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Egy nagyobb közösségben min-
dig kellenek olyanok, akik „kovász-
ként” felrázzák a helyieket, legyen
szó közös munkáról, vagy ünnep-
lésrõl. Galambokon ez a mai nap is
olyan ünnep, amit a falu egy-két
embere kitalált, a falu közössége
pedig részvételével melléállt, véle-
kedett Cseresnyés Péter miniszter-
helyettesi feladatokat ellátó állam-
titkár. Idén immár 11. alkalommal,
ami bizonyítja légjogosultságát.
Megmutatja a galambokiak erõs
közösségét, miután a környékrõl is
idevonzza az embereket és példát
ad más településeknek hasonló
programok megszervezésére,
emelte ki.

A gesztenyés nap ötletgazdája,
Varga Attiláné, Marika, a Galamboki
Hagyományõrzõ Alapítvány kura-
tóriumának tagja is büszke arra,
hogy ennyi évet megélt a rendez-
vény. Persze nem kis munkájuk
van benne, hiszen ahogy fogalma-
zott, nem könnyû évrõl évre úgy
megszervezni a gesztenyés napot,
hogy a legkisebbektõl a nyugdíja-
sokig mindenki megtalálja benne a
kedvére valót. 

A gesztenye kultuszát a
Galamboki Gesztenye Lovagrend is
ápolja, Vargáné Marika és férje Var-
ga Attila tanár úr alapító tagoknak
köszönhetõen. Idén újabb lova-
gokkal bõvült a rend: Gál Sándor
erdésszel, aki már kétszer kiérde-
melte Az év erdésze címet. Kálóczi
Tibor vállalkozóval, aki tagja a pres-
bitériumnak és az alapítványnak is,
valamint Kondi Attilánéval, aki a
Galamboki Hagyományõrzõ Ének-
kar vezetõje.

A hagyományok átadását is
fontosnak tartják. Vargáné Marika
elmondta, öröm számukra, hogy
be tudjuk vonni a kicsiket is a prog-

ramba. Ezt úgy hálálták meg, hogy
egy szép öltözéket készíttettek a
Galamboki Galambocskák kis-
énekkarnak. Bertók Ferenc polgár-
mester is elégedettségének adott
hangot, hogy a galamboki és kör-
nyékbeli fiatalok óriási részt vállal-
tak a rendezvény magas színvona-
lú megtartásában. Segítõként, sze-
replõként, a fõzõcsapat tagjaiként
egyaránt odatették magukat.

A településen több utca fel-
újítását ünnepelték nemrég.

Bécs Tiborné polgármester el-
mondta, hogy a Jókai és a paraszai
falurészben található Dessewffy
utcában két-két szakaszt újítottak
fel. A mintegy 11,3 millió forintos
beruházásra pályázat alapján közel
9,6 millió forint feladatellátási tá-
mogatást kaptak. Ezt egészítették
ki 1,7 millió forint önrésszel. Az ön-
kormányzatnak, az orvosi rendelõ-
nek és a könyvtárnak helyet adó

épület elõtti udvar térkövezését is
pályázati támogatással valósították
meg. A kistelepülési önkormány-
zatok alacsony összegû fejleszté-
seinek támogatására kiírt pályáza-
ton egymillió forintot kaptak,
amelyhez 860 ezer forint saját erõt
tettek. A polgármester mellett
Vigh László országgyûlési képvise-
lõ, miniszteri biztos, dr. Pál Attila, a
megyei közgyûlés elnöke, valamint
Kovács Dezsõ, a kivitelezõ cég ve-
zetõje volt ott a rendezvényen. 

A HELYI TERMÉNYEK, TERMÉKEK ÜNNEPE

Gesztenyés nap Galambokon

Utcafelújítások Kustánszegen

Galambokon 11 alkalommal rendezték meg a gesztenyés napot
október elsõ szombatján, a helyben bõven termõ gesztenye és más
helyi finomság köré fûzve az eseményeket. A szervezõ Galamboki
Hagyományõrzõ Alapítvány tagjai és más segítõk idén is kitettek
magukért a rendezvény sikeréért.

Õszi termények kézmû-
ves játszóházával várta az
érdeklõdõket a Gébárti
Kézmûvesek Háza az elmúlt
vasárnap, Zalaegerszegen.  

Prokné  Tirner  Gyöngyi  in-
tézményvezetõ elmondta,
elkezdõdtek a nyitott mû-
helygaléria programjaik,
melynek mostani állomása
az õsz jegyében zajlik. Dió-
ból, gesztenyébõl, faleve-
lekbõl különbözõ tárgyakat
készítenek a gyerekek, a
fazekas mûhelyben pedig
töklámpást agyagból.  

Pozvai  Andrea népi játék-
készítõ, a Népmûvészet Ifjú
Mestere segítségével színes
tojáshéj-darabkákból tök-
mozaikokat is alkothattak.
A Gébárti Néprajzi Szabad-
egyetem keretében Varga
Géza írástörténész Magyar
hieroglif írás címû elõadá-
sát hallgathatták meg a lá-
togatók, és megtekinthet-
ték Domján  Zsuzsanna  hím-
zõ, népi iparmûvész mun-
káiból nyílt kiállítást.

Õszi termények
játszóháza



AKTUÁLIS2 MEGYE

Kiadó: ZALA-LAP Kiadói Kft. • Felelõs kiadó: Lukácsffy Dénes • ZALAI NAPLÓ • ISSN 1217-8403 • Felelõs szerkesztõ: Vadas Zsuzsa • Szerkesztõség és kiadó: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1.

• Pf.: 199 • Telefon/fax/üzenetrögzítõ: (92) 599-353, telefon: (92) 599-354 • Marketing: Dr. Varga Zoltánné 06-30/9168-670 • E-mail: info@zalamedia.hu • HÉVÍZ, KESZTHELY ÉS VIDÉKE

• ISSN 0866-5575 • Felelõs szerkesztõ: Vadas Zsuzsa • Szerkesztõség: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. • Telefon/fax/üzenetrögzítõ: (92) 599-353, telefon: (92) 599-354  • E-mail:
zalalap@gmail.com • Munkatársak: Antal Lívia szerkesztõ-újságíró, 06-30/696-6668 (Zalai Napló), Nemes Norbert, Pánczél Petra • Nyomtatás: Martin Grafit Kft. Budapest • Felelõs vezetõ:
Lõrincz Endre ügyvezetõ • Terjeszti a ZALA-LAP Kft.

