A Flex, mely 16 éve
épített utoljára üzemcsarnokot, újabb egységgel
gazdagodott, hamarosan lezárul a Zalaco Sütõipari
Zrt. beruházása, már elõkészítette fejlesztését az
ADA bútoripari vállalat és az Edelmann nyomdaipa-
ri konszern is. E négy nagyberuházás teljes volu-
mene 12,7 milliárd forint, az összesen 400 új mun-
kahelyet jelentõ négy befektetéshez 2,9 milliárd
forint kormányzati támogatást sikerült szerezni -
sorolta a város elsõ embere.  Hozzátette, emellett
a Dahua Technology, az ODBE Kft., a Bíbor-Fa Bt., a
Fundament Plusz Kft., gyártócsarnokát is felavat-
hatták. Búslakpusztán, 1,4 milliárd forintos beruhá-
zással új hulladékhasznosítási üzem létesült, s elin-
dult a KEHOP Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott
településeket érintõ, 4,7 milliárd forintos ivóvízmi-
nõséget javító program is. A kereskedelmi szolgál-
tatások palettája is egyre színesebb. – E történése-
ket és az ezekben megmutatkozó tendenciát fi-
gyelmembe véve, nem meglepõ, hogy tovább
csökkent a regisztrált álláskeresõk aránya. A mun-
kaerõhiány elkerülését megcélzó, még 2015-ben
hozott intézkedéseink egyik elemeként, 2018 nya-

rán elkezdõdött a zalaegerszegi munkásszálló program, melynek kere-
tében a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával, 600 millió fo-
rintos ráfordítással modern, a 21. századi elvárásoknak megfelelõ, 180
férõhelyes munkásszállóvá alakítjuk át az önkormányzat tulajdonába
került egykori ZÁÉV munkásszállót, volt egyetemi kollégiumot. Szintén
a szakember utánpótlást segíti majd, hogy 600 millió forintos beruhá-
zással elkezdõdött a duális képzõközpont kialakítása a landorhegyi vá-

rosrészben, a szakképzési in-
tézmények és az egyetem
mellett, a volt laktanya terü-
letén, a parancsnoki épület
helyén. 

– A hétköznapokban
ugyan okozhattak fennaka-
dást a munkálatok, de a
végeredmény elégedetté
teheti a lakosságot: út- és
intézmény-felújításokban
ugyancsak bõvelkedett az
év. 

– Folyamatosan szépülnek
a város középületei, zajlik a
Vizslapark teljes megújítása,
a Gébárti-tónál épül a Bol-
d o g a s s z o n y - k á p o l n a
Makovecz Imre tervei alap-
ján, de számtalan új társas-
és családi ház is formálja a te-
lepülés képét. A Településfej-
lesztési Operatív Program
keretében valamennyi házi-
orvosi és gyermekorvosi ren-
delõ, védõnõi szolgálatnak
otthont adó épület, szociális
intézmény megújult, s a vá-
ros nevelési-oktatási intéz-
ményei is folyamatosan kor-
szerûsödnek. Megkezdõdött
a zalai megyeszékhely egé-
szét érintõ, átfogó infrast-
ruktúra-fejlesztés is az el-
nyert 1,5 milliárd forintból,

ez 29 helyszínt, utcát, járdát, illetve teret érint. Nagyobb hányaduk el-
készült, e program jövõ tavasszal zárul. S, ha már utakról ejtünk szót:
az ünnepélyes alapkõletétel után elindult Zala megye történetének
legnagyobb beruházása, a Zalaegerszeget a sármelléki nemzetközi re-
pülõtér érintésével, az M7-es autópályával összekötõ M76-os kétszer
kétsávos gyorsforgalmi út építése. A 170 milliárd forintos beruházás
sok évtized után végre a zalai megyeszékhelyet is bekapcsolja az or-
szágos közlekedési vérkeringésbe. 

– Ez a Modern Városok Program egyik fontos "darabja", de hason-
lóképpen érdekli a zalaegerszegieket az uszodafejlesztés is. Hol tart
ez, illetve holt tart a program többi eleme?

– Ami az uszodafejlesztést érinti: az elõkészítés több évet vett
igénybe, ennyi idõ alatt, érthetõ módon, változtak az elképzelések. A
2015-ben megítélt összeg nem fedezi a fejlesztéseket a jelenlegi ára-
kon, mindenki elõtt ismert, hogy sokat drágult az építõipari kivitelezés
is. Minden esetre a közbeszerzés lezárult, az új, ötven méteres, tízpá-
lyás, lelátós uszoda, tanmedence és külsõ strandmedence építése
2019-ben megkezdõdhet 9,5 milliárd forintos beruházással, a kormány
támogatásának köszönhetõen. Az Alsóerdõn kialakítandó sport és rek-
reációs központ programja megkezdõdött az alsóerdei vendégház fel-
újításával, jövõre pedig folytatódhat a többi elem építésével, felújítá-
sával. Megújult már a Mária Magdolna plébánia épülete, és lezajlott a
régészeti feltárás a Batthyány utca és a Várkör utca között. Ehhez a
körhöz, vagyis a történelmi belváros rekonstrukciójához tartozik a Gö-
cseji Múzeum és a Mária Magdolna templom felújítása, illetve új orgo-
na beszerzése, a Mindszenty József múzeum és zarándokközpont fel-
építése, új parkolók kialakítása, a Kvártélyház és a levéltár épületének,
a volt KISZÖV székház megújítása, a Vásárcsarnok mellett egy kézmû-
ves termékek helyi piacának (Göcseji Látogatóközpont) kialakítása, va-
lamint a botfai Erdõdy-Hüvös kastély átalakítása.

– A legjelentõsebb, nemzetközi szempontból is meghatározó be-
ruházás, a jármûipari tesztpálya. Mikor vehetik birtokba a szakem-
berek?

– Az elsõ ütem átadása 2019 tavaszán várható. Már elkészült a fo-
gadóépület, amely szakmai konferenciáknak adhat otthont, a mûszaki
épület, amely a tesztpálya használók bázisa lesz, illetve a dinamikai fe-
lület és a kezelhetõségi pálya a vezethetõségi próbákhoz. Megépült a
smart city zóna elsõ része is, amelyen parkolót és logisztikai udvart ala-
kítottak ki a vezetéstámogató asszisztensek teszteléséhez, valamint
egy olyan felületet is, amely a fékek ellenõrzésére alkalmas. Az elsõ fel-
használók, az elsõ tesztelõ cégek már meg is érkeztek a városba.

– A kultúra és a sport területén is megannyi fejlesztésrõl tudósít-
hattunk, felsorolni is nehéz lenne az eseményeket. Elégedett, ha
visszatekint az elmúlt hónapokra?

– Összességében elmondhatjuk, hogy folytatódott a négy éve meg-
kezdett munka, és 2019-ben is tovább épül, bõvül Zalaegerszeg. Az
eredményekre büszkék lehetünk, de jól tudjuk, összefogás híján egy-
egy elképzelés önmagában keveset ér, csakis a közös munka vezet si-
kerre. Köszönet jár mindenkinek, aki segíti a várost, aki tesz azért,
hogy Zalaegerszegen mindenki megtalálhassa számítását, jövõjét. Eh-
hez a továbbiakban is számítok mindenki támogatására, hiszen álma-
inkat csak együtt, összefogással válthatjuk valóra! 

NÉGY ESZTENDÕ ALATT 4000 ÚJ MUNKAHELY LÉTESÜLT ZALAEGERSZEGEN

Az összefogás sikerre vezet

A családsegítõ és gyermekjóléti központ átadásán

Balaicz Zoltán polgármester



GAZDASÁG6 MEGYE

Afõút mellett magasra
nõtt mamutfenyõt, a
mûvelõdési ház udva-

rán álló tulipánfát, valamint a
közvilágítás tartóoszlopaira he-
lyezett csillagokat is a közelgõ
ünnep fényei díszítik Nován. 

– Az adventi vára-
kozás idõszakában
már sok éve díszítjük
a faluközpontot és a
fõutcát, minden év-
ben valamivel újítva a
látványt – mondta
Lendvai Jenõné pol-
gármester. – Hagyo-
mány, hogy advent
elõtt a település idõs-
korú lakóit köszönt-
jük, melyre novem-
ber 23-án került sor.
Advent elsõ vasár-
napján a bagodi Est-
hajnal Kórus adott
koncertet templo-
munkban, majd az
adventi koszorú
megáldása után meg-
gyújtottuk az elsõ
gyertyát. Gyertya-
gyújtás után forralt
bor mellett kellemes beszélgetés-
sel töltjük a vasárnap délutánokat
a mûvelõdési házban.

December 7-én a Mikulás is
megérkezett, az ünnepségen min-
den 18 év alatti gyermeket meg-
ajándékoztunk. Ugyancsak hagyo-
mány nálunk, hogy a település va-
lamennyi lakójának élelmiszervá-
sárlási utalványt ajándékozunk ka-
rácsonyra, melynek összegét idén
megemeltük. Az önkormányzat
ezen felül egy képes falinaptárral

is meglepi a családokat. A kiad-
ványt 2015-tõl jelentetjük meg,
melynek hónapjait a lakók által be-
küldött fotók díszítik. Idén a képe-
ket úgy válogattuk össze, hogy ré-
gi fotók mellé tettük az újakat,
például a mûvelõdési ház korábbi

fekete-fehér fotója mellé a mosta-
ni kinézetét ábrázoló színes képet. 

Lenti konzorciumi vezetésével
két pályázatot valósítunk meg. Az
egyik az EFOP 3.9.2. Humánkapa-
citások fejlesztés térségi szemlé-
letben címû projekt, amelynek ke-
retében az óvodások számos fog-
lalkozáson vehettek részt, míg az
óvónõk képzéseken. A gyerekek-
nek nyári színjátszótábort is szer-
veztünk. Az EFOP 1.5.3. Humán
szolgáltatások fejlesztése a Lenti

járásban címû projekt segítségé-
vel valósítottunk meg számos ren-
dezvényt, pl. a borversenyt, a szü-
reti felvonulást, a Mikulás-ünnep-
séget, és ebbõl rendezzük meg
december 27-én 18.00 órai kez-
dettel a hagyományos évzáró kon-
certet is, ahol a Csádé zenekar lép
fel. Mindkét projekt több korosz-
tályt érint, így pl. a nyugdíjasok-
nak és az aktívkorúaknak is szerve-
zünk kreatív foglalkozásokat. Az
érdeklõdõk különféle „mozgás-
órákat” illetve kézmûves foglalko-
zásokat is látogathatnak. Emellett
két új kamerával bõvítettük a tér-
figyelõ-rendszert a településen.

A fejlesztésekre rátérve, az
óvodában felújítást és átalakítást
is végeztünk, ami így már megfe-
lel a bölcsõdei ellátás új feltételei-
nek. Folytattuk a Sport utcai fej-
lesztéseinket, legutóbb a harang-
láb környezetét térköveztük. 

A múzeum mûemlék épületé-
nek rekonstrukciója hamarosan
elkezdõdik a belsõ terek felújítá-
sával. A jövõ április végén átadan-
dó beruházás megvalósítására a
TOP-1.2.1. programon nyertünk
támogatást. A Göcseji Múzeum a
korábbi kiállítás helyére más te-
matikájú tárlatot állít össze. En-
nek részeként kisfilm készül a te-
lepülés mai életérõl, valamint egy
másik a régi iskolai életet elevení-
ti fel, humoros formában. Novai
gyermekek a szereplõi, korabeli
ruhákban. Az osztálytermet a
múzeum épületében alakították
ki, a strandjelenetet a Csicsergõ
Szabadidõközpont tavánál forgat-
ták. Az új interaktív kiállítás vél-
hetõen sokakat csábít majd a
megújuló múzeumba.

