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BALATONSZENTGYÖRGYNÉL ÉS ALSÓNEMESAPÁTINÁL

AZ AUTÓSOKNAK IS FEL KELL KÉSZÜLNÜNK

Épül az M76-os gyorsforgalmi út Téli üzemmódban a közút
Az enyhe õszies idõ ellenére
november 10-étõl téli üzemmódra váltott a Magyar Közút,
vagyis 0–24 órában látnak el
ügyeleti szolgálatot a mérnökségek munkatársai, Zala megyében is. Errõl tartottak sajtótájékoztatót az elmúlt héten a
zalaegerszegi megyei igazgatóságon, melyen a társszervek
képviselõi is beszámoltak saját
felkészülésükrõl.

A háttérben húzódik az M76-os út épülõ nyomvonala
Az M7-es autópályától Balatonszentgyörgy irányában már épül az
M76-os gyorsforgalmi út, melynek nyomvonala jól látszik a közeli bányából, ahonnét a töltésanyagot szállítják. A megye legnagyobb értékû, 170 milliárd forintos építési beruházása nem csupán Zalaegerszeg
és az M7-es autópálya közötti kapcsolatot biztosítja, okos útként a
megyeszékhelyen épülõ jármûipari tesztpályát is kiszolgálja majd.

Az építkezés haladásáról november 9-én tájékoztatták a sajtó
munkatársait azzal a szándékkal is,
hogy errrõl a közvélemény is értesülhessen. Ezt Vigh László országgyûlési képviselõ, a jármûipari
tesztpálya és az M76-os gyorsforgalmi út miniszteri biztosa mondta a helyszíni bejárást megelõzõ
tájékoztatón. Beszélt arról is, hogy
elektromos és önvezetõ jármûvek
tesztelésére alkalmas tesztpálya
öt elemével, a Z-fogadóépülettel
és a technikai épülettel már elkészültek, a pályaelemek közül pedig
a smart city útjai, a kezelhetõségi
pálya valamint a dinamikus körpálya épült meg. A 45 milliárd forintos beruházási költségbõl ez idáig
21 milliárd forintot használtak fel.
Az építkezés alatt álló tesztpályán
már két cég tesztel. Az év végéig
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összesen tíz vállalat végez majd
ilyen irányú tevékenységet. A
nagy érdeklõdést jelzi, hogy jelenleg 300 befektetõvel állnak kapcsolatban. Ez okból is számítanak
arra, hogy a 250 hektáros tesztpályával szomszédos 200 hektáron
22–24 cég telepedik le.
A zalaegerszegi tesztpálya
egyedülálló érdekessége, hogy
tesztutak is kapcsolódnak majd
hozzá, hangsúlyozta továbbá.
(Folytatás az 5. oldalon.)

Németh Gyula, Kiss Boglárka és Vigh László
az építkezéshez töltésanyagot biztosító kitermelõhelyen

Mórocz József, a Magyar
Közút Zala megyei igazgatója
tájékoztatójában
elmondta,
hogy a téli üzemeltetési rend
szerint 736 kilométeren látnak
el 24 órás õrjáratos szolgálatot,
és szükség esetén a teljes
hosszban takarítanak, síkosság-mentesítést végeznek, míg
1033 kilométeren rajonos szolgálatot adnak.
(Folytatás a 8. oldalon.)
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A zalai rendõrök közös gyakorlatot tartottak a horvát és szlovén kollégáikkal a határokon átnyúló bûnözés elleni hatékony
fellépés érdekében.

Magyar, horvát és szlovén rendõrök a november 7-én végrehajtott közös mûveleti akcióban az
országhatárt átlépõ bûnözõk követése és elfogása során teendõ intézkedéseket gyakorolták.
Egy csáktornyai banktól indult
az elsõ gyakorlat, az elfogás pedig
a szlovén–magyar határnál lévõ
Pince település után, Magyarország területén történt. A fikció
szerinti fegyveres rablót a közösen
bevezetett intézkedések eredményeként a magyar rendõrök feltartóztatták, majd az elkövetõt üldö-

HATÁROKON ÁTÍVELÕ

Rendõrségi közös gyakorlat
zõ szlovén egyenruhások elfogták
a menekülõt. A második gyakorlat
története szerint egy zalai kisvárosban, Lentiben, egy gyalogos
átkelõhelyen ütöttek el egy férfit,
aki eszméletét vesztette, a balesetben súlyos sérülést szenvedett. A magyar rendõrök követték
a menekülõ sofõrt egészen a szlovén–horvát határig, ahol a horvát
egyenruhások feltartóztatták az
elkövetõt, magyar kollégáik pedig
elfogták.

AKTUÁLIS

Felhívás az Arany János Tehetséggondozó Programba
történõ jelentkezésre
Az Emberi Erõforrások Minisztériuma 2018/2019. tanév rendjérõl szóló
13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet, valamint a nevelési-oktatási intézmények
mûködésérõl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján pályázatot hirdet helyi (települési és megyei) önkormányzatok és nemzetiségi önkormányzatok számára tehetséges, nyolcadik évfolyamos tanulóinak az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételére.

Az intézkedéssorozat alatt a
magyar és külföldi rendõrök az elméleti ismereteket a gyakorlatban
is alkalmazhatták. A mûvelet egészen a bejelentéstõl az elkövetõ elfogásáig végigkísérte a rendõri intézkedések sorozatát, valamint rámutatott a három ország hatósága
közötti együttmûködés, kommunikáció és információáramlás fontosságára – számolt be az eseményrõl a Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság.

A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetû, tehetséges diákok
továbbtanulását. Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében
lehetõség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetû tehetséges gyerekek
olyan középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, nevelõdjenek, amelyek célul tûzték ki a tehetséggondozást és a felsõfokú tanulmányokra
való eredményes felkészítést.

A Tehetséggondozó Programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki
a) tanulói jogviszonyban áll, és a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik abban a tanévben,
amelyben a pályázat meghirdetésre kerül, és
b) az e pontban meghatározott VALAMELYIK feltételnek megfelel:
ba) a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) hátrányos helyzetû vagy
bb) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül vagy
bc) a Gyvt. 53. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülõ
átmeneti nevelésbe vett, vagy a programba történõ jelentkezés idõpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett vagy
bd) a gyermekjóléti szolgálat Gyvt. 40. §-a szerinti – az általános iskola és a szülõ kezdeményezésére elkészített – javaslata alapján rászorult. A gyermekjóléti szolgálatnak a rászorultság kérdésében annak alapján kell döntenie, hogy kellett-e az Arany János Tehetséggondozó Programba történõ jelentkezést megelõzõ három éven belül a Gyvt. 39. §-a alapján az érintett tanuló érdekében intézkednie.
Az 5 éves képzés során a Program kiemelt céljai között szerepel, hogy
– a tanulók felkészültek legyenek felsõoktatási intézményben történõ továbbtanulásra
továbbá térítésmentesen
– szerezzenek angol (vagy más idegen nyelvbõl) középfokú nyelvvizsga bizonyítványt
– informatikából szerezzék meg az ECDL-bizonyítványt
– a tanulók gépjármûvezetõi engedéllyel is rendelkezzenek
A pedagógiai eszközök mellett a kollégium személyre szóló szociális segítséget nyújt a diákok szocializációját hátráltató anyagi nehézségek ellensúlyozására:
– tankönyv, taneszköz
–kollégiumi étkezési
– utazási
– ruházkodási támogatások rendszere
Kollégiumi bentlakásos program-hétvége
A program résztvevõk számára a kollégiumi elhelyezés kötelezõ!
Havonta egyszer és egy tanévben legalább 10 alkalommal szervezõdik, melyen a tanulók részvétele kötelezõ. A tíz alkalomból legfeljebb három a tanév során átcsoportosítható és így pl. õszi, tavaszi,
nyári szünetben nagyobb belföldi és külföldi kirándulásokat szervezünk.
Pályázni a pályázati felhívás hiánytalanul kitöltött ûrlapjainak beküldésével lehet, amelyek a
programban már részt vevõ középiskolákban szerezhetõk be, vagy letölthetõk az Emberi Erõforrások Minisztériuma honlapjáról www.kormany.gov.hu / Emberi Erõforrások Minisztériuma / Oktatásért Felelõs Államtitkárság) vagy a www.ajtp.hu oldalról.
HOGYAN LEHET A PROGRAMBA BEKERÜLNI?
A pályázatot legkésõbb 2018. december 11-ig – postai úton kell eljuttatni az elsõ helyen kiválasztott középiskola címére.
Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „Arany János Tehetséggondozó Program".
A pályázatnak tartalmaznia kell:
–a helyi önkormányzat képviselõ-testületének – lehetõleg anyagi támogatásról is szóló – határozatát
– a nevelõtestület támogató nyilatkozatát
– a szülõi nyilatkozatát arról, hogy elfogadja és támogatja az 5 éves oktatást és a kollégiumi ellátást
– a tanuló személyi adatlapját
– az osztályfõnök tanulóról írt jellemzését (2 példányban)
– a tanuló kézzel írott önéletrajzát (2 példányban)
– a jelentkezési sorrendet tartalmazó intézményi lapot
– a hátrányos helyzetet, VAGY a rászorultságot igazoló hivatalos dokumentum fénymásolatát
A pályázóknak külön jelentkezési lap benyújtásával egyénileg kell jelentkezniük a központi írásbeli vizsgára 2018. december 7-ig.
A pályázat eredményérõl 2019. február 8-ig a középiskola tájékoztatja a jelentkezõket.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak
a programban részt vevõ intézményekben:
Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium
8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 16.
Sümegi László kollégiumigazgató (Tel: +36 92/510-200)
Käsz Ildikó igazgatóhelyettes, programgazda (Tel: +36 92/596-445/27)
Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium, 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 30.
Pethõ Attila programfelelõs (Tel: +36 92 313-490)