Gyorsabb, egyszerûbb, egysé-
ges, és jobb minõségû ügyfél-
szolgáltatás a célja a kormány ál-
tal az egész országra kiterjesz-
tett közigazgatás-fejlesztési
operatív projektnek (KÖFOP),
mely révén többek között 700
ügytípus egyszerûsödik, vagy
szûnik meg a következõ évben -
közölte a Miniszterelnökség köz-
szolgálatért felelõs államtitkára
a projekt nyitórendezvényén, a
zalaegerszegi megyeházán.

Dr. Tuzson Bence kifejtette,
hogy hét megyei kormányhivatal-
ban indultak el a közigazgatáson
belüli folyamatok egyszerûsítését,
egységesítését és elektronizálását
segítõ fejlesztések, amelyek a tel-
jes magyar közigazgatás számára
hoznak eredményeket. A Zala Me-
gyei Kormányhivatal által vezetett
konzorcium ennek egyik elemét
valósítja meg, vagyis olyan infor-
matikai fejlesztést, amely az elekt-
ronizált ügyintézés legmagasabb
szintû bevezetését teszi lehetõvé
az országban. Ehhez 5,95 milliárd
forintos vissza nem térítendõ uni-
ós támogatásban részesült.

Az államtitkár a KÖFOP projekt
további feladatairól elmondta,
hogy létrehoznak egy közigazga-
tási tudástárat, melynek célja,
hogy az állampolgárok ugyanolyan
magas szintû szolgáltatást kapja-
nak, bárhol is térjenek be egy kor-
mányablakba az országban. Az
online felületen elérhetõ tudástár
alkalmazásban egyrészt az ügyin-
tézõk részletes tájékoztatóhoz jut-
nak a kormányablakokban intéz-
hetõ mintegy 2500 ügytípus keze-
lésérõl, az állampolgárok pedig ar-
ról kapnak közérthetõ informáci-
ót, hogy miként intézhetik az
egyes ügyeiket. Jelezte továbbá,
hogy közel 700 feleslegesnek lát-
szó ügytípust terveznek leegysze-
rûsíteni, vagy megszüntetni.  Mint
mondta, ezekrõl még idén kor-
mánydöntés születik, az átalakí-
tással, összevonással vagy meg-
szüntetéssel kapcsolatos jogalko-
tási munkát a jövõ évben végzik
el. A cél az, hogy mindennel ké-
szen legyenek a közigazgatási bí-
rósági rendszer 2020. január else-
jével tervezett indulása elõtt.  

Dr. Sifter Rózsa kormánymegbí-
zott arról beszélt, hogy a kormány
a Zala Megyei Kormányhivatalt je-
lölte ki az ügyfélkapcsolati rend-

szerek fejlesztése elnevezésû pro-
jekt megvalósítójának 2016 janu-
árjában. Egy konzorcium jött létre,
melynek a zalai kormányhivatal
mellett tagja a Miniszterelnökség,
mint szakmai irányító, valamint a
Kormányzati Informatikai Fejlesz-
tési Ügynökség (KIFÜ), amely a mi-
nõségbiztosításért felel. Elmondta
továbbá, hogy a zalai kormányhi-
vatal projektjében a fõvárosi és

megyei kormányhivatalok egysé-
ges mûködéséhez szükséges alap-
vetõ fejlesztéseket valósulnak.
Ilyen többek között a közigazgatá-
si tudástár, a belsõ jogosultságke-
zelési, valamint az állami tisztvise-
lõk teljesítményértékelési rend-
szerének kialakítása. Olyan kor-
mányablak mobil applikációt hoz-
nak létre, amely telefonról is lehe-
tõvé teszi az ügyintézést. Bõvül-

nek a kormányablakban intézhetõ
ügykörök is, így TAJ-kártya-
másolatot, erkölcsi bizonyítványt
és európai uniós egészségbiztosí-
tási kártyát is lehet majd igényelni. 

A sajtótájékoztató napján adták
át Bagodban a tizedik kormány-
ablakbuszt. A kétfõs mobilizált
ügyfélszolgálattal elsõsorban a
kistelepüléseken élõk számára kí-
vánják biztosítani az ügyintézés le-
hetõségét.

KORMÁNYHIVATAL: FELADAT AZ INFORMATIKAI FEJLESZTÉS

Egyszerûbb, gyorsabb közigazgatást
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Nagylengyelben szeptember
végén avatták fel ünnepélye-
sen a település 40 éve mûködõ
óvodájának felújított és kibõví-
tett épületét. A felújításra és
bõvítésre 74 millió forintnyi
TOP forrást nyert el pályázat
útján az önkormányzat, s ezen
felül további 8 millió forint ön-
erõre is szükség volt, hogy mini
bölcsõdével és tornaszobával
bõvülhessen a 100 éves épület.
A biztonságos közlekedés érde-
kében parkolót is kialakítottak.
Az óvoda két 20 fõs csoport
befogadására alkalmas, a böl-
csõdét pedig heten vehetik
igénybe. Scheiber Ildikó polgár-
mester beszédét követõen dr.
Pál  Attila,  a Zala Megyei Köz-
gyûlés elnöke gratulált a fej-
lesztéshez és megköszönte a
közremûködõk munkáját. Vigh
László térségi országgyûlési
képviselõ, miniszteri biztos kö-
szöntõjében azt emelte ki,
hogy „egy falu számára három
dolog a legfontosabb: a gye-
rmek, a gyermek, a gyermek”.

Surdon a közelmúltban
adták át a megszépült integrált
közösségi szolgáltató teret. Az
eseményen elhangzott, hogy a
Belügyminisztérium támogatá-
sából térkõ borítású járdát tud-
tak kialakítani az épület elõtt,
közel 1,3 millió forintból. Saját
források és az Emberi Erõfor-
rások Minisztériumának közel
20 millió forintos támogatása
segítségével pedig felújították
a bejáratok burkolatát, nyílás-
zárókat cseréltek, korszerûsí-
tették a világitást, új színt kap-
tak a helyiségek, a színpad
függönyét automatizálták, és
új játékokat vásároltak.