ÜNNEPI FÉNYBEN A GÖCSEJI TELEPÜLÉS

Nován jövõre megújul a múzeum

A ZÁÉV Építõipari Zrt.
jogelõdjei mûködésével együtt,
1949-es alapításától kezdve az
ország egyik meghatározó
építõipari kivitelezõ vállalata. A
zalaegerszegi székhelyû cég
fontos értéke Zala megyének is,
gazdasági súlya, a
foglalkoztatásban betöltött
illetve a szakképzésben vállalt
szerepe révén, ahogy
társadalmi felelõsségvállalása
tekintetében is. A jövõre 70
éves vállalat méltó helyet kíván
elfoglalni a zalai beruházások
megvalósításában is. 

– A ZÁÉV csoport mûködésérõl
elmondhatjuk, hogy az elmúlt évek-
ben meghatározott stratégiai célok
mentén haladunk,  vagyis kilépve a
regionális piacról az ország szinte
teljes területén végzünk magasépí-
tési kivitelezési munkákat – kezdte
a beszélgetést Peresztegi Imre ve-
zérigazgató. – Ez megköveteli azt
is, hogy folyamatosan fejlesszük
erõforrásainkat, ami a különbözõ
pályázatokon elnyert projektek ma-
gas színvonalú megvalósítását is
lehetõvé teszi számunkra. Azáltal,
hogy kibõvítettük mûködési körze-
tünket, évek óta folyamatosan nö-
vekvõ építésszerelési árbevétellel
számolhatunk. A 2018-as eszten-
dõt is jelentõs árbevétel-növeke-
déssel zárhatjuk, pénzügyi helyze-
tünk stabil. Jövedelmezõségünk
tervezett szintû, mely a létszám nö-
velését is lehetõvé tette. Jelenleg
több mint 300 fõ dolgozik a ZÁÉV-
csoportnál. Egy olyan cégkultúrát
építettünk fel, ahol a fiataloktól
kezdve az idõsebb kollégáik min-
denki tudja a dolgát. Azt gondolom,
a szervezeti mûködésében ez is lé-
nyeges szerepet játszik. 

– Milyen projekteket valósí-
tottak meg idén?

– Sportberuházásaink közül
mindenképpen kiemelném a buda-
pesti új Puskás Ferenc Stadiont,
amelynek átadása 2019 végére

várható. Továbbá említeném a za-
laegerszegi Kerámia lakópark elsõ
ütemének megvalósítását, amit sa-
ját ingatlanfejlesztésként hajtottunk
végre. Az új lakások nagy részét el-
adtuk, szeptemberben be is költöz-
tek a lakók. Az elnyert projekteket

tekintve idén döntõ többségében a
2017-rõl áthúzódó projektmunká-
kon dolgoztunk. A zalaegerszegi
jármûipari tesztpálya fogadóépüle-
tét valóban 21. századi építészeti
megoldásokkal sikerült elkészíte-
nünk.  Folyamatban lévõ munkánk
a Zalaco kettes ütemû telephelyfej-
lesztése az északi ipari parkban. A
sütõipari vállalkozás új hûtõházát
már átadtuk. Jelenleg dolgozunk a
zalaegerszegi Szent Rafael Kórház
zöldépületének rekonstrukcióján,
amit január végére fejezünk be.
Ipari beruházásaink közül megem-
líteném az Egis gyógyszergyár
Körmenden épülõ új gyártóüzemét.

Sárváron sport- és kulturális köz-
pontot építünk, valamint bõvítjük a
katolikus általános iskolát. Kapos-
váron a Csiky Gergely Színházat
bõvítjük és újítjuk fel.  A Dunától ke-
letre, Kecskeméten a Pallas Athé-
né Egyetem fejlesztésében ve-

szünk részt, Veresegyházon pedig
új iskolát építünk.

– A befejezett projektjeik kö-
zött is jelentõs beruházások van-
nak.

– Valóban idén több, az építé-
szeti megoldások tekintetében is
jelentõs projekt végéhez értünk,
amelyekre azt gondolom, hogy a
részvevõk, az együttmûködõ part-
nerek, beszállítók, alvállalkozók és
a ZÁÉV munkatársai egyaránt
büszkék lehetnek. Pécsett befejez-
tük a Rátgéber Kosárakadémia
építését, Budapesten a Gül baba
türbéjének felújítását, amit október
elején adtak át. A fõvárosi Testne-

velési Egyetem elsõ épületével is
elkészültünk, amely az egyetemi
év kezdésére készült el.  A fertõdi
Esterházy-kastély felújítását
ugyancsak befejeztük, ahogy a
Tetrapack új csomagolóüzemének
építését Budaörsön. 

– Hogyan tovább? Milyen fej-
lesztéseket terveznek 2019-re?

– Társaságunk mûködési terü-
lete kiterjed az egész országra.
Megbízóink között állami, pénzügyi
szervezeteket, önkormányzatokat,
ipari vállatokat, hazai és külföldi
magánbefektetõket tudhatunk, akik
projektjeik sikeres megvalósításá-
hoz a ZÁÉV-et választják partne-
rüknek. Mindez jól illeszkedik a már
említett stratégiánkhoz, másrészt
biztatás a töretlen folytatáshoz. Az
elvégzett munkáink felsorolásából
is kitûnik, hogy piaci oldalról a lehe-
tõségek továbbra is rendelkezésre
állnak. Tekintettel arra is, hogy a

mai magyar magasépítõ szektor-
ban kevesebb nagyvállat mûködik,
mint korábban. A piaci kilátásaink
ezért továbbra is jónak mondhatók. 

Ugyanakkor a technológiai fej-
lesztéseket sem kerülhetjük meg,
melyekre 2019-ben majdnem egy-

milliárd forintot kívánunk költeni. Bu-
daörsön és Kaposváron telephely-
fejlesztéseket hajtunk végre, olyan
informatikai és technológiai fejlesz-
tésekkel, amelyek elsõsorban az
épületgépészeti valamint a monolit
vasbetonszerkezet-építéshez kap-
csolódnak. Zalaegerszegen, a Zrí-
nyi úti telephelyünkre költöztetjük a
villamos kapcsolószekrények gyár-
tásával foglalkozó Zala-Elektro Kft.-
t. A megépítendõ új csarnokba infor-
matikai tervezési háttérrel új gyár-
tástechnológiát vezetünk be. 

– Az erõforrások tekintetében
a humánerõforrás fejlesztését is
mindig szem elõtt tartották?

– Az alapítástól kezdve, közel
70 éve veszünk részt a szakmun-
kástanulók képzésében. A zala-
egerszegi és nagykanizsai oktató
tanmûhelyünkben, valamint az or-
szág különbözõ építési helyszínein
évente mintegy 70–100 fõ szak-
munkástanuló gyakorlati képzését
végezzük. A pár évvel létrehozott
oktató-kivitelezõ diviziónkban ta-
nulóink a gyakorlatban végzett ki-
vitelezõ tevékenységükkel tesznek
eleget a duális szakképzés köve-
telményeinek. Jelenleg közel 90
szakmunkástanulónk van, akik ta-
nulmányi eredményeiknek megfe-
lelõen állami, és mivel a tanított
szakmák többsége hiányszakma,
a zalaegerszegiek és a környékbe-
liek városi ösztöndíjhoz is juthat-
nak. A harmadik, a társaságunk ál-
tal folyósított ösztöndíj, melyek így
együttesen havi 50-60 ezer forintot
jelentenek a legjobbak számára.

– A hírek szerint, szakmunkás
tanulóink közül jó néhányan ér-
tékes helyezéseket is elhoznak a
különbözõ országos szakmai
megmérettetésekrõl.

– Ez valóban így van. Legfris-
sebb sikerünk Hédl Ádám Zoltán
szakmunkástanulónk nevéhez fû-
zõdik – vette át a szót Kardosné
Skriba Dóra humánpolitikai vezetõ.
– Ádám 2018 tavaszán az
EUROKILLS nemzeti döntõjén el-
sõ helyezést ért el kõmûves szak-
mában, így jogosulttá vált arra,
hogy hazánkat képviselje a Szak-
mák Európa Bajnokságán, szep-
tember végén, Budapesten. Így
tagja lett annak a 31 magyar ver-
senyzõnek, akik 27 szakterületen
mérték össze tudásukat. Ádám a
kõmûves szakmában az elõkelõ 7.
helyet szerezte meg, teljesítmé-
nyét egy kiválósági éremmel is ju-
talmazták. Nagyon büszkék va-
gyunk rá! Külön Köszönet Deák
Ferenc oktatási felelõs tanmûhely-
vezetõnek, aki Ádám gyakorlati fel-
készülését segítette.

Antal Lívia

A MAGASÉPÍTÉSI PROJEKTEKEN ÁT A SZAKEMBERKÉPZÉSIG
A ZÁÉV ÉPÍTÕIPARI ZRT. ZALA MEGYE FONTOS ÉRTÉKE

Deák Ferenc és Hédl Ádám Zoltán A Zalaco épülõ telephelyének látványterve



HIRDETÉS 7RÉGIÓ



KALEIDOSZKÓP8 RÉGIÓ

Kovács Erzsébet, a zalaegersze-
gi területi vezetõség elnöke kö-
szöntötte a megjelenteket, majd
elmondta, hogy hazánkban no-
vember 27-e 1988 óta a véradók
napja, melyhez kapcsolódóan
szervezik meg minden évben az
ünnepségüket. 

Dr. Baracskai Józsefné, a Ma-
gyar Vöröskereszt Zala Megyei
Szervezetének igazgatója a me-
gyei Vöröskereszt 1945-tõl 2016-
ig összefoglaló kötetet hívta segít-
ségül mondanivalójához. Mint
mondta, a Hittel és alázattal cím
akár szlogenje is lehet a mai nap-
nak. Az itt jelenlévõ többszörös
véradók ugyanis hisznek abban,
hogy amit tesznek, az jó és pótol-
hatatlan cselekedet, amiért sok-
szor háttérbe is szorítják saját fel-
adataikat. Azáltal, hogy mindig
rendelkezésre állnak, a bajban lé-
võ embertársaik, és azok családjai
iránt viseltetnek alázattal. Az igaz-
gató visszaemlékezett a kezdetek-
re is, kiemelve azt, hogy a Kovács
Tibor által szerkesztett 650 oldalas
kötetben 168 oldalt a véradás ka-
pott. Megemlékezett István Lajos
professzorról, aki a falvakban nép-
szerûsítette a véradást, valamint
dr. Szilvás Rudolfról, a Magyar Vö-
röskereszt örökös tiszteletbeli el-
nöke, aki részt vett a zalaegersze-
gi vérellátó központ létrehozásá-
ban. Napjainkra rátérve azt hang-
súlyozta, hogy mindent megtesz-
nek a meglévõ véradók megõrzé-

sért és megbecsüléséért, és után-
pótlásuk biztosításáért, mert vér
nélkül az egészségügyi ellátás
egyszerûen nem mûködhet.

Balaicz Zoltán polgármester, a
rendezvény fõvédnöke arról be-
szélt, hogy a város rendezvényei-

ben mindig fontos szerep jut a jó-
tékonyságnak. Sokan vállalnak eb-
ben önkéntes munkát, a véradók
ugyanakkor sokkal többet tesz-
nek, mert a legdrágább kincsüket,
a vérüket ajánlják fel embertársaik
megsegítésére. 

Az ünnepségen 30 harmincszo-
ros, 17 negyvenszeres, 15 ötven-
szeres, 6 hatvanszoros, 5 hetven-
szeres, 2-2 hetvenötszörös, nyolc-
vanszoros, kilencvenszeres, száz-
szoros és 110-szoros véradó vehe-

tett át oklevelet és ajándékot. Há-
rom fõt azért jutalmaztak, mert
125, 160 valamint 175 alkalommal
adtak már vért. Közöttük is
Windisch Ernõ Sándor zalaeger-
szegi lakos a "csúcstartó". Mint
mondta, 18 éves kora óta rend-
szeres véradó. Szívesen teszi. Szá-
mára ez jó kontroll is, miután ko-
moly egészségügyi vizsgálat elõzi
meg a véradást. 