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLÕDÕT!
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ZALAI TALÁLKOZÓ KOVÁSZNA MEGYE KÜLDÖTTSÉGÉVEL

Helyi értékek, közösségi kezdeményezések
Zala megye önkormányzata Kovászna megye Tanácsának partnerségével „Gyümölcsözõ kapcsolatok” címen pályázatot nyújtott be
és támogatást nyert a Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. „Testvér” települési együttmûködés kiírásán.

A pályázat célkitûzése olyan új,
a helyi értékekre – leginkább a
gyümölcstermesztésre – épülõ
egyéni és közösségi kezdeményezések létrejöttének ösztönzése, mely a fiatalok vidéken való
boldogulását segíti elõ. Szeptember végén három napot töltött
Sepsiszentgyörgyön és környékén Zalából egy nyolcfõs küldöttség, melynek tagja volt Pácsonyi
Imre, a megyei közgyûlés alelnöke is. A kovásznai tapasztalatokról
lapunk ezelõtti számában beszámoltunk. Az együttmûködés keretében október végén három
napot töltött Zala megyében egy

tízfõs Kovászna megyei küldöttség, melynek tagja volt többek
között Klárik Attila a LAM Alapítvány igazgatója, dr. Bandi Attila a
SAPIENTIA Egyetem kertészmérnöki tanszékének adjunktusa,
Giliga Márta koordinátor a
Kovászna Megyei Tanács külkapcsolati munkatársa, valamint
olyan mezõgazdasági szakemberek, akik kapcsolódnak a projekt
témájához. A zalai látogatásról, a
programokról Pácsonyi Imre alelnök számolt be lapunknak.
Az erdélyi vendégek az elsõ na- tak, majd a Farkas Pálinkaüzembe technológiai Tanszéken és a
pon Lentiben Bécs Róbert mezõ- látogattak. A keszthelyi Georgikon cserszegtomaji szõlõfajta kísérleti
gazdasági vállalkozóval találkoz- kar a Növénytudományi és Bio- telepén fogadta a küldöttséget. A

Jól halad a faluház rekonstrukciója Misefán, amelynek udvarát
is rendbe szeretnék tenni. A környezet állapotára az önkormányzat szemmel láthatóan különösen
ügyel, a település egyedi jellegét
meghatározó pihenõpark, a
sportpálya, a játszótér és a körhalastó gondozottsága is errõl
árulkodik.

A faluház felújításával az év
végére kell elkészülnünk. a hivatalos átadóját jövõ tavaszra tervezzük, mert parkosítani is szeretnénk környezetét. Még parasztházként épült, ennél fogva
már nem igazán felelt meg funkciójának – avat a részletekbe
Sifter Róbert, Misefa polgármestere. – A felújítás részeként bõvítettük az épület, ahol a vizesblokkok kaptak helyet. Az épület
megújításával a faluház valóban
egy integrált közösségi térként
mûködhet, ahol internet-terem
és könyvtár is szolgálja az itt élõket. A beruházásra a településképet meghatározó épületek modernizálására kiírt pályázaton
nyertünk támogatást, melyhez
jelentõs önerõt, tíz millió forintot
tettük. Így tudtunk összesen 40
millió forintot költeni a rekonst-

KÖZPONTI

nagyrécsei Hivekovics Ákos gazdaságában a modern és intenzív termesztéssel és a tervezett, különleges 21. századi technológiákkal, az
üvegházas termeléssel és a hûtõház elõnyeivel ismerkedtek. A családi vállalkozás jelenleg körte, szamóca, som, kökény, szeder, áfonya
termesztéssel és részben feldolgozással foglalkozik.
A megyeházán került sor a
szakmai egyeztetésre, ahol a megjelenteket köszöntötte dr. Sifter
Rózsa kormánymegbízott. A zalai
mezõgazdaságról Horváth Gyula
fõosztályvezetõ beszélt, Kovács

Károly pályázati szakember pedig
a helyi termék elõállítás és értékesítés Zala megyei tapasztalatairól
és helyzetérõl tartott elõadást. A
megbeszélésen körvonalazódtak a
további együttmûködés lehetõségei is.
A mikekarácsonyfai találkozón
elhangzott, széles palettáját állítják elõ a helyi termékeknek, foglalkoztatva a hátrányos helyzetû
munkavállalókat. Szilvágyon pedig
megismerkedhettek a helyi egyesület értékmentõ munkájával. Az
erdélyi delegáció programja október 30-án ért véget.

GONDOS FIGYELEM A KÖZÉPÜLETEKRE ÉS A KÖZTEREKRE

Megújul a kultúrház Misefán

rukcióra. A szomszédságában lévõ volt kisboltot megvettük, a
felújítás idejére ide költöztünk át.
Szeretnénk a késõbbiekben valamilyen funkcióval ellátni, illetve
mögötte parkolókat alakítanánk

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
Zalaegerszeg, Deák F. tér 3–5/C Fsz. 4.
Telefon: 92/500-390; 92/500-391
Hátralékkezelés: 92/500-392
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h.:
9.00–15.00
k.:
9.00–17.00
sze.:
8.00–20.00
cs.:
9.00–17.00
p.:
9.00–15.00

ZALASZENTGRÓT:
Zalaszentgrót, Mezõ F. u. 27.
Telefon: 92/500-390; 92/500-391
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h., sze., p.:
zárva
k..
12.00–18.00
cs.:
8.00–14.00

LENTI:
Lenti, Honvéd u. 31., 8961 Pf.: 33.
Telefon: 92/500-394
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h., sze., p.:
zárva
k.:
14.00–18.00
Cs:
8.00–12.00

www.zalamedia.hu

ki. A kocsma melletti mini ABC újból kinyitott, így eggyel több
boltban lehet helyben vásárolni.
Ugyancsak december 31-ére
kell végeznünk egy másik pályázattal. A BM kiírásán 750 ezer fo-

rintot kaptunk a temetõi közlekedõ utak térkövezésére. A ravatalozót a jól gazdálkodó önkormányzatoknak juttatott forrásból korábban már felújítottuk, így ezzel a
beruházással teljesen rendben lesz
a temetõ.
A jóléti tó keleti gátja meggyengült, amit most teszünk rendbe a katasztrófavédelem és vízügyi hatóság felszólítására. Önkormányzatunk állja a költségeket,
míg horgászegyesületünk tagjai
társadalmi munkában végzik el a
gát megerõsítését.
Konzorciumban több településsel egy EFOP-projektben is benne
vagyunk, melynek részeként képzéseket valósíthatunk majd meg,
illetve rendezvényeinket tehetjük
színesebbé. Nem építés-engedélyköteles beruházásra is mód nyílik.
A sportpálya és a körhalastó összekötõ útvonalán pihenõhelyeket
alakítunk ki padokkal.