Bene  Csaba, a megyei köz-
gyûlés alelnöke elismeréssel
szólt a surdi fejlesztésekrõl, s
hangsúlyozta: a település ve-
zetése mellett mindez a hely-
béliek munkáját is dicséri. Ki-
emelte, hogy a zalai települé-
seken összesen mintegy 23
milliárd forint értékben való-
sultak meg fejlesztések ebben
a kormányzati ciklusban.

NAGYLENGYEL – SURD

Intézményi felújítások 
A jó gyakorlatok megismeré-

se, további szakmai kapcsolatok,
közösségmegtartó kezdeménye-
zések kialakítása a célja Zala és
Kovászna megye együttmûködé-
si pályázatának, amely a Bethlen
Gábor Alapkezelõ támogatásával
valósul meg. Zalának jelenleg há-
rom erdélyi testvérmegyéje van:
Hargita, Maros és Kovászna me-
gye. Az utóbbival a kapcsolat
idén 15 éves.

Szeptember végén három na-
pot töltött Sepsiszentgyörgyön és
környékén Zalából egy nyolcfõs
küldöttség, melynek tagja volt
Pácsonyi Imre, a megyei közgyû-
lés alelnöke, Szabó Józsefné
Mikekarácsonyfa és Péntek Katalin
Szilvágy polgármestere. Rajtuk kí-
vül még mezõgazdasági kisterme-

lõ, méhész, kertész, szociális gaz-
dasági szakértõ is utazott a zalai
delegációval.  Az erdélyi találkozó
részleteirõl Pácsonyi Imre számolt
be lapunknak.

Ennek a programnak a kereté-
ben már fogadtunk küldöttséget
Kovászna megyébõl, az elõzõ alka-
lommal  a turisztika és a gasztro-
nómia, volt a téma, most pedig a
helyi termékek elõállításában, a
gyümölcstermesztésben elért
eredményekrõl cseréltünk tapasz-

talatokat. Jellemzõ sajátosság,
hogy nálunk számos településen a
Start munkaprogramban, valamint
különbözõ egyesületek értékes
tevékenységében, szociális szö-
vetkezetekben jelenik meg ez a
gazdasági terület – munkalehetõ-
séghez juttatva az elhelyezkedési
gondokkal küzdõket – fogalma-
zott Pácsonyi Imre. 

Példaként említette Mikekará-
csonyfát, ahol a hátrányos helyze-
tûek a Start program keretében,

annak segítségével állítanak elõ
helyi termékeket. Szilvágyon pe-
dig az önkormányzat és a helyi ci-
vil szervezet gazdálkodik: szõlõt,
õshonos gyümölcsfákat gondoz.
A településen évente megrende-
zett Göcseji Szilvafesztivál pedig
széles körben ismert, népszerû
programmá vált a térségben, pél-
dát mutatva minden közösség
számára.

Az erdélyi program során részt
vettünk termelõi vásáron is egy

zalai standdal, ahol hazai kisterme-
lõk termékeit kóstoltattuk meg,
így gyümölcsleveket, helyi készí-
tésû savanyúságokat, tökmagola-
jat, mézet, aszalt gyümölcsöt. A
kínált finomságok nagy sikert
arattak – folytatta Pácsonyi Imre. 

A szakmai programokról szólva
arról tájékoztatott, hogy megis-
merkedtek az ottani – a mikro-vál-
lalkozásokat segítõ –  LAM Alapít-
vány tevékenységével, megláto-

gattak egy gyümölcsprést mûköd-
tetõ vállalkozást, egy burgonya-
termesztõ gazdaságot, jártak egy
gyümölcspárlat-elõállító kisvállal-
kozásban és szakmai tanácskozá-
son ismerték meg a térség mezõ-
gazdaságát.

A két megye delegációinak lá-
togatása kölcsönös. Október vé-
gén a Zala Megyei Önkormányzat
fogadja a hasonló összetételû kül-
döttséget Kovászna területérõl. 

GYÜMÖLCSÖZÕ KAPCSOLATOK KOVÁSZNA MEGYÉVEL

Kóstoló és szakmai találkozók

– A Hevesi-bérletet vásárlók
Sütõ András: Advent a Hargitán cí-
mû színjátékát láthatják a Hevesi
Sándor Színház elõadásában. A Já-
tékszín színészei
Daniel Keyes: Virá-
got Algeronnak cí-
mû színmûvét adják
majd elõ. Az elsõ
magyar rockmusical
45. évfordulójára –
új szereposztással –
a Pannon Várszín-
ház társulata a Kép-
zelt riport egy ame-
rikai popfesztiválról
címû darabot hozza
Nagykanizsára. A
Veszprémi Petõfi
Színház egy drámát
mutat be nálunk: a
Holt költõk társasá-
gát. Az Oroszlán télen címû szín-
mûvet pedig az Orlai Produkciótól
láthatjuk. 

A Bródy-bérleteseket a rock-
musicalen kívül a Second Life,
avagy kétéletem címû vígjáték
mellett Vajda  Katalin: Anconai
szerelmesek címû zenés komédiá-
ja szórakoztatja. Két vígjáték is
könnyed szórakozást ígér: a Jó-
zsef Attila Színház a Boldogság cí-
mû darabot, a Játékszín társulata
a Kölcsönlakást mutatja be (ké-
pünkön). A Rátkai-bérlet tulajdo-

nosai egy zenés visszarévedéssel
juthatnak a '60-as évekbe, amikor
megtekintik a Pannon Várszínház:
Csinibaba címû darabját. Az Ördög

címû vígjátékot a József Attila
Színház hozza el, de lesz egy bo-
hózat is a Hevesi Sándor Színház
színmûvészeinek elõadásában,
Bérgyilkos a barátom címmel. A
Valahol Európában nagysikerû
musicalt a Bartók Kamaraszínház
jóvoltából nézhetjük meg, az Orlai
Produkció pedig John Osborne si-
kerdarabját, a Dühöngõ ifjúság cí-
mû mûvét viszi színre. 