November 26-ával a hagyomá-
nyos téli véradóhét is megkezdõ-

dött, melynek célja, hogy a kará-
csonyi ünnepek alatt is elegendõ
vér álljon rendelkezésre. Az ünnep-
ségen fellépõ Hertelendy Attila
színmûvész is adott vért ezen a na-
pon. Nem elõször tette, elhatáro-
zásában családi okok is közreját-
szottak, hiszen édesapja betegsé-
ge alatt folyamatosan vérellátásra
szorult. A rendezvényen Bellus At-
tila színmûvész verseket szavalt,
majd mindenkit megvendégeltek
finom ételekkel, süteményekkel.

TÖBBSZÖRÖS VÉRADÓKAT KÖSZÖNTÖTTEK

Hittel és alázattal másokért
A Magyar Vöröskereszt zalaegerszegi szervezete november 26-án

tartotta meg hagyományos rendezvényét a Göcsej-Palatinus étte-
remben, amelyen kitüntetésben és elismerésében részesítették azo-
kat, akik harmincnál többször adtak vért. 

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, az útépítésért felelõs mi-
niszteri biztos a helyszínen tar-
tott sajtótájékoztatóján elmond-
ta, hogy a Zalaegerszeget az M7-
es autópályával összekötõ, két-
szer kétsávos gyorsforgalmi út
okosútként épül, ugyanis csatla-
kozik a megyeszékhelyen épülõ,
elektromos és önvezetõ autók
vizsgálatára is alkalmas tesztpá-
lyához. A M76-os város felõli sza-
kaszának építése a 76-os fõúttal
azonos nyomvonalon zajlik, ami a
tervek szerint 2020 közepére ké-
szül el. 

Kiss Boglárka, a beruházó,
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ

Zrt. (NIF) szóvivõje azt tette hoz-
zá, hogy a zalaegerszegi csatlako-
zás építésével párhuzamosan az
M7-es autópálya és Balatonszent-
györgy között is zajlanak a mun-
kálatok. Ez egy 8,5 kilométeres
szakasz lesz, ami 38,8 milliárd fo-
rintból épül meg. A két helyszín
között megépítendõ 24 kilomé-
teres új nyomvonal tervezése pe-
dig még tart. Elmondta továbbá,
hogy a NIF feladata az 5G-s kom-
munikációs hálózat kiépítése is,
ami a Zalaegerszeg határában je-
lenleg épülõ 1,5 kilométeres sza-
kaszt nem érinti. Az 5G infoko-
mmunikációs technológia az
M76-os gyorsforgalmi út M7-es

csatlakozása utáni csomópontjai-
ban lesz elérhetõ, továbbá a ter-
vezés alatt lévõ nyomvonal 10 ki-
lométeres szakaszán mûködik
majd. Mindkét épülõ szakaszon
2020 közepére szeretnék befe-
jezni a kivitelezést, melyeket vár-
hatóan birtokba is vehetik a köz-
lekedõk. A mintegy 40 kilométer
hosszú M76-os átadását 2022-re
tervezik.

Zalaegerszeg és Alsónemes-
apáti közötti fejlesztés lényege,
hogy a 1,5 km hosszú eddig 2×1,
illetve 1+2 sávos fõúti szakasz
2×2 sávossá épül át. A tervek el-
készülte után az érdemi kivitele-
zés nyáron indult, ami már forga-
lom-eltereléssel is járt. A gyalo-
gos aluljáró a zártkerti ingatlanok
mellett épül, a korábban négysá-
vosított szakasz után. Lejjebb, az
Alsó-nemesapáti irányába tartó
egyenes szakaszon elbontottak
egy nagyobb részt a 76-os fõút-
ból. Ezt kerüli ki jelenleg az ideig-
lenes út. Itt most még egy hatal-
mas gödör tátong, ahol a vadát-
járó illetve a mezõgazdasági te-
rületek megközelítését lehetõvé
tévõ út létesül. Tulajdonképpen a
leendõ M76-os alatt. A cölöpöket
már lerakták, ami további ele-
mekkel a megépítendõ közúti fe-
lüljáró megtartását szolgálja
majd. Ha az idõjárás engedi, még
a télen megkezdik a negyedik
sávhoz szükséges földmunkákat
is. A tervek szerint 2019 õszén
már ezen az új nyomvonalon köz-
lekedhetnek az autósok. A Colas
Út Zrt. végzi a kivitelezést, mely-
nek értéke 3,7 milliárd forint.

Antal Lívia

GYALOGOS ALULJÁRÓT, VADÁTJÁRÓT ÉS MEZÕGAZDASÁGI UTAT IS LÉTESÍTENEK

Az M76-os Zalaegerszeg felõl is épül
– Idén sikerült újra beindítani a

START mezõgazdasági munka-
programot, amelyben változó lét-
számban foglalkoztattunk helyi
munkavállalókat. Háromhektáros
területen szinte mindenféle zöld-
séget és krumplit is termelünk.
Ezek egy részét kiosztjuk a lakó-
inknak, egy részét a Pacsai általá-
nos iskola konyhájának adjuk, egy
része pedig a közösségi rendezvé-
nyeinken kerül az asztalokra. Sok
helybélinek kiemelten fontos ez a
közmunka program, így lobbizunk
azért, hogy folyamatos pénzkere-
seti lehetõséget biztosítsunk mi-
nél többek számára a jövõben is. A
programhoz kapcsolódva besze-
reztünk egy fûnyíró traktort,
amellyel a közterületeinket sike-
rült folyamatosan rendben tarta-
ni. A munkálatok további könnyí-
tése érdekében késõbb hótoló,
járdatakarító és egyéb csatlakoz-
tatható eszközt is szeretnénk hoz-
zá vásárolni.

A közalapítványunk támogatá-
sával volt farsang, húsvéti kéz-
mûves foglalkozás, gyermeknap,
és az újraélesztett, régi hagyo-
mányt követõ búcsú ünnepét is
sikerrel megtartottuk. A gyere-
keknek még láda vasúttal és
egyéb ügyességi játékkal is ked-
veskedtünk. Az összes nemzeti és
állami ünnepünkre gondot fordí-
tottunk és a tõlünk elszármazot-
tak augusztus végi, szüreti mulat-
sággal egybekötött találkozóján
már kétszáznál többen ünnepel-

tünk. A fiatalok ez alkalomra fel-
ajánlottak saját tenyésztésû bir-
kát a pörkölt fõzéshez, az idei év-
ben ide költözött házaspár ham-
burgert készített, valamint a helyi

lányok meglepetés mûsorral is
készültek. A temetõben a világí-
tást is modernizáltuk és a ravata-
lozó épületét is felújítottuk. 

A polgármesteri hivatal épüle-
tét kívül-belül részben újjávará-
zsoltuk. Még a melléképület re-
konstrukcióján is sikerült túljutni.
Szigetelés, új burkolat, nyílászáró
csere is része volt a projektnek.
Harmincnyolc köbméter tûzifát a
szociális tûzifaprogram részeként
nyertünk pályázaton, ezt egészí-
tettük ki vásárlással illetve az ön-

kormányzat tulajdonában lévõ be-
fásult területeken lévõ fa kivágá-
sával. Pálfi László vállalkozó segít-
ségével  kiszállítottuk, mely a falu
összes háztartását érintette. 

A 88 esztendõs Mihalik Pálné,
akihez a riportkészítés idõpontjá-
ban érkezett a térítésmentesen
átadott kisteherautónyi szociális
tûzifa-kérésünkre felsorolta, hogy
mi mindent kapnak a falu lakói.
Karácsony elõtt élelmiszer csoma-

got, nyáron burgonyát, hagymát
és zöldségféléket. Állította: a falu-
gondnoki és a szociális ellátó szol-
gálat is folyamatos segítséget kí-
nál a mindennapokban. A fõ utcai
árkok, járdák is mindig tiszták,
gondozottak. Advent vasárnapjain
lélekemelõ gyertyagyújtással ké-
szülünk Jézus születésének ünne-
pére, de a Mikulás is házhoz men-
ve látogat meg minden gyereket,
így õk nemcsak a tanév végén
kapnak jutalmat.

Nemes Norbert

Zalaigrice szorgalommal
Zalaigricén a 122 lelkes, takaros kis községben arra törekszünk,

hogy a falusi létbõl adódó hátrányokat folyamatosan leküzdjük, és
miközben megõrizzük azt a békét, azt a harmóniát, azt a nyugalmat,
amit csak egy összetartó közösség kínálhat – mesélte Horváth  Gyön-
gyi,  a megye szívében található, bájos zalai falucska polgármestere. 

„Száz fölötti” véradók társaságában

Gyalogos aluljárót valamint vadátjárót és a mezõgazdasági
területek megközelítését szolgáló utat is létesítenek az M76-os
gyorsforgalmi út Zalaegerszeg és Alsónemesapáti között épülõ
1,5 kilométeres szakaszán. A zalai megyeszékhelyt az M7-es au-
tópályával összekötõ új autóút a Modern városok program kere-
tében épül meg, összesen 170 milliárd forintból. 
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Ünnepi díszbe öltözött az Er-
zsébet tér Nagykanizsán, jelezve
a közelgõ ünnepet. December 2-
ával megnyílt az adventi vásár
és karácsonyi forgatag, amely
egészen szilveszterig kínál ki-
kapcsolódási lehetõségeket a
családoknak. Az adventi koszo-
rún már ég a második gyertya is.
Milyen évet zár a dél-zalai város,
és mit hoz számára a következõ
esztendõ; Dénes  Sándor  polgár-
mesterrel beszélgettünk. 

– Az év vége elõrelépést hozott
a Modern városok program tekin-
tetében, hiszen a sportcsarnok
építése és a ferences kolostor tu-
risztikai átalakítása már közbe-
szerzési eljárás alatt áll. Még eb-
ben a hónapban a versenyuszoda
építésére is kiírják a közbeszerzési
eljárást. Ezek mind nagyszabású

fejlesztések jelentõs bekerülési
költséggel. A felelõsség éppen
ezért nagy, hiszen amellett, hogy
megépítjük és átadjuk a város kö-
zösségének, a hosszú távú mû-
ködtetés kérdéseire is választ kell
adnunk. A Modern város program

keretében az M70-s négysávosítá-
sa is készül. A forgalom így majd
kétszer két sávon haladhat egé-
szen a szlovén határig, ami Nagy-
kanizsa számára a határ gyorsabb
elérését jelenti. 

– Milyen beruházásokat haj-
tottak végre idén a város költ-
ségvetésébõl?

– Közlekedésfejlesztésre közel
90 millió forintot költöttünk a ke-
leti városrészben, ahol több mint

80 új parkolóhelyet alakítottunk
ki. Lakossági igény mutatkozott
erre, hiszen egyre több a személy-
gépkocsi. Ugyanakkor óvatosan
kellett eljárnunk a zöldterület vé-
delmében, de sikerült megtalál-
nunk az egyensúlyt ebben a kér-

désben. A teljesség igénye nélkül
néhány elemet említenék: 20 mil-
lió forintot költöttünk a térfigyelõ
kamerarendszer bõvítésére,
ugyancsak 20 millió forintot a pol-
gármesteri hivatal ablakcseréjére,
valamint 19,5 milliót a Móricz mû-
velõdési ház tetõfelújítására. Idén
összesen 269 millió forintot fordí-
tottunk városi fejlesztésekre költ-
ségvetésünkbõl.

A TIF-programban 1,9 milliárd
forint áll rendelkezésünkre inf-
rastruktúra-fejlesztésre, melybõl
utak, járdák, hidak újulhatnak meg
húsz helyszínen. A munkálatokat
három ütemben valósítjuk meg.
Az elsõ fejlesztõcsomag részeként

a Zrínyi és a Hunyadi
utca, valamint az Ady
sétálóutca felújítása
történik meg idén a
közmûvek cseréjével.
A munkát jövõre foly-
tatjuk, a második és a
harmadik ütemmel. A
TOP-programban a
Kossuth téri óvoda
valamint a Rózsa és a
Napraforgó bölcsõde
felújítása kezdõdött
meg.  