Az M76-os gyorsforgalmi út
Misefa és Fenékpuszta között
megépítendõ nyomvonalát pontosan még nem jelölte ki a NIF.
Sokan félnek a nagy forgalomtól,
ami véleményem szerint nem
várható, mert fizetõs lesz. A közlekedõk továbbra is a 76-os fõutat fogják használni. Viszont
elõnyt jelent majd az, hogy a közelben hajthatunk fel az M7-es
autópályára vezetõ gyorsforgalmi
útra.

Misefán jövõre rendezik meg
20. alkalommal a parasztolimpiát.
A szép környezeti adottságokkal
rendelkezõ tópart és szabadidõpark ad helyet a népszerû vetélkedõnek, melynek kialakításáért sokat tett a polgármester édesapja.
A község hívogató arculatához hamarosan a megújuló faluház is
hozzájárul, melynek elnevezésben
gondolkodik az önkormányzat
képviselõ-testülete.
Antal Lívia
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Zalaapáti önkormányzata komolyan gondolja a 2018-ra meghirdetett Családok éve üzenetét,
hiszen a „gyermeknevelési prémiummal” egyszeri támogatást
nyújt a 18 év alatti gyermekeket
nevelõ családoknak. Ez az akció
nem az elsõ, amikor az önkormányzat úttörõ szerepet vállal a
helyben élõ családok támogatásában, hiszen idén tíz éve annak,
hogy bevezette a „Zalaapáti Ifjú
Polgára” babakötvényt.

–Valóban, 2008 volt az elsõ év,
amikor önkormányzatunk elsõ alkalommal adományozott babakötvényt, a gyermekeket vállaló családok megbecsülését kifejezve –
mondta Vincze Tibor polgármester. – Erre évente két alkalommal,
anyák napján, valamint a Szent
Család napján kerül sor. A gyermekek nemcsak születésükkor, hanem óvodába és az iskolába lépésükkor, valamint ballagáskor is
kapnak pénzbeli támogatást. Az
idei Szent család napján újabb tíz
idén született baba kapja meg a
„Zalaapáti Ifjú Polgára” kötvényt,
melyben velük együtt immár 134
gyermek részesülhetett a biztosítási értékpapír tíz évvel ezelõtti
bevezetése óta.
– A gyermekprémium egy
újabb egyedi kezdeményezés.
Honnan jött az ötlet?
– Mindennek az alapja az önkormányzat célszerû és takarékos
gazdálkodása, melynek köszönhetõen szociális célokra is tudunk
forrásokat biztosítani minden évben. Felhasználását idén a következõképpen határoztuk meg. A
Családok évére való tekintettel
döntött képviselõ-testületünk arról, hogy a szociális megtakarítás
egy részét „gyermeknevelési prémiumra” fordítja. Összegét fejenként 14 ezer forintban állapítottuk meg, amit összesen 250
Zalaapáti lakhellyel rendelkezõ 18
év alatti gyermek kaphat meg. A
döntésben fontos szerepet játszik

Söjtör határában már mutatja
leendõ formáját a 3,1 MW-os
naperõmû, ami 4,5 hektáros területen épül meg. Egy másik magánberuházásban 8,5 hektáros
területet elfoglalva egy 4 MW-os
teljesítményû naperõmû is létesül a községben. A település október 17-én ismét megemlékezett nagy szülöttjérõl, Deák Ferencrõl. November 11-én pedig
a roma társadalomért szólt a
szentmise a Szent Jakab Apostol
Templomban.

– Két jelentõs beruházásnak
adhatunk helyet, melyek helyszínéül a falu elején lévõ nagyfeszültségû villanytelep miatt választották községünket. A megtermelt villamos energiát ide táplálják be majd. A 3,1 MW-os teljesítményû naperõmû építése
gyorsabban halad, a létesítményt
decemberben adják át – avatott a
részletekbe Könyves Gábor polgármester. – A 4 MW-os naperõmû az önkormányzattól megvásárolt területen épül fel, melynek
karbantartására szerzõdést szeretnénk kötni a beruházóval, ami
ugyancsak bevételt jelent majd
számunkra. Mindkét fejlesztés
hozadékaként iparûzési adóbevé-

FALUKÉP

ZALAAPÁTI ÚJABB EGYEDI KEZDEMÉNYEZÉSE

Gyermekprémiummal támogatják a családokat
az is, hogy idén tízéves a „Zalaapáti Ifjú Polgára” kötvény. A
gyermekprémiummal, mint önkormányzatunk újabb példa nélküli kezdeményezésével ezt a
szép jubileumot kívánjuk méltó
módon megünnepelni.
Idén kimagasló mennyiségben
oszthatunk ki szociális tûzifát. Az
állami szociális tûzifapályázaton

– Az Apáti fesztiválon újabb jelét adták a gyerekekre való odafigyelésnek.
– Egy uniós támogatással megvalósuló, Zalaapátit is érintõ EFOPprogram keretében középiskolás
diákjainkat jutalmazhatjuk. A szeptember végén megtartott Apáti
fesztiválon öt középiskolás fiatalnak adtuk át a „Kis példaképeink”

ügyekben való munkájáért. Mivel a
fesztivál idején külföldön tartózkodott, a december 8-i idõsek napján
adjuk át neki a kitüntetést.
– Milyen fejlesztések megvalósítása elõtt állnak?
– Az egészségház felújítására
nyújtottunk be pályázatot, ami a
kérelmek nagy száma miatt sajnos
nem kapott támogatást. Új fogászati eszközök beszerzésére azonban van lehetõségünk, miután a
2019-es központi költségvetési
forrásból kapunk 19 millió forintot.

energia-felhasználás csökkentése
érdekében szigeteljük a külsõ falakat, valamint új hûtõ-fûtõ rendszert építünk be.
A Hosszúfalusi temetõ rendbetételét Mindenszentekre fejeztük
be. A bejárattól a ravatalozóig tartó utat, illetve a ravatalozó elõtti
teret térburkolattal láttuk el. Új növényeket telepítettünk, és új kerítést helyeztünk el. A 4,5 millió forintos összértékû beruházáshoz 1,6
millió forint pályázati támogatást
nyertünk. Mindeközben nem feled-

„Kis példaképeink” díjátadó az Apáti fesztiválon
ugyanis februárban 24 köbméter
pluszt kaptunk, az õszi „rendes”
pályázaton pedig 113 köbmétert.
Ez összesen 137 köbméter, amivel
most a rászorulókat segíthetjük.
Ezen felül a két éve bevezetett akciót folytatva idén is két-két köbmétert aprított tûzifát osztunk ki
minden 80 év feletti tûzifával fûtõ
zalaapáti lakos számára. Önkormányzatunk saját kezdeményezése ez is, amit szintén a szociális
megtakarításából finanszírozunk.