Az Ifjúsági bérlet keretében a
Kis herceget, a Kis gyufaáruslányt
és a Valahol Európában címû mu-

sicalt láthatják, a Gyermekszínházi
bérletesek pedig négy darabot te-
kinthetnek meg: itt lesz a Mátyás
király a csillagok között címû ze-
nés mesejáték, a Harisnyás Pippi,
Vuk, a kisróka és a Lúdas Matyi is.
Olyan sokan jelentkeztek, hogy
plusz elõadások megszervezése is
szükségessé vált. 

A Filharmónia Magyarország
Fortissimo bérletesei idén sem

fognak csalódni a ní-
vós repertoárban. Ok-
tóber 19-én este hét
órakor az Óbudai
Danubia Zenekar lép
föl Azis Sadikovic ve-
zényletével. Decem-
ber 3-án a Magyar Ál-
lami Operaház mûvé-
szei mutatják be Puc-
cini: Tosca címû mû-
vét. 2019. január 29-
én Boros Misi zongo-
ravirtuóz szólóestjére
kerül sor, mácius 21-
én pedig Soszta-
kovics-mûveket ját-
szik majd a Savaria

Szimfonikus Zenekar Izaki Masa-
hiro vezényletével és Chisa
Kitagawa hegedûjátékával. Ifjúsá-
gi filharmóniai elõadásokra is vár-
juk az általános- és középiskoláso-
kat. A Medgyaszay Ház bábszínhá-
zi produkciói közül a Boribon cicá-
ja címû zenés bábelõadás október
27-én, a Kodzsu-gukila a boszor-
kány címû, különleges hangszere-
ket felvonultató afrikai bábos me-
se pedig november 24-én 17 órai
kezdettel kínál szórakozást a gye-
rekeknek.

A 350 lelkes Csonkahegyháton szep-
tember utolsó szombatján a Szent-Mi-
hály napjához kapcsolódva immár hete-
dik éve rendezték meg hagyományõrzõ,
közösségépítõ szándékkal a szüretünne-
pet, melyre a szeles idõ ellenére, is sokak
voltak kíváncsiak. 

A faluközpontból indultak a feldíszített
traktorok, lovas kocsik és egyéb járgá-
nyok, rajtuk a felvonulókkal – mesélte
Salamon Mária polgármester. – A falu vala-
mennyi utcáján végighaladva, több meg-
állóhelyet érintve, a Ján-hegy kapujánál az
új közösségi pajtánál volt a szüret végállo-
mása. A pajta a Földmûvelésügyi Minisztérium Ta-
nyafejlesztési Program Zártkerti Revitalizációs fej-
lesztési célterületére pályázaton nyert mintegy
nyolcmillió forintból valósult meg. A kemencével,
aszalóval is rendelkezõ szabadtéri hely nagyon
szép természeti környezetben családi, baráti és
egyéb rendezvények megtartására kiválóan alkal-
mas. A támogatásból ingatlan vásárlására, annak
vadhálóval történõ bekerítésére, száz darab õsho-

nos gyümölcsfa elültetésére, valamint egy mini
traktor beszerzésére is sor került. A pajtát e szüre-
ti mulatság alkalmával avattuk. Pincepörkölt és
lángos is készült, de megtapsoltuk a Zala tánc-
együttest, a Kangoo csoportot és a Milejszegi Szín-
játszókat is. A helyi pajtatársulat és a retro táncka-
runk sok mosolyt csalt az arcokra. 

A község folyamatos fejlesztésére is gondot for-
dítunk. TOP-os pályázaton nyert mintegy 35 millió

forint felhasználásával felújítot-
tuk új eszközökkel és berende-
zésekkel szereltük fel az energe-
tikailag újjáépített, akadály men-
tesített óvodánkat. A faluház fel-
újítására, bõvítésére nyert közel
30 milliós vidékfejlesztési pályá-
zati forrást önerõvel is meg kell
támogatni, hogy azt, a jövõ év
elején átadhassuk. További meg-
oldásra váró terveink: a hivatali
állandó kirendeltség épületének
rekonstrukciója, az önkormány-
zati utak, járdák burkolatainak
javítása, aszfaltozása, új buszvá-
rók építése. Lobbizunk azért is,
hogy a településen ismét legyen
egy élelmiszerbolt.

A 2018-2019-es színházi évadra ismételten nagyon magas szín-
vonalú programkínálattal készültünk az összes bérlettípust érin-
tõen – tájékoztatott KKoovvááccssnnéé  MMiikkoollaa  MMáárriiaa,,  a KKK igazgatója, aki el-
árulta, hogy nem emelték meg egyik bérletfajta árát sem, sõt
többféle, jelentõs kedvezmény is érvényesíthetõ.

PAJTAAVATÁSSAL, KULTURÁLIS MÛSORRAL

Szüreti felvonulás Csonkahegyháton
A KANIZSAI KULTURÁLIS KÖZPONT

Õszi-téli színházi programajánlata
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– Hogyan vélekedik az Energy
Globe díjról?

– Számunkra óriási jelentõség-
gel bír ez az elismerés, hiszen a
szervezet bíráló bizottsága a fenn-
tarthatóság és az energetika terén
elismert hazai és nemzetközi szak-
értõkbõl áll – válaszolt
Köcse Tibor polgármes-
ter. – A beérkezõ pályá-
zatokat elõször õk érté-
kelik, majd az általuk
kategóriánként kijelölt
2-2 projektre a közön-
ség is leadhatja a szava-
zatát. Így született meg
az eredmény, melyrõl
minden szerénység
nélkül kijelenthetjük,
hogy Budapest XII. ke-
rületével szemben
megnyerni az Energy
Globe önkormányzati
kategóriájának fõdíját,
Magyarországon, az
nem kis dolog. Azt is
gondolom, hogy az elis-
merés méltó lezárása a
mintegy húsz évvel ez-
elõtt elindított Zöld út
falufejlesztési progra-
munknak, amellyel
mostanra értünk el a
csúcsra. A díjjal tárgyju-
talom is járt, egy elekt-
romos parkgondozó
jármûvet kaptunk. 