A Csónakázó-tó fej-
lesztése is elindult. El-
sõként egy 15 játék-
elembõl álló játszóte-
ret építettünk meg,
ahol legkisebbektõl
kezdve a nagyobb
gyerekekig mindenki
megtalálhatja a szá-

mára legmegfelelõbb játszóesz-
közt. Jövõre folytatódik a munka,
hiszen sétány, kerékpárút szere-
pel többek között a tervekben. A
Csónakázó-tó szép környezete, és
a rendelkezésre álló kikapcsolódá-
si lehetõségek nemcsak a városla-
kókat, hanem a látogatókat is
nagy számban vonzzák. Különö-
sen örülünk annak, hogy a
Zalaerdõ jóvoltából megújult a ki-
látó. A fémbõl és üvegbõl készült
létesítmény teljes magassága 48
méter, a felsõ szint 230 lépcsõfok
leküzdésével érhetõ el. Cserébe
gyönyörû panorámában részesül-
hetnek azok, akik erre vállalkoz-
nak. A kilátó tehát méltán vált

Nagykanizsa egyik fõ turisztikai
attrakciójává. 

– Hol tart az ipari park bõví-
tése?

– A Modern városok program-
ban a 70 hektáros ipari park fej-
lesztése a NIPÜF feladata. Tavasz-
szal az M7-es autópálya lehajtó-
ján megkezdik a körforgalom épí-
tését, ahonnét egyaránt elérhetõ
lesz az általuk, illetve a város által
fejlesztendõ 50 hektáros ipari
park. A meglévõ ipari parkban a
mintegy 15 hektárnyi szabad te-
rület várhatóan hamarosan bete-
lik a vállalkozói érdeklõdésnek
köszönhetõen. Örömünkre szol-
gál, hogy nõ a városban a foglal-

koztatás, a bõvítés tehát minden-
képpen indokolt. A városról fele-
lõsen gondolkodva, szeretnénk
megtartani fiataljainkat. Sajnos,
mi is érezzük Budapest elszívó
hatását, a tekintetben is, hogy
aki Pesten végzi felsõfokú tanul-
mányait, már nem nagyon jön
vissza. Biztató azonban, hogy a
Pannon Egyetem újjáalakított
üzemmérnök-informatikus alap-
szakán nagyon jól sikerült a be-
iratkozás idén. A kampusz a Hid-
rofilt Kft.-vel korábban elindított
vízkezelõ mérnökképzést is fej-
leszteni kívánja. Reméljük, ez is
felkelti a nagykanizsai fiatalok ér-
deklõdését, és mindez ösztönzõ-
leg hat majd arra, hogy a város-
ban vállaljanak munkát.

Nagykanizsa idén is tovább fej-
lõdött, de még nagyon sok a fel-
adat, amit el szeretnénk végezni,
hogy egyre élhetõbbé váljon a
nagy történelmi múltra visszate-
kintõ, ipari, kereskedelmi és kultu-
rális központi szerepkört betöltõ
városunk – zárta a beszélgetést
Dénes Sándor polgármester. 

Antal Lívia

A 2018-AS ESZTENDÕ MÉRLEGE NAGYKANIZSÁN

A fejlesztések megkezdésével a jövõt építve

Az adventi hétvégéken ren-
dezvénykavalkáddal várunk min-
denkit Zalakaroson. Minden
szombaton a hagyományos gyer-
tyagyújtás után változatos prog-
ramokkal készülünk. December
15-én fellép a Karos Fúvós-
együttes, 22-én élõzenei koncert
lesz, ahol karácsonyi dallamok
csendülnek majd fel. Minden hét-
végén kézmûves vásár, 17 órától
élõzene csalogat a térre. Decem-
ber 16-án a Karos Fúvósegyüttes
lép fel az Isteni Irgalmasság
templomban a Közösségi Ház
szervezésében – foglalta össze
az advent programjait Novák  Fe-
renc  polgármester, akitõl elöljá-
róban arról faggatóztunk, mi-
ként fogadta az országos marke-
tinges díjesõt? 

– A Magyar Marketing Szövet-
ség idei Országos Városmarketing
Díj pályázatán két kategóriában is
gyémánt díjjal ismerték el
Zalakaros integrált városmarke-
ting programját. A pályázatban
bemutatásra kerültek a már meg-
valósult Hat érzék kommunikációs
kampányok és azok elért eredmé-
nyei. Az "Élménnyel teli ízek
Zalakaroson", valamint a "Gyógyító
érintések Zalakaroson" kampá-
nyok online és offline csatorná-
kon összehangoltan futottak, ki-
emelt turisztikai céljuk az elõ- és
utószezoni vendégéjszakák növe-
lése volt. A Hat érzék program
egy innovatív marketingkeret,
ami élményláncként értelmezi a
térségi kínálatot és az egyedi
adottságokon túl, egyedi érzelmi
ajánlatokat is alkalmaz a marke-
tingkommunikációban. Az egyes
állomások az érzékszervek szerint
kerültek kidolgozásra, a partner
szállodák és szolgáltatók temati-
kus tartalmakkal és csomagokkal
csatlakozhatnak az összehangolt
kampányokhoz. 

– Milyen jelentõsebb fejleszté-
sek, változások történtek idén a
Gránit Gyógyfürdõ Zrt. életében

és milyen tervek megvalósítása
van napirenden?

– Októberben elkezdõdött és
várhatóan jövõ nyáron befejezõdik
a gyógy-centrum és gyógykert fel-
újítása. A gyógy-centrumban két
gyógyvizes és egy sós medence, a
gyógykertben egy gyógyvizes me-
dence és környezete szépül meg.
Elkészültek az új szaunavilág enge-
délyezési tervei, melynek megva-
lósításához százmillió forint vissza
nem térítendõ támogatást kap-
tunk. Az új szaunavilágban két bel-
téri finn szauna, gõzkabin, hideg és
meleg vizes merülõ medence,
jakuzzi, rönkszauna kap majd he-
lyet. A kivitelezés várhatóan jövõ
februárban kezdõdik és a követke-
zõ év végén már birtokba is vehe-
tik a vendégek. Idén elkészült a
Zalakarosi Fürdõ 2019–2025 közöt-
ti hétéves stratégiai terve. Ebben
az esztendõben kiépült egy új hi-
deg vizes kút, a nyáron beszerel-
tünk egy új liftet az élményfürdõ-

be. Ugyanitt sor kerítettünk a na-
pozóágyak cseréjére, míg a strandi
vízivilágban és az úszómedencé-
ben modernebbre cseréltük a bur-
kolatokat.

– Hogyan alakultak az eszten-
dõ turizmusstatisztikai adatai?

– Az év elsõ nyolc hónapjában:
148.640 vendég, töltött el 443.312
vendégéjszakát a település keres-
kedelmi szálláshelyein. Ez több
mint 37 százalékos növekedést je-
lent a vendégszám, és közel 22
százalékos emelkedést jelent ven-
dégéjszakák vonatkozásában. A
külföldi vendégéjszakák jelentõ-
sen, több mint 23 százalékkal nõt-
tek az elsõ nyolc hónapban a bázis-
hoz viszonyítva. További jelentõs
eredmény a top három külföldi
küldõ piacon, hogy a német nyelv-
területrõl érkezõ vendégek számá-
nak évrõl évre folytatódó csökke-
nését végre sikerült megállítani és
növekedésbe fordítani. A 2017-
ben megduplázott cseh vendégéj-
szakák számát pedig több mint
60%-kal növelni 2018. elsõ nyolc
hónapjában. Összességében el-
mondhatjuk, hogy több vendég
érkezett hozzánk, jelentõsen nö-
vekedtek a vendégéjszakák, de a

hozzánk érkezõ turisták, csakúgy,
mint regionális szinten, egyre ke-
vesebb ideig maradnak a
desztinációban.

– A vendégéjszakák számának
emelkedésével az idegenforgalmi
adó is növekszik. Mire fordították
az idén befolyt IFA-t és várható-e
változás az adó felhasználását il-
letõen?

– Az október végéig befolyt ide-
genforgalmi adó: 231.138.315 fo-
rint volt. Ebbõl a Zalakarosi Turisz-
tikai Nonprofit Kft-nek és a
Zalakarosi Turisztikai Egyesületnek
51.000.000 Ft került támogatás-
ként átadásra. A Gránit Gyógyfür-
dõ Zrt-nek szárazcsúszda valamint
termáltó és ökopart üzemeltetés-
re: 8 milliót, a Karos Park Kft-nek
parkfenntartási feladatokra:
97.520.000 forintot adtunk át, míg
a fennmaradó összeg tartalékba
van helyezve a gyógyhelyfejleszté-
si pályázat önrészéhez. 

– A város régóta élen jár az
egészséges életmód népszerûsí-
tésében. Milyen nagy sportren-
dezvények vitték jó hírét a
gyógyüdülõhelynek ebben az esz-
tendõben?

– Két kiemelkedõ sportrendez-
vényünk van, a május végi nem-
zetközi sakkfesztivál és a júniusi
Tour de Zalakaros kerékpáros ver-
seny. Utóbbira többen neveztek,

mint a település állandó lakóinak a
száma. Mindkét verseny meghatá-
rozó jelentõségû hazánkban, a
sakktorna pedig ezen is túlnyúló
hírû. Kevesen tudják, de rendsze-
resek a nõi kosárlabda-tornák, az
augusztus végén megrendezett
nemzetközi leány kupán közel
félezren vettek részt, de megem-
líthetném a Kis-Balaton futóver-
senyt, amelyen ugyancsak több
százan futottak. Zalakaros a „fej-
lesztési hajrában” a bringásokról és
a kerékpárút fejlesztésrõl sem fe-
lejtkezett meg. Összesen 2,94 km
önálló, elválasztott, kétirányú ke-
rékpárút kerül kiépítésre Zalakaro-
son a garabonci közigazgatási ha-
tártól a Gyógyfürdõ téri zebráig. Az
árkok lefedése pedig jelentõsen
megváltoztatta az arculatot.

– Jövõre milyen pályázatokkal
szeretnék még szebbé tenni a vá-
rost?

– Több projektünk jövõre zárul,
amelyek közül kiemelném
Zalakaros komplex turisztikai fej-
lesztését. A gyógyhely központjá-
ban létrejön egy hathektáros ösz-
szefüggõ városközpont, egységes
gyógyhelyi arculattal, sétányokkal,
számos új, és továbbfejlesztett
funkcióval, szolgáltatással, egy
négyévszakos szolgáltatásokat kí-
náló fogadóépülettel. Az új fedett
színpad elõtti tér a többezer fõs
nagyrendezvények kiváló helyszí-
ne lesz, ami hiánypótló beruházás,
tekintettel arra, hogy jelenleg a
parkosított Dísz téren, valamint
egy kisebb, parkolónak kialakított
területen zajlanak a rendezvények.
Az Arborétum és a Dísz tér is új sé-
tányokkal és számos új élmény-
elemmel bõvül. Tervezzük a Petõfi
utca járdájának rekonstrukcióját, a
város fõ közlekedési útvonala
mentén 540 m hosszan újítjuk
meg a járdaburkolatot. Az önkor-
mányzati tulajdonban lévõ FÜRDÕ
HOTEL teljes külsõ- belsõ megújítá-
sa is napirenden van. Az iparterület
fejlesztése is javítja a környezet ál-
lapotát.