elnevezésû ösztöndíjat, amellyel
fejenként ötvenezer forintos támogatás is járt. Õk valamennyien
fontos szerepet vállalnak a település közéletében, a kultúra és a hitélet terén.
Önkormányzatunk képviselõtestülete Zalaapáti díszpolgára kitüntetõ címet adományozott dr.
Karabély István háziorvosnak több
mint 30 éves kiváló szakmai munkájáért, kiemelkedõ emberségéért,
segítõkészségéért, valamint a köz-

Bencés emlékparkot alakítanának ki a templom mögött
Még tavaly nyertünk támogatást a
Belügyminisztériumtól a községháza energetikai felújítására. Az épület a közös önkormányzati hivatal
mûködése tekintetében eléggé
zsúfolt, amit a tetõtér beépítésével
kívánunk ellensúlyozni. Az itt létesítendõ új irodákkal az ügyintézés
diszkrécióját is megteremtjük. Az

keztünk meg az Apáti temetõrõl
sem, hiszen megújítása tervezés
alatt áll. Itt is a közlekedõ utak térkövezése lesz a feladat, továbbá új
kerítést, valamint külsõ parkolót is
építünk majd. Az elsõ világháborús
emlékmû kialakítására beadott pályázatunkat még nem bírálták el.
Ötmillió forintos támogatásban bí-

DEÁK FERENC EMLÉKÜNNEP, ROMA–MAGYAR SZENTMISE

Söjtörön már épülnek a naperõmûvek
telünk növekedésére számíthatunk hosszú távon. Ezekre a bevételi forrásokra nagy szükségünk van, mert a település nagyságából adódóan sok a feladat. A
három lakott külterület is ad bõven munkát az utak és közterületek karbantartása során.
– Mindeközben elindult a közös önkormányzati hivatal felújítása is.
– Az óvoda, a konyha és a hivatal egy épületegyüttesben található. Az utóbbi egység felújítása már tavaly elkezdõdött,
amikor is kicseréltük a nyílászárókat egy 1,6 millió forintos támogatásból. A hivatal rekonstrukcióját a Belügyminisztériumtól elnyert 19 millió forintból
folytathatjuk most. Az energetikai korszerûsítés során felújítjuk
a tetõt, amelyre napelemeket
helyezünk el. Szigeteljük az épület lábazatát, födémét és hom-

A falu határában az épülõ 3,1 MW-os naperõmû

A település nagy szülöttére, Deák Ferencre emlékeztek
lokzatát. A bejárati teraszt és az
oda vezetõ járdát pedig új burkolattal látjuk el. Az óvodai rész
felújítására saját erõbõl költöttünk minden évben. Egy pályázati projekt keretében az önkormányzati konyha korszerûsítését
is tervezzük a jövõ évben, melylyel az 1986-ban létesített épületegyüttes rendbetétele teljes
mértékben megvalósulhatna.
Saját erõbõl megvásároltunk
egy húsz éve felhagyott vendégházat az Öreghegyen, amit még
korábbi háziorvosunk, dr. Keszei
Gyula építtetett. Szándékunk az,
hogy fellendítsük az idegenforgalmat, elsõsorban a szõlõhegyre alapozva, illetve bízva a
pusztaszentlászlói termálfürdõ
újranyitásában. A mintegy 200
négyzetméter alapterületû épületet úgy alakítanánk át, hogy

földszintjén közösségi terek, míg
tetõterében négy szoba kapna
helyet. A környéken egyébiránt
nincs szálláslehetõség, ezért ez
egy hiánypótló beruházás lenne.
A felújítás elsõ ütemének megvalósítására közel 12 millió forintos támogatási igénnyel nyújtottuk be pályázatot a Leaderprogramra. A vendégház környezetét is majd rendbe kell tennünk. Itt szabadtéri színpaddal
rendelkezõ közösségi teret létesítenénk, ahol többek között a
civil szervezetek napját, vagy a
szüreti felvonulás záró ünnepét
tarthatnánk meg. A természetközeli szálláshely kialakításával
Söjtör turisztikai vonzerejének
növelése a célunk, mely kínálatban továbbra is vezetõ szerepet
játszik a Deák Emlékház, Deák
Ferenc emlékének ápolása

– A közelmúltban emlékeztek
születésének 215. évfordulójára.
– Deák Ferenc 1803. október
17-én született Söjtörön. Az
ezen a napon tartott idei ünnepségen Rétvári Bence, az Emberi
Erõforrások Minisztériumának
miniszterhelyettese is méltatta a
magyar történelem egyik legnagyobb formátumú politikusát a
Deák Emlékháznál. A koszorúzást
követõen közremûködött az elismerõ oklevél átadásánál, mellyel
Orsós Tibor önkormányzati képviselõt, a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, a Zala
Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét tüntettük ki

zunk, melybõl a ravatalozó elõtti
díszsírhely is része lesz az emlékmûnek. Magát az érintett területet, pedig árnyékolással tesszük védetté.
Örömünkre szolgál, hogy a kormány által meghirdetett Magyar
falvak program elsõ megyei tájékoztatójának helyet adhatunk november 22-én. Számítunk a program által kínált lehetõségekre, hiszen zöldmezõs beruházásban mûvelõdési házat és könyvtárat építenénk. Szolgálati lakások kialakítását
is tervezzük egy régi épület megvásárlásával és felújításával. Az
épület földszintje szolgáltatásoknak adhatna helyet, közte a Takarékszövetkezet helyi fiókjának, bízva annak megmaradásában.
– Készülnek már a zalavári bencés apátság alapításának ezeréves évfordulójára.
– A millenniumi emlékünnepség
2019
szeptemberében
lesz
Zalaváron, de Zalapáti bencés
temploma is helyszíne lesz az eseménynek. A Pannonhalmi Bencés
Fõapátság a plébániákkal együtt
koordinálja a tavaly májusban elindított "Zalavár 1000" programot,
melyhez segítséget vár a két települési önkormányzattól, illetve a
megyei önkormányzattól. Zalaapátiban több fejlesztést tervezünk a jubileumhoz kapcsolódóan.
A külsõleg korábban felújított
templomunk belsõ rekonstrukcióját szeretnénk megvalósulni. A mögötte lévõ zöldterület is rendbe
tennénk új növények telepítéssel,
és a falkerítés elbontásával, hogy
helyén egy szép bencés emlékpark
létesülhessen a településközpontban. Az egykori bencés borpincészetet fogadóépületté alakítanánk
át, amely a hitéletnek is helyet adna. Mindezen tervek megvalósításában önkormányzatunk együttdolgozik az egyházközséggel. Bencés értékeink megmentése, felélesztése érdekében számítunk
kormányzati támogatásra, hogy
mindez valóra váljon 2024-re.
Antal Lívia

Imre, a Zala Megyei Közgyûlés alelnöke. Idei ünnepségünket dr.
Pál Attila elnöknek köszönhetõen, a Zala Megyei Közgyûlés is támogatta.
Október 15-én a budapesti Fiumei Úti Sírkertbe látogatott el
településünk delegációja. A Deák
Ferenc Mauzóleumban ünnepélyes keretek között helyeztünk el
koszorút a Haza Bölcse kõsírjánál,
önkormányzatunk nevében én,
mint polgármester, Zala megyét
képviselve pedig Rigó Csaba, a
Közbeszerzési Hatóság elnöke,
korábbi kormánymegbízott. A
helyi civil szervezetek nevében
Orsós Tibor, valamint Török Iván,
polgárõr egyesületünk elnöke
koszorúzott.
November 11-én ismét egy
jelentõs eseménynek adott helyet Söjtör. Dr. Székely János
szombathelyi megyéspüspök a
helyi roma nemzetiségi önkormányzat meghívására tartott roma–magyar szentmisét. Elmélkedésében Boldog Ceferino, a romák védõszentjének életútját