– A megújuló energiahordo-
zók alkalmazása, a klímaválto-
zás hatásainak csökkentése, az
energetikai fenntarthatóság –
mindez szorosan hozzátartozik
már Nagypáli nevéhez. Hogyan
kívánnak tovább haladni ezen az
úton?

– Az elkövetkezõ évekre szóló
stratégiánkat Zöld út a jövõben
címmel hirdettük meg. Nagypáli
nyitott település, ami azt is jelenti,
hogy céljaink elérése érdekében
tovább bõvítjük és erõsítjük nem-
zetközi kapcsolatainkat. Ide tarto-
zik az is, hogy tavaly beléptünk az
Európai Bizottság által létrehozott
Polgármesterek Klíma- és Energia-
ügyi Szövetségébe. A tagönkor-
mányzatok azt vállalják, hogy tel-
jesítik saját területeiken az EU
klíma- és energiaügyi célkitûzése-
it. Idén tavasszal részt vehettem
az European Covenant of Mayors
2018 Cere-
mony elne-
vezésû ren-
dezvényen
Brüsszelben,
melyre azon
települések
polgármes-
tereit hívták
meg, ahol
már teljesí-
tették az EU
adott idõ-
szakra vonat-
kozó energe-
tikai normáit.
Nagypáliban
a Zöld út falumegújító program
révén sikerült ez. 

A Magyar Kereskedelmi és Kul-
turális Központ (HTCC) szervezésé-
ben augusztus közepén magas
rangú marokkói szakmai delegáci-
ót fogadhattunk. A küldöttség az
afrikai arab ország két legnagyobb
királyi városát (Fez és Marrakech),

valamint a foszfátbánya központ-
ban, Ben Guerirben lévõ egyete-
met képviselte. A delegációt prof.
dr. Steier József, a HTCC marokkói
országigazgatója, Nagypáli dísz-
polgára is elkísérte. Õk azzal a
szándékkal érkeztek hozzánk,

hogy tanulmányozzák a megújuló
energia felhasználása terén elért
eredményeinket. Ellátogattak a
nagykutasi kertészetbe is, ahol
gyümölcstermesztési és kertésze-
ti technológiákkal ismerkedtek. Mi
is jártunk tavaly Marokkóban, az a
Ben Guerir-i egyetemen pedig

részt veszünk a smaragdfa teszte-
lésében is. A fa a klímaváltozás
enyhítéséhez járulhat hozzá.

Szeptember közepén elláto-
gattunk a Föld legnagyobb  nap-
elem-farmjára, amit a marokkói
Ouarzazate város mellett építet-
tek fel a Szahara kapujában. Itt
egyrészt napelemeket (fotovol-

taikus, vagyis a nap energiáját
közvetlenül elektromos energiá-
vá alakító rendszereket) használ-
nak. Másrészt mozgatható tük-
rökkel a napfényt fókuszálják a
középen álló 280 méter magas
toronyra. Ezáltal a toronyban le-
võ sós folyadék felforrósodik,
amely gõzállapotában meghajtja
a létesítmény turbináit, elõállítva
így az elektromos energiát. Az
erõmû jelenleg 580 MW áramot
termel, a további beruházásokkal
az a cél, hogy 2020-ra 2000 MW
elektromos teljesítményre képes
kapacitást hozzanak létre.

Október 14. és 18. között a tu-
néziai 70 ezres lakosú Tataouine
városának vezetését fogadtuk. A
négyfõs küldöttséggel a megújuló
energiák hasznosításáról, vala-
mint idegenforgalmi kapcsolatok
kialakításáról váltottunk szót.
Õket nagyon érdekli a vadászat,
amire Zalában nagyszerû lehetõ-
ség nyílik. Mi az ottani életmódra,
a helyi termékekre lennék kíván-
csiak, és persze szívesen megte-

kintenék a filmgyárakat, ahol A
csillagok háborúja egyes jelene-
teit forgatták. 

– Mindeközben itthon is kere-
sik a kapcsolatot Nagypálival?

– A Budapesti Gazdasági Egye-
tem zalaegerszegi gazdálkodási
karának szervezésében az elmúlt
két hét péntekjén 35 hallgató lá-
togatott el hozzánk. Egy nemzet-
közi projektnek adhattunk helyet,
hiszen Európán kívüli országokból
is érkeztek egyetemisták. A meg-
újuló energiaforrások hasznosítá-
sának nálunk alkalmazott elemei-
vel ismerkedhettek meg. Megte-
kintették többek között a sma-
ragdfa ligetet, a hibrid-erõmûvet
(szél és napenergia), a foto-
voltarikus napelem-telepet és az
elektromos töltõállomást. A Zöld
út falufejlesztési programban
megvalósult ezen beruházásokról
elõadást is tartottam számukra. 

Október elsején a Várpalota-
Pétfürdõi Kertbarát Kör meghívá-
sára részt vettünk Pétfürdõ füg-
getlenségi napján. A nagyközség
21 éve vált szét Várpalotától. Itt is
lehetõségünk nyílt arra, hogy a
közönségnek bemutassuk Nagy-
páli ökofalut. Meghívtak a Bács-
Kiskun megyei polgármesterek
szakmai fórumára, ami Kecskemé-
ten lesz november 9-10-én. Itt
szintén a megújuló energiákkal
kapcsolatos fejlesztéseinkrõl tar-
tok elõadást. 

– Térjünk át a közösségi életé-
re. Nagypáli törekvéseit nemcsak
a szakmai szervezetek ismerik el,
sokan kíváncsiak a településre
annak gazdag kulturális prog-
ramjai révén is.

– Kezdeném azzal, hogy új test-
vértelepüléssel gyarapodunk,
mégpedig a vajdasági Tornyossal.
Küldöttségüket vendégül láttuk a
szüreti felvonuláson. A megállapo-
dást jövõ tavasszal írjuk alá Zentán,
amely városhoz tartozik a község.
Az együttmûködés a Town

Twinning uniós projekt keretében
jön létre, melyben támogatást
nyertünk az alsóvereckei elsõ vi-
lágháborús emlékmû helyreállítá-
sára. A felvidéki Bodrogszerda-
hellyel az ottani vállalkozók felzár-
kóztatására kaptunk támogatást. 