Nemes Norbert

MINDIG TÖBBET ÉS SZEBBET

Zalakaros modernizálása

Dénes Sándor polgármester

Adventi hangulatban az Erzsébet tér

Nemzetközi zenei fesztivál a Csó-tónál
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Gyenesdiás lényegében már a

novemberi képviselõ-testületi
ülésén értékelte az idei év törté-
néseit, tapasztalatait és egy nagy
ugrással, a környezetünkre és a
jövõnk sorsára való ráfókuszálás-
sal bemutatta a jövõ évre szóló
településfejlesztési koncepcióját.
Nemrégiben az Európai Hulladék-
csökkentési Héthez kapcsoltan
felavatták a Palkó Sándor ornito-
lógus tiszteletére elnevezett klí-
masétányt, az innovatív játszóte-
ret, a Gödörházy Antal, a telepü-
lés elsõ jegyzõjének tiszteletére
készült mellszobrot, valamint az
ökoiskola tanparkjába kihelye-
zett élménycentrikus környezeti
nevelést szolgáló eszközöket,
tanparkot és fûszerkertet. 

– Az avató után két nappal a
gyermekképviselõ-testület tagjait
feleskették klímakövetekké. A
környezettudatosan gondolkodó
fiatalok az iskolában tanultakon
túl, a mindennapokban jó példát
adnak a diáktársaiknak, a szüleik-
nek, a családjuknak – Gál Lajos pol-
gármester, aki a helyi öko-
gondolkodás hátterérõl is beszélt.
– A klímakövetek a nagyarányú
méhpusztulásra reagálásként
máris felhívást fogalmaztak meg a
rovarok nagyobb védelmére, a
hatékonyabb madárvédelemre, a
talaj és a légkör intenzívebb meg-
óvására. Õk már tudják, hogy a víz
és a hegy ölelésében található
nemzeti kincsekre való odafigye-
lésnek a mindennapok részévé
kell válnia.

Az önkormányzat évtizedek
óta rendezvények és programok
útján is segíti az élhetõ település-
kép kialakítását, a hegyközségi
múlt erényeinek megtartását: a
szõlõ- és gyümölcskultúra újjáé-
lesztését, a Balaton-felvidéki tá-
jon honos fajgazdagság megõrzé-
sét. Mostanság már a csapból is
mûanyag folyik, ezért az intézmé-
nyeinket idéntõl már PET-palack-
mentességre kértük. A környezet-

terhelést kiküszöbölendõ, a gaszt-
ronómiai és egyéb rendezvénye-
inken is lehetõséget biztosítunk
az újra használható tányérok,
bögrék megvásárlására.

– A jövõ tervezésének zálogát
a fejlesztéseket is vázoló kon-
cepció tartalmazza….

– Igen. A 2019-es évre úgy te-
kintünk, mint a nagy beruházá-
sok, a nagy fejlesztések eszten-
dejére. Itt kopogtat az iskolabõví-
téssel egybekötött tornaterem
fejlesztés és több iparterületi
mega-beruházás is. Az új generá-
ciós fejlesztésekhez kapcsolódva,
állami támogatással a tervek sze-
rint megtörténik a helyi klíma-
stratégiánk néhány intézkedésé-
nek kidolgozása, a belterületi csa-
padékvíz elvezetõ hálózat részle-
ges: Felgyenest és Feldiást érintõ
kiépítése és út felújítása, a ter-
melõ piac infrastrukturális mo-

dernizálása, humán szolgáltatás-
fejlesztési kistérségi program
folytatása rendezvények és kép-
zések megtartásával. Pályázati si-
ker esetén a Diási Játékstrand

parkolójába E-mobi villámtöltõt
telepítünk, a BFT pályázat támo-
gatásával pedig felnõtt játszóte-
ret és okospadod építünk ki a
Kárpáti korzón. Az értékõrzés je-
gyében, Leader pályázatból sze-
retnénk megvalósítani a Diási Ma-
lom vízikerék-rekonstrukcióját, a
Festetics Vágtát és a 2019. évi
Keszegfesztivált. 

A Magyar Turisztikai Ügynökség
Festetics Örökség pályázatából
aszfaltoznánk és kerékpározható-
vá tennénk a Donyai Béla utat a
Természet Háza Látogatóközpont
elõtt. Tematikus rendszerbe szer-
vezve Festetics Fûszerkertet, Her-
báriumot és vízi tanösvényt sze-
retnénk létrehozni. A Veszprémi

Fõegyházmegye, mint fõ pályázó
elindította a Szent Ilona templom
rekonstrukcióját, melyet önkor-
mányzatunk segít. A projekt kere-
tében, május végéig a falrepedé-
seket eltüntetve, a harangtornyot
renoválva, megerõsítik a kápolna
tetõszerkezetét. 

Terveink szerint várhatóan a
Magyar Közút Zrt. újra aszfaltoz-
za a 71-es fõút települési szaka-
szát. A bringakörút egyik frek-
ventált, strandokat összekötõ

vegyes használatú, megsüllyedt,
szûk keresztmetszetû, idõszako-
san belvizesedõ szakasza baleset-
veszélyes, ezért egy új kiváltó
szakasz kiépítése látszik körvona-
lazódni. A projekt része lenne
egy Festetics-sétány kialakítása,
egy kerékpáros pihenõállomás
létesítése, egy Aquatica dombki-
látó és madármegfigyelõ rész ki-
építése. 

Önerõbõl megtörténik a Lõtéri
utca, Csokonai utca és a Címer köz
csapadékvíz átereszek felújítása;
terveink szerint az orvosi rendelõ
befejezése és a fogászati szakren-
delõ elindítása a következõ év ta-
vaszára tehetõ. A településköz-
ponti ABC-üzlet tetõterébe terve-
zett új Mûvelõdési Ház és ebédlõ
kialakítását is szeretnénk önerõ-
bõl véglegesíteni. A Gyenesi
Lidóstrandon egy újabb fejlesztési
ütemében zuhanyzó, hangosítás,

sportpálya van napirenden, de a
tó megközelítésének lehetõsége
kerekesszékkel is megoldottá vál-
na. A Diási Játékstrandon a moz-
gássérülteket a vízbe emelõ lift
készülne, strandi vihar-elõrejelzõ
állomás létesülne. Jövõre a
strandparkolók környezetét is
rendezzük. 

Önkormányzati forrásból meg-
valósuló fejlesztés részeként asz-

faltozás és kavicsozás várható: a
Hajnal, a Mandulás, a Domboldal,
a Pince, a Strand, a Napfény és a
Vadrózsa utcákban. A település-
központban raktár és mûhely ki-
alakítása van tervben. Jövõre el-
készülnek egy új köztemetõ ter-
vei (Pilikán), megtörténik az ipar-
terület kivezetõ út északra törté-
nõ véglegesítése is. Egy feltáró
sétány és bejáró létesülne a Szent
János-forrás torkolatához, ahol új
horgászközpontot szeretnénk ki-
alakítani. 

Terveink szerint szoborcso-
porttal szépítenénk a Faludi úti
játszótér környezetét. A Darnay
Béla Bormúzeum udvarán érték-
mentésként új eszközöket állíta-
nánk ki. Befektetõi és vállalkozói
beruházásból új szálloda léte-
sülne a horgásztanya felett és
örülünk, hogy tovább bõvül a
négycsillagos Wellness Hotel Ka-
talin gyenesdiási szálloda is. Az
algyenesi réten paint-ball pálya
nyitja ki kapuit a következõ
évtõl. 

– Milyen programok lesznek a
településen karácsonyra készü-
lés jegyében?

– A nagyközségi Mikulás foga-
dása után az iskola aulájában fe-
hér asztalok melletti vendéglátás-
sal, mûsorral, élõzenével köszön-
töttük az aranykorú polgárainkat.
A hét végén lesz a Turisztikai
Egyesületünk adventi gesztenye-
sütés programja, karácsonyi vá-
sárral, sütimustrával és süte-
ménysütõ versennyel. De lesz
még mézeskalácssütés, játszóház,
halászlé vásár, adventi gyertya-
gyújtó ünnepség sorozat a Betle-
hemnél, koszorú- és karácsonyfa-
dísz készítés, községi kóruskon-
cert, "Szállást keres a Szent Család
adventi ájtatosság, pásztorjáték
és éjféli mise.

A két ünnep között, pedig Óév-
búcsúztató túrára várja Gyenes-
diás a nagyközönséget a Forrásvíz
Természetbarát Egyesület szerve-
zésében.

Nemes Norbert

GYENESDIÁSNAK KIEMELTEN FONTOS 

Környezetünk és a jövõnk sorsa

Könyvtár, számítógépes te-
rem és fitnesz szoba is rendelke-
zésre áll Zalacsány új ifjúsági
klubjában. A volt idõsek klubja
épületének rekonstrukciójával
kapott új funkciót az épület,
melynek udvarában közparkot is
létesített a település önkor-
mányzata, melynek figyelme az
itt álló elsõ világháborús emlék-
mû felújítására is kiterjedt. 

– A volt idõsek klubja épületé-
nek felújításával valóban új nevet
kapott az épület. Az Ifjúsági Klub
elnevezés ugyanakkor nem kor-
osztályt jelent, hiszen a többfunk-
ciós közösségi térként mûködõ
épület szolgáltatásai a község va-
lamennyi lakója számára rendelke-
zésre áll – kezdte a beszélgetést

Nagy Lászlóné, Zalacsány polgár-
mestere. – Éppen ezért örülünk,
hogy sikerült megvalósítanunk ezt
a beruházást, melynek 21,8 millió
forintos költségében 14,5 millió
forintot tett ki önkormányzatunk
által a  vidékfejlesztési programon
elnyert támogatás. Komoly átala-
kításon esett át az épület. Kicse-
réltük a nyílászárókat, a tetõt,
melyre napelemek kerültek fel. Az

épületet külsõleg szigetelték, va-
kolták, helyiségeit felújították és
kifestették. Önkormányzatunk to-
vábbi 1,4 millió forintot költött
berendezési tárgyakra, míg va-
gyonvédelmi megoldásokra közel
700 ezer forintot. 

A digitális jólét program kere-
tében egymillió forint értékben
nyertünk számítógépeket, melye-
ket a közösségi házból áthozott
informatikai eszközökkel a számí-
tógépes teremben helyeztük el.
Azt tervezzük, hogy a következõ
évben elsõsorban az idõsebb la-
kosság számára alapfokú számító-
gépes tanfolyamot indítunk. A la-
kosság egészségmegõrzése érde-
lében saját forrásából négy kor-
szerû fitnesz gépet is vásároltunk
több mint 3 millió forintért, ame-
lyeket a zalacsányi lakosok térítés-
mentesen használhatnak. Az Ifjú-

sági Klubban a fitnesz terem mel-
lett helyet kapott a községi
könyvtár is. 

– Az udvar is nagyon szépen
megújult.

– A felújított épület mellé iga-
zán szép közparkot sikerült kialakí-
tanunk. A 6,4 millió forintos költ-
ségvetésû beruházáshoz 4,6 millió
forintot nyert önkormányzatunk a
Balatoni Fejlesztési Tanácstól.
Térköves sétányokat létesítettünk
tíz pihenõpaddal, továbbá fákat és
cserjéket ültettünk. A Zala-
csány–Örvényeshegyi Hagyo-
mányõrzõ Alapítvány felajánlásá-
val fedett kiülõt is kihelyeztünk.
Ezenfelül felújítottuk a közpark-
ban található elsõ világháborús
emlékmûvet 1 millió 173 ezer fo-
rintból. Ebbõl 970 ezer forintot
tett ki a Közép- és Kelet-európai
Történelem és Társadalom Kutatá-

sáért Közalapítványtól elnyert tá-
mogatás.

A három beruházás átadásán
Nagy Bálint, Keszthely alpolgár-
mestere és Kiss Gábor, a Deák Fe-
renc Megyei és Városi Könyvtár
igazgatója is méltatta az új létesít-
ményeket, amelyeket Major Ist-
ván plébános áldott meg. Az ün-
nepség végén disznótoros vacso-
rára invitáltuk a lakosságot a kö-
zösségi házba.

– Milyen önerõs fejlesztéseket
valósítottak meg idén?