Sághegyi Gellért plébános és dr. Székely János megyéspüspök
húszéves nemzetiségi vezetõi
munkájának elismeréseként. A
megemlékezésen
köszöntõt
mondott továbbá dr. Sifter Rózsa
kormánymegbízott, és Pácsonyi

idézte fel. Az ezt követõ fogadáson Talpas Gy. Csaba egyik festményével ajándékozták meg a
megyéspüspököt.
– liv –
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VASBOLDOGASSZONY TERVEI

Épül az M76-os gyorsforgalmi út Faluszépítés, iparbõvítés
(Folytatás az 1. oldalról.)
Egyrészt
Zalaegerszeg
–
Maribor – Graz – Zalaegerszeg útvonalon. Másrészt a Zalaegerszeg
– Gyõr – Budapest – Balatonszentgyörgy útvonalon a zalai megyeszékhelyre tartó, most épülõ
M76-os gyorsforgalmi út. Minkét
tesztúton lehetõség nyílik a jármûvek validációs vizsgálataira, a
sebesség és a mûszaki paraméterek mérésére.
Kiss Boglárka, a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.
(NIF) szóvivõje elmondta, jelen pillanatban két szakaszon zajlik a kivitelezés. Ezek egyike az M7-es
autópályától Fenékpusztáig tartó
szakasz, amit szintén két részre
osztottak. Az 5,6 kilométeres
hosszúságú szakasz a holládi csomóponttól Balatonszentgyörgyig
épül, míg a második, a mintegy 3
kilométeres új nyomvonal, Zala
megyébe érve, Fenékpusztáig. A
Fenékpuszta és Misefa közötti 24
kilométeres szakasz tervezése is
elkezdõdött, bár ezzel kapcsolatban még nem tudnak konkrét
nyomvonalról beszélni. Építése
2020 elején indulhat el. Mivel az
M76-os okos útként is funkcionál
majd, feladatuk az 5G mobilhálózat és az ehhez szükséges átviteltechnikai hálózat kiépítése.
Balatonszentgyörgytõl Fenékpusztáig tartó új nyomvonal építésének költsége nettó 38,8 milliárd

Középületek további fejlesztése, helyi termelõi piac és falusi
szálláshely létrehozása, zártkerti villamosítás többek között a
célja Vasboldogasszony önkormányzatának. Minderrõl Németh
Zsolttal beszélgettünk, akit polgármesternek választottak meg a
szeptember 2-i idõközi választáson. 2007-ben képviselõként
kezdte meg munkáját az önkormányzatban, majd alpolgármesterként dolgozott 2008 óta.

Hamarosan Balaszentgyörgyig érnek a töltésalapozással
forint. Németh Gyula, a Strabag
Általános Építõ Kft. területi igazgatója beszélt arról, hol tart kivitelezése. Elmondta, elég összetett a
feladat a Balaton és a Kis-Balaton
talajadottságai miatt, amelyek
csak itt fordulnak elõ. Mivel tõzeges, lápos területen kell utat és
mûtárgyakat építeni, nagy kihívást
jelent az útalapozás. Ezért olyan
egyedülálló mûszaki megoldáso-

kat alkalmaznak, hogy süllyedés és
károsodások ne keletkezzenek a
burkolatban. Környezetvédelmi
szempontokat figyelembe véve a
téglagyár felhagyott területén a
nyomvonaltól pár száz méterre
nyitottak egy kitermelõhelyet. Az
itt kitermelendõ mintegy 800 ezer
köbméter töltésanyag szállításával
így nem terhelik a közutat. A nagy
teljesítményû, óránként 240 ton-

Alsónemesapáti útikalauz
címmel jelentetett meg egy képes leporellót a település önkormányzata. A kiadvány igazán látványos összefoglalója a
község elmúlt évekbeli fejlõdésének, közterei szépülésének,
közösségi eseményeinek és
nem utolsósorban hívogató
természeti
környezetének.
Pereszteginé Cziráki Katalin pol- A közmûvelõdés
gármesterrel sorra vettük az ez érdekeltségnövelõ
évi történéseket.
pályázatunkkal
egy mobil színpad
és egy nagyképer– Szeretnénk a lakosságot és nyõs tv beszerzéaz érdeklõdõket tájékoztatni ar- sére nyílt lehetõról, hogy pályázati forrásból illet- ségünk,
melyek
ve önerõbõl milyen fejlesztések rendezvényeiken
valósultak meg az idei esztendõ- h a s z n o s u l n a k
ben. Régi vágyunk teljesülhetett majd az újonnan
azáltal, hogy a Petõfi utcában klímaberendezésbuszmegálló létesülhetett. Ezzel sel is felszerelt
háromra növekedett a belterüle- nagyteremben.
ti megállók száma, ami az utazó– Idén több
közönség kényelmét szolgálja. építési
beruháReményeink szerint lesznek még zást is megvalósíújabbak is, amikor majd új építé- tottak.
– Képviselõ-tessi telkekkel bõvítjük a települést.
A kultúrházban gyermekkönyv- tületünk döntése
tári részleget alakítottunk ki, alapján minden év
Pereszteginé Cziráki Katalin polgármester
mert eddig csak egy kis helyük nyári szünetében
a kiadvánnyal
volt a felnõtt könyvtárban. Egy fordítunk az iskola
teljesen új helyiséget kaptak, és az óvoda épületére. Idén így a tette lehetõvé, önerõbõl oldotamit komfortosan bebútoroz- melegítõ konyhák bútorzatát újí- tuk meg rekonstrukcióját Frigy
tunk. A Deák Ferenc Megyei tottuk meg, illetve kicseréltük a Tamás építész tervei alapján. A
Könyvtártól kaptunk ehhez tá- nyílászárókat. A közelmúltban kivitelezést Jagasics Dezsõ helyi
mogatást, melyhez önrésszel adtuk át a felújított ravatalozón- vállalkozó végezte.
Önkormányzatunk is hozzájárult. kat. Mivel pályázati kiírást nem
A TOP 4.1.1.-15. pályázat
eredményeként
támogatást
nyertünk az orvosi rendelõ épületének felújítására, ahol helyet
kap a védõnõi szolgálat központja. A konzorciumban megvalósuló beruházás jelentõs önrészt is
igényel, mely eszközbeszerzést
is lehetõvé tesz. Számunkra
nagy fontossággal bír ez a projekt, mely által magasabb színvonalú, korszerû ellátást tudunk
nyújtani. A megszépült épületet
novemberben adjuk át.
– A közösségi élet is színesedett egy új kapcsolattal.
– Örömmel számolhatok be
A Tök jó libanapi vetélkedõ játékvezetõje Krápicz Lászlóné
könyvtáros volt, aki egyik feladatként a Ludas Matyi cimû rajzfilm arról, hogy testvértelepülési
egy részletének szinkronizálásával tette próbára a csapatokat.
kapcsolatot létesíthettünk a
Képen Szabó Katalin iskolaigazgató és csapata
szlovén Dobronakkal egy pályá-

na kapacitású aszfaltüzemük Marcaliban van. Terveik szerint egy év
múlva már lesznek aszfaltburkolatos szakaszok. A mûtárgyak építését decemberben kezdik meg,
közte a vasút felett átívelõ 375
méter hosszú híd építését.
A kétszer két sávos M76-os
gyorsforgalmi út a tervek szerint
2022-re készül el.
Antal Lívia