Az elmúlt idõszakot, különösen
a nyári hónapokat számos rendez-
vény színesítette, melyek megint
csak azt szolgálták, hogy megmu-
tassunk magunkat. Helyi civil kö-
zösségeink aktívan kiveszik részü-
ket a programok szervezésében.
Példaként említeném a június ele-
jei gyermeknapot, vagy a június
végi nyugdíjasok családi napját.
Július utolsó szombatján a helyi
polgárõr és tûzoltó egyesület is
megtartotta közös családi napját
az Öko-völgyben. Civil szervezete-
ink szoros kapcsolatot ápolnak
más települési egyesületekkel. Így
július 22-én a miklósfai nyugdíjas-

klubot látta vendégül nyugdíjas
egyesületünk. Megtisztelnek ben-
nünk országos szervezetek is,
mint a Nemzetközi Szent György
Lovagrend, melynek tagjai július
8-án látogattak el hozzánk. 

Idén szakítva a korábbi hagyo-
mányokkal új idõpontokban és
más jellegû mûsorszerkezetben
szerveztük meg a falunapi esemé-
nyeket. Vagyis kettéválasztottuk a
napkorona fesztivált a hõlégballon
találkozótól, melynek augusztus
elsõ hétvégéjén hatodik alkalom-
mal adtunk helyet. Az eseményre
három ország tíz csapata érkezett,
közöttük a Szent Korona Ballon
Szlovákiából. Az idei rendkívül
kedvezõ idõjárásnak köszönhetõ-
en a ballonok fel tudtak szállni a
meghirdetett idõpontokban, így
valamennyi jelentkezõ élvezhette
a repülés csodálatos élményét.

Nevet is változtattunk, a nap-
korona fesztivált Napsuga-Rock
elnevezésre cseréltük. A kétnapos
rendezvénysorozatra augusztus
18-19-én került sor. Ezen a két na-
pon a délutáni idõszakban az új
rendezvénytéren felállított fedett
sátorban zajlottak a színes kultu-
rális mûsorok. A jövõ évi falunapi
események sorában ismét újdon-

ságokat szeretnénk kínálni. Egy új
technikai versenynek adnánk he-
lyet, amelyrõl már most tárgyalá-
sokat folytatunk. Idén a rocknak
jutott a fõszerep, jövõre azonban
a zenei mûfajokat illetõen is színe-
sítenénk a kínálatot. Emellett
színházi elõadásban, népmûvé-
szeti bemutatóban is gondolko-
dunk, hogy mindenki megtalál-
hassa a kedvére valót. Ez azt is je-
lenti, hogy nem egy-két nagyobb
rendezvényre koncentrálunk, ha-
nem több kicsire, hogy több lehe-
tõséget kínáljunk a kikapcsoló-
dásra.

Szeptember 22-én a rossz idõ
sem tartotta vissza a szüreti felvo-
nulás résztvevõit. A szervezõk
nagy hangsúlyt fektettek a hagyo-
mányokra. A szüreti menet csak

lovas kocsikból állt össze, a jó han-
gulatról pedig cigányzenekar gon-
doskodott.

A Zöld út a jövõben program
elsõ fejezetében egy biogáz erõ-
mû létesítése szerepel, amely
már elõkészítés alatt áll. Az egye-
dülálló kezdeményezésként elin-
dított, és két évtizedet megélt
falumegújító program folytatásá-
ban más fejlesztésekkel is elõruk-
kolnak a fenntartható környeze-
tért, segítve a községben élõk
életét, és nem utolsó sorban pél-
dát mutatva a felnövekvõ gene-
rációnak, hangsúlyozta végül
Köcse Tibor polgármester. 

Aki kíváncsi minderre, hamaro-
san egy sokkal jobb minõségû
közúton érkezhet meg a zalai
ökofaluba, ahol a Magyar Közút
beruházásában újítják fel a 74-es
úttól Nagypálin át Kispáliba vezetõ
2,9 km hosszúságú bekötõutat,
valamint járdát építenek a lakó-
park mellett.

Antal Lívia

AZ ENERGY GLOBE ÖNKORMÁNYZATI KATEGÓRIÁJA GYÕZTESÉNEK CÉLKITÛZÉSEI

Nagypáli: klímavédelem, fenntarthatóság, megújuló energia
Nagypáli a fenntartható jövõért indított Zöld út falufejlesztési

programját idén újabb, nemzetközi jelentõséggel is bíró díjjal is-
merték el. Köcse Tibor polgármester májusban vehette át ugyanis
az E.ON Energy Globe Magyarország önkormányzati kategória
nyertesének járó díjat Budapesten, a Várkert Bazárban. Az azóta
eltelt hónapok is izgalmasan teltek az ökofaluban. Augusztusban
marokkói delegációt láttak vendégül, akik a megújuló energiák al-
kalmazása terén elért eredményeikre voltak kíváncsiak. Szeptem-
berben a község vezetése látogatott el Marokkóba, ahol megtekin-
tették a világ legnagyobb naperõmûvét Ouarzazate városában. 

Köcse Tibor polgármester (jobbról) átveszi az Energy Globe önkormányzati díját

A világ legnagyobb napelem-farmja Ouarzazate mellett.

Bekötõút-építes osztrák géplánccal

„Én is segítettem az Energia Globe
megnyerésén: ha süt a nap, ha fúj a szél, 

villanyt termelek”

Tornyosiak a grundon

Hagyományõrzõ szüreti felvonulás

A smaragdfa a Zöld út a jövõbe
program fõ eleme
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Tarka és hangos menet indult
október 6-án, szombaton dél-
után a nagykapornaki kultúrház
udvaráról, hogy a népviseletbe
öltözött leányok és legények a
régi szokások szerint végigjárják
a falu utcáit, hirdetve a szüret si-
kerességét.

– Nagykapornakon nagy ha-
gyományai vannak a szüreti fel-
vonulásnak, ami szeptember 22-
én a rossz idõjárás miatt elma-
radt, az október 6-i új idõpontban

azonban ragyogó napsütés fo-
gadta a résztvevõket – mondta
érdeklõdésünkre Sifter Péter pol-
gármester. – E változás miatt a
szokottnál kevesebben voltak, de
így is népes menet vonult fel fel-
díszített traktorokkal köztük egy
lovas kocsival. Az esemény min-
dig a faluház illetve Sipõcz Sarolta
kulturális munkatárs szervezésé-
ben zajlik, az önkormányzat pedig
a vendéglátást vállalja. Az idõsek
otthonának konyhája készíti az
ételt, amit a felvonulás végezté-
vel a faluházban fogyasztanak el a
résztvevõk.