– A Vasút és a Zrínyi utcák csa-
padékvíz-elvezetését oldottuk
meg a Zala folyóig 23,5 millió fo-
rintból. Az Arany János utca teme-
tõ felé vezetõ oldalán térköves
járdát alakítottunk ki 2,7 millió fo-
rintból. Az óvoda bejáratához ve-
zetõ szakasz aszfaltozása, illetve a
kerítésépítés kétmillió forintba ke-
rült. Ezeket tisztán önerõbõl, pá-
lyázati támogatás nélkül valósítot-
tuk meg.

– Hogyan tovább?
– 2019-ben is folytatjuk az utak

felújítását. A Vállalkozók útja, a
Hegy utca, valamint a Kossuth és
Zrínyi utca összekötõ szakaszának
aszfaltozását szeretnénk elvégez-
ni. A körforgalom és a temetõ kö-
zött lévõ buszvárók oldalfalát fog-
juk még kiépíteni. Ezen munkák a
kapacitáshiány miatt nem valósul-
hattak meg idén.

Az iskola udvarán egy faszerke-
zetû rendezvényépületet és helyi
piacot létesítenénk. Ehhez 6,8
millió forint összegû támogatási

igénnyel adtunk be pályázatot a
Leader-programra. Elkészíttetjük
a közvilágítás korszerûsítéséhez
szükséges terveket. A kivitelezést
szakaszosan végezzük el, melyre
tízmillió forint saját erõt fordí-
tunk. Szeretnénk a közparkot to-
vább fejleszteni, két darab kültéri
fitnesz eszköz kihelyezésével.

– Az önkormányzat a község
lakóira is odafigyel?

– Egyrészt minden évben tá-
mogatjuk civil szervezeteinket,
melyek tevékenységeikkel az itt
élõket szolgálják. Önkormányza-
tunk fontosnak érzi, hogy segítse
rászorulókat. A nyugdíjasok, a
nagycsaládosok és a gyermeket
egyedül nevelõ szülõk 10 ezer fo-
rint értékben kapnak ajándék-
utalványt karácsonyra, amit a he-
lyi élelmiszerboltban vásárolhat-
nak le. A zalacsányi lakóhelyû, il-

letve a helyi intézményekbe járó
gyerekek beiskolázását és óvoda-
kezdését minden évben tízezer
forinttal támogatjuk. A zalacsányi
középiskolások szinték kapnak
tízezer forintot. Az idén június-
ban kezdõdõ és jövõ február vé-
géig tartó közfoglalkoztatási
programban 12 fõnek biztosítunk
munkát. A projekt megvalósítá-
sához 100 százalékos állami tá-
mogatást kaptunk. A szociális cé-
lú tûzifapályázaton 85 köbméter
fát szerezhettünk be, mellyel 36
család tüzelõanyaggondján tud-
tunk enyhíteni. 

Azt gondolom, hogy önkor-
mányzatunk eredményes évet
zárhat, különösképpen a novem-
ber 24-én átadott beruházások-
nak köszönhetõen. Az elsõ világ-
háborús emlékmû, az Ifjúsági
Klub épületének felújításával, va-
lamint a közpark létrehozásával
tovább szépült a településünk.
Továbbá olyan létesítményekkel
gyarapodott, amelyek méltán
szolgálják a zalacsányi lakosokat,
ha olvasni, sportolni, internetezni
vagy kikapcsolódni vágynak. Az új
lehetõségek birtokba vétele az
adventi várakozást is megszépíti
– köszönt el Nagy Lászlóné pol-
gármester.

Antal Lívia

IFJÚSÁGI KLUB, KÖZPARK ÉS FELÚJÍTOTT EMLÉKMÛ

Zalacsányban három beruházást ünnepeltek
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Idén tízéves az Enterprise
Europe Network. Az Európai
Unió egyetlen és egyben a vi-
lág legnagyobb vállalkozásfej-
lesztési hálózatában a Zala Me-
gyei Vállalkozásfejlesztési Ala-
pítvány is közremûködik. Az
ebben vállalt feladataikról, az
alapítvány finanszírozási tevé-
kenységérõl, valamint futó pro-
jektjeikrõl Nagy András ügyve-
zetõ igazgatót kérdeztük. 

– Hazánkban a HEPA Magyar
Exportfejlesztési Ügynökség a ko-
ordinátora az Enterprise Europe
Network hálózatot mûködtetõ kon-
zorciumnak, melynek tagja alapít-
ványunk. Tevékenységünkhöz tar-
tozik a nyugat-magyarországi kis-
és középvállalkozások külföldi pia-
cokra való kilépésének segítése,
exportösztönzés a tagállamok, il-
letve a harmadik világbeli orszá-
gok között. Finanszírozási és inno-
vációs tanácsadás is elérhetõ ná-
lunk. A jubileumi évben is nagyon
sok rendezvény, üzletember-talál-
kozó, vásár szolgálja mindezt.

Jelenleg háromfajta finanszíro-
zási formával állunk rendelkezés-
re. Ezek egyike a klasszikus
mikrohitel, továbbá a tavaly beve-
zetett saját finanszírozású Fürge
Hitel. Ezt a nagyon gyors elbírálá-
sú kisebb összegû hitelterméket
forgóeszközre és beruházásra is
igénybe vehetõ. A zalaegerszegi
székhelyû cégeknek az önkor-
mányzattal való együttmûködés
révén kamattámogatást is biztosí-
tunk. Egyedüli vállalkozásfejleszté-
si szervezetként forgalmazzuk az
országban a Szé-
chenyi Kártya hi-
telkonstrukcióit,
ami a tapasztala-
tink szerint nagy
népszerûségnek
örvend a vállalko-
zások körében.
Ezen hiteltermé-

kek a zalaegerszegi és a nagyka-
nizsai irodánkban is elérhetõek. A
beruházási kártya a legkedveltebb,
amelyhez a magyar állam ötszáza-
lékos kamattámogatást ad.

Alapítványunk több projektet is
megvalósít, melyek középpontjá-

ban a vállalkozások állnak. A B
Light projekt célja új, közös techno-
lógia, termék, vagy hozzáadott ér-
ték kialakítása a horvát–magyar
vállalkozások között, melyhez a
zalai cégek 75 százalékos vissza
nem térítendõ támogatást kaphat-
nak. A következõ beadási idõszak
februárban nyílik. Ugyancsak ma-
gyar–horvát gazdaságfejlesztõ
program volt az energiahatékony-
ságot szolgáló EN-eff projekt,
melynek keretében a közel nulla
(nZEB) energiaigényû épületek
megvalósítása témakörben tanfo-
lyamokat szervezetünk szakembe-
rek számára. A REGIONET pro-
jektben az osztrák–magyar együtt-
mûködéseket segítjük elõ Dél-Bur-
genlandban és Kelet-Stájerország-
ban, olyan üzletágakban, mint a tu-

rizmus, építõipar fémipar, illetve a
helyi termék. Novemberben indult
egy regionális egyetemi, hallgatói
verseny, amely során innovatív öt-
leteket várnak arról: milyen lesz a
határ menti térség gazdasága 25
év múlva. 

A Zalai innovatív foglalkoztatá-
si paktumban a Zala Megyei Ön-
kormányzat vezetésével már több
mint száz vállalkozással vettük fel
a kapcsolatot és nagyon sok állás-
keresõt helyzetünk el. Örömünkre
szolgál, hogy nagy az érdeklõdés
a 2021-ig tartó projekt iránt az érin-
tettek körében, mondta végül Nagy
András.

Doucha Ferenc, a ZMVA kura-
tóriumának elnöke úgy vélekedett,
hogy a vállalkozásfejlesztési ala-
pítvány jól teljesítette a 2018-as
esztendõt is. Ezt támasztja alá az a
számos nemzetközi projekt, amely
partneri együttmûködésekkel a za-
lai kis- és középvállalkozásokat kí-
vánja segíteni. A hitelezési tevé-
kenységek közül kiemelte a Szé-
chenyi Kártya programot, amely-
ben már milliárdos nagyságrend-
ben helyeztek ki hiteleket. Felhívta
a figyelmet a mikrohitel programra
is, amit a bankokkal ellentétben
jobb feltételekkel igényelhetnek a
vállalkozások. 

TÍZ ÉVE SEGÍTI A VÁLLALKOZÁSOKAT
A VILÁG LEGNAGYOBB VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI HÁLÓZATA!

Nagy András ügyvezetõ

A fotó a 25 éves jubileumi rendezvényen készült 2017-ben.
Nagy András, Pácsonyi Imre, a megyei közgyûlés alelnöke és

Doucha Ferenc a háromezredik mikrohitel-ügyfelet köszöntötte.

30 éve a partnerek szolgálatában

Food Office Kft.
ÉLELMISZERIPARI SZAKTANÁCSADÁS MARKETING

KERESKEDELEM KÜLFÖLDI CÉGKÉPVISELET INNOVÁCIÓ

INGATLANFEJLESZTÉS ÉS KÖZVETÍTÉS SZAKVÁSÁRI KÉPVISELET

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi út 12–14.
Tel./fax: +36 92/312-680 Mobil: +36 30/9462-113 E-mail: postmaster@foodoffice.t-online.hu

Áldott karácsonyt
és gazdag

új esztendõt kívánunk!

Békés karácsonyt
és boldog új esztendõt 

kívánunk!

KÖZPONTI ELÉRHETÕSÉGÜNK

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 178
Telefon: 92/500-300; Fax: 92/500-303

E-mail: zalaviz@zalaviz.hu; www.zalaviz.hu
Ingyenesen hívható hibabejelentõ: 80/202-178

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINK

ZALAEGERSZEG Ügyfélfogadás:
Zalaegerszeg, Deák F. tér 3–5/C Fsz. 4. h.: 9.00–15.00
Telefon: 92/500-390; 92/500-391 k.: 9.00–17.00
Hátralékkezelés: 92/500-392 sze.: 8.00–20.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu cs.: 9.00–17.00

p.: 9.00–15.00

ZALASZENTGRÓT: Ügyfélfogadás:
Zalaszentgrót, Mezõ F. u. 27. h., sze., p.: zárva
Telefon: 92/500-390; 92/500-391 k.. 12.00–18.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu cs.: 8.00–14.00

LENTI: Ügyfélfogadás:
Lenti, Honvéd u. 31., 8961 Pf.: 33. h., sze., p.: zárva
Telefon: 92/500-394 k.: 14.00–18.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu Cs: 8.00–12.00

Eladó egy kétszintes, elõkertes, a közelmúltban részben

felújított, 98 m2-es lakás Zalaegerszeg-Páterdombon, egy négy-

lakásos sorházban. A földszinten 1 szoba, konyha-étkezõ, tároló-

helység, elõszoba és WC található. Az emeleten 2 szoba erkéllyel

és egy fürdõszoba-WC van. ÉRDEKLÕDNI: 30/551-0590

EL
A

D
Ó

 L
A

KÁ
S

2800 Tatabánya,

Réti u. 53.

+36-70/636-5101

Kellemes ünnepeket kívánunk!
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– Antal Lívia –

– Milyen indokok álltak a cso-
portszintû szervezetfejlesztés
hátterében?

– A cégcsoportot és benne a
Mould Tech Kft.-t maximálisan az
innováció szolgálatába kívánjuk ál-
lítani. Maga az innováció sokrétû
fogalom, egyrészt a fogyasztói igé-
nyek kielégítésének a korábbinál
magasabb minõségû módját jelen-
ti, vagy éppen a termelési ténye-
zõk új kombinációjára utal – mond-
ja Molnár Gábor ügyvezetõ igaz-
gató, a Mould Tech Kft. egyik tulaj-
donosa. – Ez magába foglalja a je-
lentõsen továbbfejlesztett termé-
ket, illetve eljárást, új piacok kiala-
kításával. Nálunk az innováció
olyan speciális alkatrész-elõállítást
jelöl, amely nem korlátozza a krea-
tivitást, hiszen a rendelkezésre álló
technológia és géppark lehetõsé-
get teremt a nagyon könnyû és az
extrém bonyolult alkatrészek gyár-
tására is. A 4.0 elnevezésû új ipari
korszak küszöbén mi ennél is to-
vább szeretnénk menni. A
digitalizáció, a mesterséges intelli-
gencia megjelenésével az informa-
tikai megoldások ugyanis egyre
nagyobb teret nyernek a gyártási,
termelési folyamatokban, a gépek
és emberek közötti kommunikáció-
ban. Ez a változó ipari környezet a
korábbiakhoz képest más feltétele-
ket követel meg, ezért döntöttünk a
magas fokú automatizálás mellett,
ami egyrészt gépberuházásainkat
is meghatározza.