A FALU SZOLGÁLTATÁSAIRÓL, SZÉP KÖRNYEZETÉRÕL

Alsónemesapáti útikalauz
zati program részeként. A létrejött együttmûködés záróünnepét az elmúlt szombaton tartottuk, a negyedik alkalommal
megrendezett Tök jó libanapon.
Elõtte természetesen több alkalommal is találkozhatott a két
település lakossága. Ilyen esemény volt az augusztusi falunapunk, ahol felléptek a Dobronaki
Nótázók is. Mi is ellátogattunk
hozzájuk, a dobronaki energia
park hihetetlen élményt nyújtott és kedves barátaink fogadtatása. A pályázat lehetõvé tette
tovább, hogy megújítsuk településünk honlapját, és egy színes
leporellót jelentessünk meg
Alsónemesapati útikalauz címmel. A kiadvány plusz érdekessége, hogy a falu közigazgatási
területérõl, intézményeirõl, táji
képérõl készített rajzos információs térkép egy pályázat eredménye, amit a falunapra hirdettünk meg. Három elsõ helyezett
pályamunka közül, Nagy Márk 18
éves tanuló rajza díszíti, a kiadvány belsõ odalát. A térképen
számmal megjelölt fotókat
Herczeg Attila helyi fotós készítette, a kiadvány szerkesztését Tanai János és fia, Balázs végezte.
Alsónemesapáti folyamatos
fejlesztésével cél egy igazán élhetõ település kialakítása, ahol
elérhetõek mindazon szolgáltatások, amelyeket a lakók igényelnek. A falu szép táji környezete minderre csak ráadás.
Mindezt nem csupán megmutatni szeretnék, hanem megosztani
a betelepülõkkel is, hogy növekedjen a lélekszám, mondta végül Pereszteginé Cziráki Katalin
polgármester.
– liv –

– Mazzag Géza közelmúltban
elhunyt polgármesterrel és a
mindenkori képviselõ-testülettel
mindig is igyekeztünk felkészülni
arra, hogy idõben tudjunk reagálni a pályázati kiírásokra. A tudatos tervezésnek köszönhetõen több középületünk újulhatott
meg az elmúlt idõszakban –
mondta Németh Zsolt. – Szeretnénk ezt a munkát folytatni, és
élni a kormány által a közelmúltban meghirdetett Modern falvak
program lehetõségeivel. Rendelkezünk tervrajzzal a polgármesteri hivatal bõvítésére, tetõszerkezetének átalakítására. Napelemeket is elhelyeznénk, amelyek
belsõ csövezését már kiépítettük. Az új épületrészben pedig ifjúsági és falusi szálláshelyeket
hoznánk létre. Mivel aszfaltos és
füves focipályánk is van, szívesen helyet adnánk fociklubok
edzõtáborainak. A faluház energetikai korszerûsítését is tervezzük, valamint a könyvtár palatetõjének cseréjét is szeretnénk elvégezni.
– Mely pályázataikról várnak
jó híreket?
– Helyi termelõi piac kialakítására nyújtottunk be pályázatot. A focipálya és a millenniumi
park között létesítendõ piac az
árusítás mellett közösségi térként is funkcionálna, futballmérkõzésekkor, illetve a családi
ünnepek alkalmával. Az önkormányzat rendezvényeit is ide
szerveznénk, mert lenne egy
épület vizesblokkal, tárolóval és
kiszolgálóhelyiséggel. A Leaderprogramtól is várunk támogatást, mert szeretnénk a faluház
udvarát térkõvel leburkolni, továbbá az épület elé egy parkolót építeni.
Ha lesz rá módunk, elsõként
a templom mögötti buszvárót
újítanánk fel. A falugondnoki
busz garázsát is bõvítenénk egy
tároló helyiséggel. Fontosnak
tartjuk a zártkertek felélesztését, melynek érdekében kiépítenénk a villanyhálózatot. Szükség van erre az infrastruktúra,
hiszen egyre több a mezõgazdasági vállalkozó, akik fenyõfát,
bodzát vagy málnát termesztenek itt. Két évvel ezelõtt egy
vállalkozó levendulaültetvényt
hozott létre, illetve idén elsõ alkalommal tartott Boldogaszszony levendulás bejárást, melyen bárki részt vehetett. Természetesen a hegyi gazdák is
örülnének, ha lenne villany. Az

Németh Zsolt
E.On-nal felvettük a kapcsolatot, és azt az ígéretet kaptuk,
hogy a jövõ évben felmérik az
igényeket. Ennek függvényében kiépítenék a gerincvezetéket. A rákötésnek azonban díja
lesz, ami annál kevesebb, minél
több a jelentkezõ. Próbálunk arra is megoldást találni, hogy ne
egy összegben kelljen majd kifizetni ennek költségét.
– Közbenjárásával a volt
hûtõház újrahasznosítása is
megkezdõdött.
– Igen, új tulajdonosa lett a
hûtõháznak, aki megkezdte a
szükséges közmûvek kiépítését.
A vasúti vágánnyal is rendelkezõ
terület 6,5 hektáros, míg a csarnokok összes alapterülete közel
hétezer négyzetmétert tesz ki.
Örömünkre szolgál, hogy egy
akácfát feldolgozó faipari cég
már beköltözött. Szeretnénk,
ha minél több vállalkozás látna
abban fantáziát, hogy telephelyként válassza településünket. Az iparbõvítés hozadékaként iparûzési adó bevételünk
növekedésében bízunk, mellyel
megteremthetnénk az önrészt
a pályázatainkhoz.
A 2019. õszi önkormányzati
választásokig kapott bizalmat
Németh Zsolt a polgármesteri
feladatok
ellátására.
Mint
mondta, igyekszik a falut úgy
irányítani, ahogy azt a korábbi
polgármestertõl, Mazzag Gézától megszokták a lakók. Hagyományos közösségi programjaikat megtartják, és reményeik
szerint megkezdõdhet néhány
fejlesztés is a tervezettek közül.
A templom felújítása biztosan
elindulhat, amelyre közel 15
millió forintot nyert a helyi egyházközség.
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LIBALAKOMA ÉS VIGASSÁG A NAPSÜTÉSBEN

Márton „nyara” a skanzenben
Márton napjához nemcsak számos népszokás, hanem
idõjárásjóslási hagyományok is kötõdnek. Elõdeink úgy tartották,
ha Márton napján a lúd jégen jár, akkor karácsonykor sárban botorkál. Ha viszont november 11-én napos az idõ (vagyis Márton nyara
van), akkor igen kemény, hideg tél következik.

Nos, ha a népi megfigyeléseknek hinni lehet, akkor ez utóbbira
számíthatunk a következõ hónapokban, hiszen vasárnap néhol 20
fok fölé is emelkedett a hõmérséklet, és szinte zavartalan volt a
napsütés. Nemcsoda, hogy a Göcseji Falumúzeum hagyományos
Márton-napi vigasságok címû ren-

dezvényére több mint 1300-an látogattak el. A program egyúttal az
idén 50 éves skanzen ünnepe is
volt. Az eseményre a Márton nevû, illetve az ebben az esztendõben 50. életévüket betöltõ látogatók ingyen léphettek be.
A skanzenben libalakomával, újborkóstolással és vásári forgatag-

gal is várták az érdeklõdõket. A
gyerekek pedig különféle játékos
programokon, és tréfás liba-keresõ
vetélkedõn vehettek részt. A vigasságot kulturális és hagyományõrzõ
programok is színesítették. Fellépett többek között ifj. Horváth Károly és tanítványai, az Igazgyöngy
Hagyományõrzõ Egyesület, de a
Savaria Legio is bemutatkozott. A
gasztronómiai programok pedig a
kóstoláson túl némi „workshoppal”is kiegészültek, hiszen az
Andráshidai Gazd'asszony Klub a káposztasavanyítás technikájával ismertette meg a közönséget.

avaly július eleje óta alpolgármesterként, idén
június közepétõl pedig
polgármesterként Kun Marcell
irányítja a Kis-Balaton közelségében található Dióskál községet. A
kezdeti nehézségek legyõzése
után, a megoldatlan feladatok
készre jelentését követõen úgy
tûnik, a falu olyan pályán indult
el, amelyik magában hordozza a
gyarapodás lehetõségét. Az oviba járók átlaglétszáma tavaly 17
fõ volt, most már negyedszázan
járnak a csoportba. A falu jelenlegi vezetõje a környékbeli községek polgármestereitõl is sokat
tanult és jó partnerkapcsolatok
kiépítését szorgalmazza, hogy a
fejlõdés kézzel fogható legyen.