A kisbíró tisztségét idén is Mol-
nár Szilárd képviselõ vállalta. Bõ-

ven akadt dolga, mert legalább
nyolc helyszínen hirdette ki, hogy
eljött az ideje a szüreti mulatság-
nak. A menet Misefán is tett egy

nagy kört, hogy onnét újra több
utcán felvonulva Nagykapor-
nakon, végül visszaérkezzen a fa-
luházhoz.  

– Idén is több esemény színe-
sítette a falu közösségi életét. 

– Április végén az európai or-
szágokat összekötõ Békefutás
(Peace Run) résztvevõit fogadhat-
tuk. Ez egy nemzetközi civil kez-
deményezés, ami a világ számos
országán áthalad, és ami a váltó-
futás által kívánja felhívni a figyel-
met a békére. A sport nálunk is
rendkívüli összetartó erõt jelent,
teke- és labdarúgó- szakosztály is
mûködik nálunk. Örvendetes,
hogy helyben tudjuk biztosítani a

létszámot, így a megyei II-ben fel-
nõtt és ifi csapattal is ki tudunk áll-
ni. A meccsekre pedig sokan kí-
váncsiak, a kilencszáz lelkes falu
lakói közül 100–120 fõ is ellátogat
alkalmaként. Sportegyesületünk
újabb fejlesztésben gondolkodik,
lelátót építene, melyhez TAO-
pályázatból vár támogatást.

Augusztus második hétvégéjén
adtunk helyet a falunapi esemé-
nyeknek. Szombaton futballtorná-
val nyitottunk, majd vidám vetél-
kedõket rendeztünk külön a fel-

nõttek és külön a gyermekek szá-
mára. A vasárnapi hagyományos
fõzõversenyen sokféle finomság
készült. Mindkét napot kulturális
mûsor színesítette.

– Még mindig a programoknál
maradva, a gyerekeket a nyári
szünetben sokféle elfoglaltság
várta.

– Az iskola szervezésében egy-
hetes Erzsébet-táborban vehet-
tek részt az intézményben. Ezt
követte a faluház által rendezett
nyári napközis tábor, ami szintén

egyhetes volt. Két vándortábor-
ban is részt vehettek a Pilisben il-
letve a Mecsekben, továbbá egy
alapítványi táborban Palota-
bozsokon. A nyári szünet valóban,
igencsak mozgalmasan telt el a
gyerekek számára.

– Az önkormányzat milyen fej-
lesztési lehetõségekkel számol-
hat?

– Az óvoda belsõ felújítására
nyertünk két évvel ezelõtt 30 mil-
lió forintos támogatást a kötelezõ
feladatok ellátást biztosító intéz-
mények fejlesztése címen. A beru-
házást jövõ nyáron valósítjuk
meg. Régi tervünk az önkormány-
zati hivatal melletti régi fiúiskola
épületének hasznosítása, melyre a
Leader-programtól várunk pályá-
zati támogatást. Településünk
gazdálkodása mindazonáltal biz-
tos lábakon áll. Önkormányzatunk
minden évben odafigyel a közte-
rekre, lehetõségei szerint út- és
járdaszakaszokat újít fel. A minden
évben megrendezett fafaragó tá-
bornak köszönhetõen köztéri
szobrokkal gazdagodhatunk. Idén
a fafaragók stációt készítettek,
amit a templom udvarára szeret-
nénk elhelyezni.

Az év még hátralévõ szakában
is lesznek programok, mint a Már-
ton-napi libanap, adventi készülõ-
dés, betlehemezés, karácsonyi
mûsor és a szintén hagyományos
szilveszteri mulatság a faluház-
ban, amellyel köszöntjük az új
évet – zárta a beszélgetést Sifter
Péter polgármester.

Elektromos töltõállomás, ben-
zinkút, éttermek, élelmiszerbol-
tok, új lakások, építési telkek, új
edzõ- és új atlétikai pálya - cím-
szavakban így beszélhetünk
Alsópáhok jelenérõl. A felsorolás-
ból kitûnhet, hogy a település ha-
marosan városi szintû ellátással
büszkélkedhet. Az önkormányzat
falufejlesztési törekvéseiben ki-
emelt figyelmet kapnak a közin-
tézmények is. Pályázati támoga-
tásokból három épület felújítása
valósulhat meg az elkövetkezõ
idõszakban. 

– Végre elindulhatnak tervezett
beruházásaink, amelyekrõl beszél-
tünk, már fizikálisan is valósággá
válhatnak. A tájház felújítását no-
vemberben kezdjük meg, és vár-
hatón a jövõ év közepére fejezünk
be – mondja Czigány Sándor pol-
gármester. – Az önkormányzati hi-
vatal rekonstrukciójára, valamint a
régebbi iskolaépület energetikai
felújítására is nyertünk támoga-
tást. Az önkormányzat a szülõi
munkaközösséggel összefogva
egy játszóteret létesített az iskola
udvarán, amit nemrég adtunk át.
Mindkét esetben jövõ év elején
kezdjük meg a munkát, amit nyár-
ra szeretnénk befejezni. Az önkor-
mányzat koncessziós díjából most
folyik a Kossuth utca folytatásában
lévõ 120-130 telek szennyvízcsa-
tornázásának tervezése. Szintén a
jövõ évben kezdõdhet meg ez a
beruházás is, amellyel várhatóan
még tovább fog emelkedni a lélek-
szám, ami az elmúlt években
amúgy is mintegy 130 fõvel növe-
kedett.

– Dolgoznak a sportpályán is.
Mennyiben szolgálja ez a sporttu-
rizmus fejlesztését?