– A gyõri cég megvásárlása
hogyan illeszkedik terveikbe?

– Célunk a hasonlóan innovatív
cégekkel való együttmûködés, az
egymástól való kölcsönös tanulás,
a fejlõdés töretlensége. A gyõri
KMT az elmúlt másfél évtized alatt
modern gépparkjának és széles
záróerõ tartományának köszönhe-
tõen a precíziós mûszaki mûanyag
gyártás területén elismert szereplõ-
jévé vált a hazai és az európai ipar-
nak. Integrálása 2018-ban a Mould
Tech csoporthoz tovább erõsíti piaci

pozícióját, hiszen számos szinergi-
án keresztül egy kézbõl tudunk a
legmagasabb vevõi igényekre rea-
gálni, rövidebb idõ alatt.  Ezáltal a
Mould Tech alaptevékenysége már
nem kizárólag fröccsöntõ szerszá-
mok tervezésébõl és gyártásából
áll, hanem technológiai és kompe-
tencia centrumként a precíziós fém-
megmunkálásra és fémalkatrész-
gyártásra is nagyobb hangsúlyt tud
fordítani.

– A gyõri KMT-vel való együtt-
mûködés célja gyártóbázis kialakí-
tása továbbá a Mould Tech eddigi
tevékenységének kiterjesztése a
késztermékgyártás, illetve a saját
termékfejlesztés irányába. A két
cég együttmûködésével tulajdon-
képpen ennek hátterét tudjuk bizto-
sítani, hiszen a szükséges techno-
lógiák házon belül állnak rendelke-
zésre – vette át a szót Doró Tibor,
a cégcsoport kereskedelmi igazga-

tója. – Az elmúlt két-három évvel
nagyon gyors és intenzív mûködést
tudhat maga mögött a Mould Tech,
ami után kicsit konszolidáltabb idõ-
szakot várunk a 2019-es, a 2020-
as és a 2021-es esztendõkre. Fel-
adatunk most az, hogy megkeres-
sük azokat a kompetenciákat, ame-
lyekben jók tudunk lenni. Fontos
célkitûzésünk az, hogy szerszám-
gyártóból technológiai centrummá
váljon a cégcsoport. Tehát nem-
csak az eddigi alaptevékenységre,
a szerszámtervezésre és szer-
számgyártásra szeretnénk kon-
centrálni, hanem megkeresni azo-
kat a kapcsolódási pontokat az
iparral, ahol a már meglévõ techno-
lógiai hátterünket sokkal változato-
sabban tudjuk felhasználni. Ez azt
jelenti, hogy az alkatrészgyártás-
ban és az egyedi terméktervezés-
ben és -gyártásban kis, közepes és
nagyszériás fémmegmunkálással
szeretnénk foglalkozni. Ennek
megfelelõen alakítjuk, illetve bõvít-
jük gépparkunkat, ami lehetõvé te-
szi, hogy szériamunkákat is el tud-
junk látni. 

Jelen pillanatban a kapcsolódási
pontok feltérképezése, valamint
ezen filozófia melletti piaci pozicio-
nálása zajlik a cégcsoportnak. A
csoportszintû megjelenéssel vala-
mint az Ausztriában idén novem-
berben megnyitott állandó kereske-
delmi és mérnöki képviseletünkkel
még közelebb kerültek cégeink a
legfontosabb piacainkhoz. A rendel-
kezésre álló kapacitásainkat nem
kizárólag Magyarországon, hanem
az osztrák és a német piacokon is
szeretnénk értékesíteni. Azt gondol-
juk, hogy a már rendelkezésre álló
technológiai kompetenciákkal ver-
senyképesek tudunk lenni.

– A cégcsoport életében a tö-
meggyártás új kompetenciaként je-
lentkezik, ami lehetõséget ad arra,

hogy a szerszámokat élettartamra
is jobban tudjuk vizsgálni. Ez min-
denképpen fejlõdést jelent a
szerszámtervezésben, a szerszám-
gyártásban, a technológiában és a
kivitelezésben annak érdekében,
hogy tartósabb, robosztusabb szer-
számok készüljenek. Miután a
szerszám vevõi tulajdon, ez alap-
vetõ elvárás is – vélekedett
Szentgyörgyvölgyi Miklós, a gyõ-
ri KMT ügyvezetõje. – Maga a tö-
meggyártás stabilitást tud adni a
cégcsoportnak gazdaságilag, hi-
szen a jelenlegi mûködés projekt-
alapú. Cégünkrõl elmondható,
hogy a tömeggyártásban hosszú
távú megrendelések alapján dolgo-
zunk olyan vevõkkel, melyek mini-
mum nyolc éve a partnereink. Azt
gondoljuk, hogy ez az idõ akármed-

dig is kitolódhat, hiszen olyan ter-
mékeket gyártunk, amelyek minket
is túlélhetnek. Az egyik legnagyobb
vevõnk ipari méretû víztisztító be-
rendezésekhez gyárt teljes megol-
dást, míg másik nagy vevõnk ipari
csatlakozókat készít évtizedek óta.
Hozzájuk szállítunk be részalkatré-
szeket. Ahogy már említettem,
ezek idõtlen termékek. A cégcso-
porton belül éppen ezért bír nagy
jelentõséggel ez a megbízható ve-
või környezet, hiszen van egy stabil
ág, ami folyamatosan mûködik és
ráadásul kiszámítható. 

– A Mould Tech-nek kezdetek
óta az a mottója, hogy „Megoldás
egy kézbõl”. Ebbõl kitûnik az, hogy
teljes szolgáltatást szeretnénk
nyújtani vevõinknek, vagyis kiszol-

gálni õket a legelejétõl a legvégéig,
a fejlesztéstõl az innováción ke-
resztül az értékesítésig lefedni a
teljes életútvonalat – hangsúlyozta
Egyed Péter tulajdonos ügyveze-
tõ. – Ha visszatekintünk múltunkra,
mindenképpen kiemelendõ, hogy
egy kis cégbõl jutottunk el a mosta-
ni szintre. A fõ csapásvonal való-
ban a mûanyag fröccsöntõ szer-
számok tervezése és gyártása
volt, mely által olyan skatulyába
raktuk bele magunkat, ami megre-
kesztette a fejlõdés további lehetõ-
ségeit. A cégcsoport szintû mûkö-
dést valójában az indokolta, hogy
kimozduljunk ebbõl a helyzetbõl. A
gyõri fröccsöntõ cég megvásárlása
hátterében tulajdonképpen az áll,
hogy magát a Mould Tech-et olyan
technológiai és kompetencia köz-

A MOULD TECH KFT. AZ IPAR 4.0-BAN GONDOLKODIK
KUTATÓBÁZIS, TECHNOLÓGIAI ÉS KOMPETENCIAKÖZPONT, PORTFÓLIÓBÕVÍTÉS CSOPORTSZINTÛ MÛKÖDÉSBEN
Csoportszintre emelte szervezeti mûködését a fröccsöntõ szer-

számok tervezésével és gyártásával foglalkozó Mould Tech Kft. A
zalaegerszegi vállalkozás ezáltal elindult a technológiai és kompe-
tencia centrummá válás útján. Tevékenységét bõvítve megvásárolt
egy gyõri fröccsöntõ céget, amelyben többségi tulajdont szerzett.
Autóipari beszállítóként a jármûipari tesztpálya lehetõségeit is ki
szeretné használni. Ingatlanfejlesztésbe fogott annak érdekében,
hogy a jármûipari kutatás-fejlesztésben érdekelt egyetemek, válla-
latok teret kapjanak tevékenységeikhez. A tesztpálya mellett már
épülõ kutatóépület elsõ létesítménye ennek. A Mould Tech Kft.-nek
mindezzel nem kevesebb a célja, mint hogy megfeleljen az ipar 4.0
kihívásainak.

A gyõri KMT Kft. üzemcsarnoka

A Mould Tech Kft. üzemcsarnoka

A Mould Tech irodája Salzburgban

A zalaegerszegi tesztpálya szomszédságában épülõ kutatóépület látványterve
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ponttá fejlesszük, ami nem korlá-
tozza le saját magát, és ami kapu-
kat nyit a különbözõ technológiák
irányába. Az idei évben megvalósí-
tott technológiai fejlesztések is ezt
támogatják. Vásároltunk két, auto-
matizált öttengelyes marógépet,
amivel nagyon jó minõségû felüle-
teket gyorsan és hatékonyan tu-
dunk elõállítani. A jövõ évben vár-
ható a 3D-s fémnyomtató érkezé-
se, ami precíz alkatrészek gyártá-
sára alkalmas, és amelybõl csak
kettõ van az országban, Európá-
ban pedig tíz darab. 

Gépparkunk fejlesztésével ki-
mondott célunk az, hogy itt, Ma-
gyarországon mindig bent legyünk
abban az elsõ öt cégben, amely új
technológiát valósít meg. Ez bizto-
sítja számunkra, hogy lépéselõny-
be kerüljünk. Az új piacok felkutatá-
sát ezért végezzük, és ezért járunk
kiállításokra és különféle rendezvé-
nyekre, hogy lássuk, merre halad
az európai piac. A Mould Tech és a
KMT tekintetében az európai szintû
gyártás a legfõbb célunk. 2019-ben
a fémnyomtatási technológia meg-
valósításával, valamint az öttenge-
lyes marógépek továbbfejlesztésé-
vel kívánjuk ezt elérni. Tudást és
eszközöket szeretnénk beszerezni,
hogy ezeket a gépeket hatékonyan
tudjuk használni. Azt gondolom,
hogy mind a technológiai, mind pe-
dig tudásoldalról ott vagyunk az eu-
rópai középmezõny elején, a haté-
konyság növelésével azonban je-
lentõsen javíthatunk piaci helyze-
tünkön. A magas minõség mellett a
gyorsaság ugyancsak vevõi, piaci
elvárás. Az ipar 4.0, a digitalizáció,
az adatok feldolgozása, a gépek
összekötése, távolról vezérlése ép-
pen ezért megkerülhetetlen.

– A jármûipari tesztpálya
szomszédságába tervezett ingat-
lanfejlesztéssel szintén a cso-
portszintû mûködést kívánják
erõsíteni?

– A Mould Tech technológiai és
kompetencia centrummá való fel-
fejlesztésével az innovációt kíván-
juk szolgálni. Az innovatív megol-

dások közé tartozik az automatizá-
lás és robotika, melynek tulajdon-
képpen az autóipar a motorja. Au-
tóipari beszállítóként természetes,
hogy olyan innovatív beruházásra,
mint a zalaegerszegi jármûipari
tesztpálya is, kiterjed figyelmünk.
Ezért fogtunk ingatlanfejlesztésbe,
amit a cégcsoporton belül a Z-One
Park Kft. végez – válaszol a kér-
désre Doszpoth Attila, a cég ügy-
vezetõje. – Ennek elsõ állomása a
már épülõ kutatóépület a jármûipa-
ri tesztpálya szomszédságában. A
tervünk az, hogy az autó- illetve a
jármûipari kutatás-fejlesztésnek
olyan bázisát hozzuk létre, ahol
minden feltétel rendelkezésére áll
egyetemi kutatóknak, vállalati fej-
lesztõmérnököknek ehhez a tevé-
kenységhez. Ezzel is az a célunk,
hogy együttmûködjünk innovatív
nagyvállalatokkal, ígéretes startup
cégekkel, és nemkülönben egyete-
mekkel, az egymástól való kölcsö-
nös tanulás érdekében.