T

– Idéntõl minden kedvezõ,
hasznos fejlesztés esélyét kínáló,
pályázatot igyekeztünk megragadni. Beadtunk a jelentkezésünket egy száz százalékos támogatási intenzitású, energetikai felújítást lehetõvé tévõ,
mintegy 110 millió forint beruházási értéket képviselõ pályázatra, amelynek révén modernizálni szeretnénk az önkormányzat épületét, a faluházat és az
óvoda épületét is. Fûtésrendszer- és nyílászárócsere, villamoshálózat rekonstrukció, napkollektor hálózat kiépítése is
tervben van a faluháznál 44 millió, az önkormányzatnál és az
óvodánál 34-34 millió forint
összértékben.
Az orvosi rendelõnek és a védõnõi szolgálatnak helyet adó
egészségház felújítása lassan befejezõdik. Már csak az új, 2,4 milliós összértékû eszközök, berendezések beszerzése van hátra.
Itt egy 21 milliós építészeti beruházással újítottuk meg a korábbi szolgálati lakást. A BFT által
kiírt pályázaton egy 5,6 milliós
rendezvénypajta beszerzését

KITEKINTÕ

DEREKAS HELYTÁLLÁS

Dióskál kívánalma

céloztuk meg. Út- és járdafelújítási pályázaton idén nem
nyertünk pénzt, de várjuk a Modern Települések Program kiírását. A terveztetés, a járdáink
helyrajzi számmal való ellátása
már napirenden van.
A zöld növényzet megújításával, a ravatalozó modernizálásával idén elkezdtük a temetõrekonstrukciós programot. Jövõ év
elején a temetõi parkoló bõvítését is folytatni szeretnénk, de
tervben van saját erõbõl egy fedett buszmegálló létesítése az
elektromosipari
kisüzemmel
szemközt. Az alsó-káli településrész játszótéri elemeit is önerõbõl és társadalmi munkával szeretnénk megújítani.
A faluközpont rendbe tétele,
csinosítása, parkosítása folyamatosan zajlik. A tájház kerítését
már rendbe tettük, tavasszal pedig a belsõ munkákkal, a padlózással is végezni akarunk. A régi,

TÖBB MINT TÍZ SZÁZALÉKKAL NÕTT

OKTATÁSI NAPOK ZALA, SOMOGY

A zalai TOP 100-asok árbevétele

ÉS BARANYA MEGYÉBEN

A zalai TOP 100-as vállalkozások tavalyi együttes nettó árbevétele 483 milliárd forint
volt, 10,1 százalékkal több az
elõzõ évben realizált összegnél
– közölte a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (NAV) megyei igazgatóságának vezetõje Zalaegerszegen.
Kaszás Anita a Zala Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara, a
NAV és a Zalai Hírlap közös TOP
100 – Zala megye gazdasága címû kiadványának bemutatóján
elmondta: a megyében a legnagyobb, 41,09 milliárd forint árbevételt a szállítmányozó
Gartner Intertrans Kft. érte el,
bár a korábbi évhez képest
(41,8 milliárd forint) visszaesett az árbevétele. A második
helyen 35 milliárd forint árbevétellel a ZÁÉV Építõipari Zrt.
szerepel, a harmadik helyezett
Pannontej Zrt. csaknem 18 milliárd forint árbevételt ért el.
A TOP bevétel 40,8 százalékát a feldolgozóipar területén
mûködõ 43 vállalkozás adta. Az
ipar egyéb területeirõl (építõipar, energiaipar, vízellátás) 12
társaság az összes TOP bevételének 14,9 százalékát állította elõ. A kereskedelem és a
gépjármûjavítás ágazatból 19
cég volt jelen a TOP 100-ban, a
forgalom 16,1 százalékát adva.
100 legnagyobb vállalkozás
összesen 20 ezer embert foglalkoztatott. A foglalkoztatottak létszáma alapján az 50 legnagyobb társaság közül 22 zalaegerszegi, 15 a nagykanizsai
kistérségben mûködött.

A TOP 100-as cégek vezetõit a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke köszöntötte. Parragh László kiemelte: ma
már minden szakma „hiányszakma". A cégeknél készült
felmérések azt mutatják, hogy
olyan „technikákat" – egészségügyi ellátás, különbözõ juttatások – próbálnak bevetni, amivel
meg tudják tartani a munkaerõt.
Hozzátette: a fõ kérdés,
hogy a termelékenység és a hatékonyság növekedése együtt
járjon a bérnövekedéssel. A
magyar gazdaság 2-3 százalékos éves hatékonyság-növekedésre képes, miközben a „bérnyomás kétszámjegyû" (10–15
százalékos). A kettõt nagyon
nehéz összehangolni, azok a
cégek, amelyek nem tudják ezt
realizálni, versenyképtelenné
vállnak.
Mazzag Ferenc, a megyei
kamara elnöke a térség egyik
legnagyobb problémájának a
munkaerõhiányt nevezte. Kitért arra is, hogy a kamara segítséget nyújt a kisvállalkozásoknak. Egy vállalkozás mûködését azonban számtalan külsõ
és belsõ tényezõ befolyásolja –
jelezte, méltatva a zalai vállalkozások által tavaly felmutatott teljesítményt.
Vigh László (Fidesz) országgyûlés képviselõ arról számolt
be, hogy a Zalaegerszegen épülõ jármûipari tesztpályán már
zajlanak a tesztelések, ami várhatóan kedvezõ hatással lesz a
város fejlõdésére.

A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, a
Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány és a
Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara projektpartnerként vesz részt az Új képzési koncepció az energiahatékonyság érdekében elnevezésû projektben,
mely az INTERREG V-A Magyarország–Horvátország
Határon Átnyúló Együttmûködési Program keretében
valósul meg.

a lakosok által felajánlott berendezési és dísztárgyak összegyûjtése is zajlik. A község közmunkaprogram segítségével mûvelt
„közkertjébe” tavaly 6000 tõ epret ültettünk, jövõre pedig már
tízezret fogunk. A konyhakerti
növények termesztését visszaszorítjuk, helyette inkább a
négyezertõs, most termõre fordult, profit reményével kecsegtetõ málnaültetvényünk felfuttatása a cél. Gyümölcs présünk és
darálónk már van, már csak egy
feldolgozó helyiség kiépítése várat magára, hogy a zöldséget és
gyümölcsöt helyben földolgozhassuk. Közösségfejlesztési céllal, a helyi hagyományõrzõ kulturális egyesülettel közösen
szervezzük az idõsek napjának
megünneplését. A 64 év feletti
nyugdíjasainak jelképes ajándékkal, vacsorával és hangulatos
mûsorral kedveskedünk.
Nemes Norbert

A projekt fõ célja, hogy különbözõ oktatási tananyaggal, tréningekkel és szakmai képzésekkel hozzájáruljon a közel nulla
(nZEB) energiaigényû épületek
kialakításához. 2018 õszén 3X2
napos tréningsorozat zajlott Zalaegerszegen, Kaposváron és Pécsen, ahol a hallgatóság a témában jártas szakemberek oktatásain vehettek részt. A kiváló szakértõk mellett a képzések sikeres-

sége az interaktív tanulásnak is
köszönhetõ. Az EN-eff projekt bizonyítéka a határ menti együttmûködés folyamatos fejlõdésének és a meglévõ hálózatok erõsödésének.

A projekt az EU támogatásával a Magyarország–
Horvátország Határon Átnyúló Együttmûködési
Program keretében valósul meg.
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KALEIDOSZKÓP

A GABONAKUTATÓ AJÁNLATA A TERMELÕKNEK

Kiváló szójafajták és kukoricahibridek
A szegedi Gabonakutató hagyományaihoz híven idén is megrendezte nyugat-dunántúli kukorica és szója fajtabemutatóját táplánszentkereszti növénynemesítõ kutatóállomásán.