– Jelenleg egy 100 x 54 méteres
edzõpálya készül, melynek öntözõ-
rendszerrel való ellátása már meg-
történt, csak a füvesítés van hátra.
A kérdésre válaszolva, önkormány-
zatunk valóban gondolkodik a
sportturizmus fejlesztésében,

mégpedig hosszú távon. Úgy látjuk,
hogy jövedelmezõ beruházás lesz
ez, mert itt a Balaton és Hévíz tér-
ségében keresik a jó minõségû
edzõpályákat azon csapatok, akik
meg is tudják fizetni az igénybe
vett szolgáltatást. A beruházás ré-
szeként egy atlétikai pályát is kiala-
kítunk a tornaórákhoz, eleget téve
az iskola kérésének. 

– A helyben elérhetõ szolgálta-
tások bõvülésérõl is beszámolhat.

– A Csali-kanyarban sok-sok éve
nem üzemelõ Csali étterem Szikla-
kõ étterem néven újra kinyitott. A
vállalkozó jól fogott hozzá a fel-
adathoz, ami a forgalmon is látszik.
Településünk Sármellékre vezetõ
végén a korábbi Morzsa élelmiszer-
bolt szintén kinyitott Macsek né-
ven. A falu ellátása szempontjából
mindez örömteli, hiszen így a
Páhok és Az én anyósom vendég-

lõkkel már három helyen lehet ét-
kezni. Ugyanúgy három helyen is
lehet vásárolni, az újonnan nyílt
mellett a hivatallal szembeni helyi
termékboltban valamint az alsó-
páhoki Spar Áruházban. 

További jó hír, hogy az Árnyas la-
kóparknak és a Solar Campingnek
új tulajdonosi köre lett. A Kolping
hotel mellett lévõ lakóparkban kö-
zel 50 lakást már eladtak, és továb-
bi fejlesztéseket terveznek. A Solar
Camping felújítását ugyancsak
megkezdték, ahol üdülõfalut sze-
retnének kiépíteni.

– Az alsópáhoki Spar Áruház
alatt is készül valami…

– Igen. Az áruház és a Hé-
víz–Keszthely elkerülõ úton lévõ
körforgalom közötti területen el-
kezdõdtek a régészeti feltárási

munkák, amivel november végére
végeznek. Ezt követõen kezdõdik
meg a három beállásos benzinkút
építése, ahol három kézi autómo-
sót is létesítenek. Szeptember elsõ
hetében állt üzembe a kétállásos
elektromos töltõállomás, ami a
sportcentrum Hévíz felõli végén
található. Önkormányzatunk ehhez
kiépített területet adott, maga a
töltõállomás pályázatból valósult
meg. Örömünkre szolgál, hogy a
benzinkúttal együtt hamarosan
mindenféle üzemanyag-töltési le-
hetõséget igénybe lehet venni te-
lepülésünkön.

– A közelmúltbeli hévízi társu-
lási ülésen szóba került a szúnyog-
irtás problematikája.

– Az önkormányzat idén is meg-
tett mindent, hogy a jelentõs szú-

nyoginvázió ellen védekezzen. A
katasztrófavédelem által szerve-
zett légi permetezés mellett több
alkalommal igénybe vettük a por-
lasztásos jármûvel végzett védeke-
zést is. Mivel a lakosság nem volt
elégedett ezzel Hévízen sem, a tár-
sulási ülésen felvetettük, hogy a
turisztikai célból is nagyon fontos
szúnyoggyérítést helyi szinten
több településsel összefogva pró-
báljuk megoldani a légi permetezés
mellett. 

A szelektív hulladékgyûjtés
problémájára viszont megtaláltuk a
megoldást. Képviselõ-testületünk
ugyanis arról határozott, hogy a 12
évvel ezelõtt kiépített szelektív
gyûjtõszigeteket, a gyûjtõedények-
kel együtt felszámolja a kialakult
kaotikus állapotok miatt. Az Alsó-
páhok környékbeli településeken
ezt már korábban megszüntették.
Az ottani lakosok ezért hozták hoz-
zánk a szemetet, olyan mennyiség-
ben, amit már nem lehetett kezel-
ni. Az alsópáhokiaknak természete-
sen nem kell nélkülözni a szelektív
gyûjtés lehetõségét. A szolgáltató
ugyanis minden hónap elsõ szom-
batján minden háztartásból ingye-
nesen elviszi a mûanyag- és a pa-
pírhulladékot. 

– Hogyan telt az év a kulturális
élet szempontjából?

– A mûvelõdési ház és a helyi
egyesületek rendezvényeinek  kö-
szönhetõen idén is színvonalas és
változatos programok részesei le-
hettek az itt élõk és a környékrõl
idelátogatók. Ez a hátralévõ hóna-
pokban is így lesz. Önkormányza-
tunk a jövõben is a minõség meg-
tartására törekszik. Erre kötelez
bennünk az is, hogy 2019-ben ün-
nepelhetjük falunk elsõ írásos emlí-
tésének 760. évfordulóját. Szeret-
nénk egy képes kiadványt kiadni az
elmúlt tíz évben megvalósult fej-
lesztésekrõl és történésekrõl. A ju-
bileumi évet számos kulturális ese-
mény is kíséri majd, így többek kö-
zött a falunapra tervezett Lord
együttes valamint a Csík zenekar
koncertje – árulta el Czigány Sándor
polgármester. 

Alsópáhokon a nemesboldog-
asszonyfai út felújítását követõen
újabb útfejlesztésnek örülhetnek.
Elkészült ugyanis a fõutca teljes re-
konstrukciója a keszthelyi elágazó-
tól a postáig, mintegy ezeregyszáz
négyzetméter hosszban. A beruhá-
zást október 18-án adták át ünne-
pélyesen. A tulajdonos Magyar Köz-
út vállalta, hogy a jövõ esztendõ
második felében a postától a hévízi
elágazóig hiányzó 550 méteres sza-
kaszt is felújítja.

Antal Lívia

VÁROSSZINTÛ SZOLGÁLTATÁSOKKAL

Alsópáhok nagyra tör

HAGYOMÁNYÕRZÉS KÖZÖSSÉGBEN

Nagykapornak ünnepei

Czigány Sándor polgármester

Az elektromos töltõállomás, 
mögötte az edzõpálya tereprendezésén dolgoznak.

Az új játszótér az iskola udvarán.
Éppen az ovisok használják önfeledten.
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