– Ha már az egyetem szóba
került, a jövõ szakembereinek ki-
nevelésében is részt vesznek?

– A Mould Tech Kft. a kezdetek
óta elkötelezett a szakképzés és a
mûszaki felsõoktatás támogatásá-
ban. A Zalaegerszegi Duális Képzõ-
központot hét helyi gépipari céggel
és az önkormányzattal közösen
hoztuk létre, hogy a szakközépisko-
lai diákoknak gyakorlati képzést biz-
tosítsunk – mondta Egyed Péter,
aki két évig vezette az intézményt. –
A mechatronika szorosan illeszke-
dik tevékenységünkhöz, így a Pan-
non Egyetemmel is együttmûkö-
dünk. Duális mérnökhallgatóink
szakmai gyakorlatot szerezhetnek
nálunk. 

A tehetséggondozást ugyan-
csak fontosnak érezzük. Ennek
egyik eszköze a VEPP Racing te-
am, amit fanatikus motorosokként
azért alapítottunk tavaly, hogy egy
rendkívül tehetséges zalai ver-
senyzõnek lehetõvé tegyük a nem-
zetközi versenyzést. Molnár Gergõ
idén többek között az Alpok–Adria
bajnokságon vett részt, melyen

mindvégig kiválóan szerepelt, a 12
futamból tízen indult, ebbõl 7-et
megnyert és kétszer második lett.
A VEPP Racing-gel az is a célunk
volt, hogy olyan technológiai infor-
mációkhoz jussunk a motor ver-
seny közbeni vizsgálatával, ame-
lyeket itt a gyártásban, illetve a hét-
köznapi életbe be tudunk vezetni.
Hasonlóan a nagy autóipari cégek-
hez, amelyek elsõ körben mindent
a versenytechnikában próbálnak ki
és tesztelnek, és innen vezetik be
a tömeggyártásba, úgy mi is ebbe
az irányba mozdultunk el. Nyilván
volt ennek egy marketingértéke is,
hiszen szerettük volna megmutatni
magunkat a nagyközönség elõtt,
mint Mould Tech. Természetesen
származott abból elõny, hogy meg-
jelentünk versenyeken, kiállításo-
kon a VEPP Racing-gel, ami azt is
szolgálta, hogy kitörjünk a szer-
számgyártás burkából. 

Ez egyben aktív részvételt is je-
lentett a motorversenyzésben,
amelybõl most átváltottunk egy
másik irányba. A technológiai cent-
rummá válás ugyanis arra is köte-
lez bennünk, hogy erõsítsük ma-
gunkat a kutatás-fejlesztésben és
az innovációban. A kecskeméti
Neumann János Egyetem hallga-
tóinak fejlesztõcsoportjára egy
szaklap hasábjain bukkantunk rá.
Õk elektromos motort fejlesztenek,
a tervezéstõl a gyártásig. Felvettük
velük a kapcsolatot, támogattuk
õket, hogy kijussanak a spanyol-
országi ötödik Nemzetközi
Motostudent versenyre, amit idén
októberben rendeztek meg. Elekt-
romos gépük a mezõny legköny-
nyebb motorja lett. A zalaegersze-
gi jármûipari tesztpálya azáltal
kapcsolódik ide, hogy elektromos
meghajtású jármûvek tesztelésére
is lesz ott lehetõség. A cégcsopor-
tunk számára az épülõ kutatóköz-
pont teremti meg a kutatás-fejlesz-
tés bázisát, ahol figyelemmel kí-
sérhetjük az autó- illetve a gépjár-
mûipar trendjeit, fejlõdési irányait,
így a piac igényeire egyre gyorsab-
ban reagálhatunk. 

A VEPP Racing team Molnár Gergõ tehetséges, fiatal versenyzõvel

Cserszegtomajon már de-
cemberben megtették a  2018-
as év értékelését és már a jövõ
év fejlesztési terveinek felvázo-
lása van napirenden – adott tá-
jékoztatást Bartha Gábor, a
nagyközség polgármestere. 

– Az idei év legnagyobb erõfe-
szítését a havária okozta károk fel-
számolása jelenti és jelentette.
Több mint 200 millió forintos kár
érte az úthálózatunkat a szeptem-
ber negyedikei özönvízben. Állami
segítséggel és helyi összefogással
szeretnénk mihamarabb túl lenni
a történéseken. Szakértõk bevo-
násával megtörtént a kárfelmé-
rés, túl vagyunk a hiánypótláson
és a szükséges bizonyítékok le-
adásán. Az illetékes szervek pozi-
tív hozzáállással befogadták a ké-
relmeinket és hamarosan ellenté-
telezik a keletkezett károk helyre-
állításának költségeinek zömét. 

Mindemellett az idei esztendõ
sok örömet hozott, hisz a gyer-
mekszületések száma nem csök-
kent. Év végéig negyedszáznál
több csecsemõ érkezésének örül-
hetünk. A költségvetés tárgyalá-
sát megelõzõ mûhelybeszélgeté-
seken is elhangzott: vonzó az itte-
ni élettér, az élhetõ környezet a
családra vágyó fiataloknak is. Ép-
pen ezért jövõre az óvodánk mû-
szaki fejlesztése, az oviudvar já-
tékfejlesztése kap fõszerepet egy
sikeres pályázathoz és önerõs fej-

lesztéshez kapcsoltan. Az orvosi
rendelõ külsõ homlokzata is elké-
szül s a Vadász utcai kultúrház
épületének külsõ homlokzat-
felújítását, hõtechnikai moderni-
zálását akár önerõbõl is készre je-
lentjük majd. Létezik egy mini-
mum és egy optimális helyzetet
feltételezõ, maximum falumoder-
nizációs programunk. A jövõre
startoló vidékfejlesztési progra-
mokról még viszonylag kevés
tényadat ismert, de szeretnénk
megragadni minden olyan lehetõ-
séget, ami újabb lendületet adhat
az élhetõ településünk moderni-
zálására. Reméljük, hogy kellõ
mértékben hozzá tudunk jutni a
regionális pályázati forrásokhoz.
Sok utcánk még nem portalaní-
tott és sok út burkolatát kell meg-
erõsíteni, vagy újra aszfaltozni. 

Közép-Európa legnagyobb te-
rületû községének úthálózata bi-
zony folyamatos felújítást igényel.
A közvilágításban jó tapasztalato-
kat szereztünk a szigetszerû nap-
elemes rendszerrel, ezért az effé-
le lámpák kihelyezése nem marad
el a köztereinken.  Meghatározott
menetrendet érintve, folyamatos
infrastruktúrafejlesztésben va-
gyunk érdekeltek.  A polgármes-
teri hivatal, az óvoda- bölcsõde és
orvosi rendelõ négyszögében már
elindult a közösségi terek csinosí-
tása. Egy vizesblokk épület enge-

délyezett tervei elkészültek. Sze-
retnénk befejezni és berendezni a
helytörténeti tájházunkat, amely-
ben egy kulturális centrum és egy
pajtaszínház is a közösségi élet
fellendítését szolgálná. Mivel nagy
igény mutatkozik rá, be kívánunk
indítani egy komfortos, nyári tá-
borozásra alkalmas, ifjúsági szál-
láshelyeket kínáló, iskolai táborhe-
lyet, ahol a szünidõ idõszaka alatt
a sportegyesületünk tagjai, vagy
akár partnertelepüléseinkrõl érke-
zett vendég gyerekek is elszállá-
solhatók, színvonalas körülmé-
nyek között. 

Folyamatosan zajlanak az
ingatlanösszevonások révén létre-
jött telekalakítások. A tervezett
kalandhelyen a nagyon jól mûkö-
dõ sátoros sporttáborok is meg-
szervezhetõk lesznek. Pénzügyi

fedezetet biztosítottunk a jövõ
évi kulturális programjaink szerve-
zéséhez, de nincs lesöpörve a
lobbimunka az elkerülõ út és a
Rezi út keresztezõdésének újra
tervezéséért, a biztonságos kör-
forgalom kiépítéséért. Jövõre már
pénzvisszafizetés nélkül lehet köz-
lekedési változtatást végrehajtani
a javarészt uniós forrásból emelt
keszthelyi csomópontnál. Sikerült
a vagyonkezelési ügyekben is
elõbbre jutni és szeretnénk ren-
dezni a régi hivatal épületének
sorsát. Szerencsére jól mûködik a
kommunikáció és az értelmes pár-
beszéd nyomán sikerül rangsorol-
ni az egyes problémák megoldási
sorrendjét. Bölcs józansággal
ügyelünk arra, hogy továbbra is a
közösségi gondok megoldása kap-
jon elsõbbséget az egyéni érde-
kek determinálása helyett.

– Hogyan alakulnak az év végi
programok?

– Minden készen áll az adventi
és az évet záró programok szere-
tetteljes levezényléséhez. A
Cserszegtomajért Hagyományõr-
zõ Egyesület adventi kézmûves
játszóházban mézeskalács díszek,
festett karácsonyfadíszek, ün-
nepváró képek készültek. Decem-
ber elsõ vasárnapján startolt a
tradíciós adventi forgatag: gyer-
tyagyújtással, swing muzsikával,
mikulásvárással, ajándékosztással,

kézmûves kirakodóvásárral, közös
süteményezéssel, teázással, for-
raltborozással, sültgesztenyézés-
sel. Valljuk: szükség van az efféle
kötetlen találkozásokra, beszélge-
tésekre, az élmények, örömök
megbeszélésére. Az iskola verses-
zenés karácsonyi mûsorát, a
keszthelyi zeneiskolába járó nö-
vendékek hangversenyét decem-
ber 14-ére szerveztük. 

Helyi közösségeink kulturális
mûsorát bemutatandó, decem-
ber 20-án délutántól tartjuk a fa-
lukarácsonyt, ahol egy meglepe-
tés vendég is megörvendezteti a
szívünket. Délelõtt az iskola tanu-
lói kapnak egy jutalom mûsort. A
Tátika Népdalkör a XIII. kórustalál-
kozóra a tornacsarnokba várja ad-
vent harmadik vasárnapján az
énekelni szeretõket. A ReFolk ze-

nekar és a Hardi házaspár vezény-
letével december 28-án egy
jóhangulatú óévbúcsúztató tánc-
ház alkalmával próbálhatják ki a
családok a magyar néptánc alap-
jait a kultúrházban. A mûvelõdési
házban december 29-én és 30-án,
a diákok szünidöjéhez kapcsoló-
dóan egy galamb és kisállat fajta-
bemutató kiállítás lesz. Év végét
két helyszínen is búcsúztatjuk. A
helyi sportkör és a szurkolók a
Chili együttes közremûködésével,
svédasztalos vacsorás szilveszteri
programot szerveznek a torna-
csarnokban. 

A kultúrházban a Cserszeg-
tomajért Hagyományõrzõ Egye-
sület szervez óesztendõ búcsúz-
tató esti mulatságot. Január má-
sodikától pedig újra visszaáll a ha-
gyományos feladatellátás rendje.
Hálás szívvel köszönöm Cserszeg-
tomaj polgárainak, a civil közössé-
geinknek, a jóakaratú lakótársak-
nak a programok, rendezvények
szervezéséhez és lebonyolításá-
hoz nyújtott odaadó segítségét.
Az elõttünk álló évben is jó egész-
séget kívánok minden falunkban
élõnek és Cserszegtomaj barátai-
nak. A nagyközség jövõre is épül-
ni-szépülni fog. A képviselõ-tes-
tület és a magam nevében áldott,
kegyelemteljes és boldog kará-
csonyt kívánok mindenkinek.

Nemes Norbert

MINDIG TÖBBET ÉS SZEBBET

Cserszegtomaj ünnepvárásban

Tavalyi felvétel
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