MÁSODIK JÓTÉKONYSÁGI GÁLAEST A KERESZTURY VMK-BAN

A medencetér és az öltözõk felújításáért
A zalaegerszegi Szent Rafael Kórház második alkalommal szervez
jótékonysági gálaestet. A november 17-i program célja ezúttal is az
adománygyûjtés a fizioterápiás medence rekonstrukciójához, ami a
tavalyi elsõ gálaest bevételének is köszönhetõen december 3-án
megkezdõdhet. A kórház a medencetér és az öltözõk felújítását is
tervezi, melynek költségeihez a második jótékonysági esten remél
hozzájárulásokat.

December elején a teljes gépészet cseréje veszi kezdetét. Tulajdonképpen a medence lelke újul
meg, amellyel kontrollált vízminõséggel teljesen biztonságos hidroterápiára nyílik lehetõség, fogalmazott dr. Halász Gabriella fõigazgató a rendezvényt és annak céljait ismertetõ sajtótájékoztatón.
Mint mondta, a vízminõség valóban a legfontosabb, de a környezet sem hanyagolható el, ami a
betegeket és a munkatársakat körül veszi. A munkát éppen ezért
szeretnék folytatni az öltözõk és a
medencetér felújításával, melynek
érdekében ismételten jótékonysági gálát rendeznek. A beruházás
megvalósításához 20-25 millió forintra lenne szükség. A csempék

már megvannak, egy korábbi adományból jutott hozzá az Ispita Alapítvány.
Eichinger Attila, a kórház mûködését 1991-tõl támogató szervezet kuratóriumának elnöke felidézte, hogy négy éve határozták
el, hogy felújítják a medenceteret. Az élet azonban úgy hozta,
hogy az elavult gépészeti berendezések teljes cseréjét kellett
elõbbre hozni a vízminõség biztosítása érdekében. A kivitelezéshez több mint 20 millió forint
gyûlt össze. A zalaegerszegi és
megyei cégek, illetve magánszemélyek köszönhetõen 17 millió
forint, mely tartalmazza az elmúlt
évi városi jótékonysági fõzés bevételét. Az alapítvány 3 millió fo-

rintot tett hozzá a befolyt szjafelajánlásokból, a kórház pedig
azzal járul hozzá, hogy saját szakembereivel végezteti el a bontási
munkálatokat.
A medencetér és az öltözõk felújítását segítõ második jótékonysági gála sok meglepetést tartogat. Errõl már dr. Kecskés Gábor
orvos-igazgató beszélt. Mint
mondta, most is magasra tették a
lécet. A közönség csupa új produkciót láthat a kórház orvosaitól
és szakdolgozóitól, akik szabadidejükben keményen készülnek az
elõadásokra.
A sajtótájékoztatón részt vett
Flaisz Gergõ, a jótékonysági gálaestnek ismét helyet adó
Keresztury VMK igazgatója, valamint Gombosné Papp Judit, a kedvezményezett fizioterápiás osztály
vezetõje. Megtudtuk, hogy a hidroterápiát szeretnénk kiterjeszteni
a kardiológiai rehabilitációra is,
amit eddig mozgásszervi, neurológiai és gyermekrehabilitációban
alkalmaztak.
Antal Lívia

AZ AUTÓSOKNAK IS FEL KELL KÉSZÜLNÜNK

Téli üzemmódban a közút
(Folytatás az 1. oldalról.)
Ezeket az utakat az idõszakonként kivezényelt elhárító
gépkocsikkal is ellenõrzik. A megyében 53 kilométer az úgynevezett fehér út, melyek gyér
forgalmúk miatt kezelés nélküliek, de itt is eltakarítják a havat
szükség esetén. Ez összesen
1825 kilométeres úthálózatot jelent, amit a síkosság elleni védekezés kategóriái alapján osztottak fel. A hófogórácsokat 39 kilométeren rakják ki idén, további 22 kilométeren pedig már telepített hófogó erdõsávval „védekeznek”.
A rendelkezésre álló géppark
36 saját és 7 bérelt kombinált
gépbõl áll a megyében, melyeket a zalaegerszegi, a keszthelyi,
a lenti, a nagykanizsai és
eszteregnyei mérnökségeknek
elosztva vetik be. A síkosságmentesítéshez 9300 tonna útszóró sóval, 8000 kilogramm kalcium-klorid granulátummal, valamint 2000 liter kalcium-klorid
oldattal rendelkeznek kezdõ
készletként. Az igazgató beszélt
arról is, hogy egyes években
igencsak eltérhet a felhasznált
só mennyisége. 2012-13 telén
8574 tonnát, míg 2017-18-ban

10234 tonnát használtak fel a
megyei mérnökségek.
A téli hóeltakarítási és
síkosságmentesítési munkákat
idén is az egyes útszakaszok forgalmi rendje és az úthálózatban
betöltött szerepe szerint látja el
a Magyar Közút. Ez azt jelenti,
hogy elõször az országos közúthálózat ütõerének számító autópályákon, autóutakon és fõutakon, majd a felüljárókon és hidakon kezdik meg a beavatkozást,
ezt követi a településeket összekötõ mellékutak, illetve alacsony
forgalmú bekötõutak hóeltakarítása vagy síkosság-mentesítése. Folyamatos havazás vagy
hófúvás esetén többször is viszszatérnek egy-egy útszakaszra.
A fontos útszakaszokon megelõzõ jellegû sózást is végeznek, ez
a forgalmas autópályákat, autóutakat és fõutakat érinti elsõsorban. Ez azt jelenti, hogy a meteorológiai elõrejelzések alapján
még a havazás vagy síkosság kialakulása elõtt szóróanyagot juttatnak ki a burkolatra.
A rendezvényen felhívták a
figyelmet arra is, hogy nyári gumijukat még a tartós fagyok
elõtt cseréljék át az autósok téli
közlekedésre alkalmas abron-

csokra. A téli gumik tapadása
nagyságrendekkel jobb, mint a
nyári vagy akár a négyévszakos
gumiké, a téli idõszakban ezzel a
féktávok hossza is érdemben
csökkenthetõ. A tapasztalatok
azt mutatják, hogy sokan nem
váltanak téli gumira, ami téliesebb útviszonyok mellett jelentõsen növelheti a balesetek kockázatát. Továbbá a közlekedõknek érdemes még utazás elõtt
tájékozódniuk az aktuális útviszonyokról, hogy fel tudjanak
készülni az esetleges lassúbb haladásra vagy rendkívüli helyzetekre. Az aktuális útviszonyokról, forgalmi helyzetrõl a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. megyei
diszpécserközpontjai mellett a
társaság útinformációs szolgálatánál is érdeklõdhetnek a 06-1366-2400-ás telefonszámon.
A www.utinform.hu oldalon
pedig számos hasznos közlekedési információhoz juthatnak a közlekedõk, ahol néhány óránként
országos összesítést publikálnak
az aktuális útviszonyokról.
A sajtótájékoztató gépszemlével zárult a Zrínyi úti telephelyen, ahol mindegyik elõzetesen
már felkészített jármû átesett
egy alapos vizsgálaton.

A nagy érdeklõdéssel kísért rendezvényt Virágné Pintér Gabriella kereskedelmi igazgató nyitotta meg. Elsõként dr.
Nagy Zoltán kukoricanemesítési fõosztályvezetõ ismertette a Gabonakutató
minden igényt kielégítõ kukorica
portfólióját, ami a szuperkorai hibridektõl
az igen korai, korai, közép és a késõi érésû siló hibridekig igen sok lehetõséget kínál a termelõknek. Garamszegi Tibor a szója aktuális kérdéseirõl beszélt, kitérve, hogy zöldítésben
történt változások ellenére továbbra is nyereségesen lehet termeszteni az olajos növényt hazánkban. A Gabonakutató ehhez nem csupán kitûnõ fajtákat, hanem a fajtákhoz adaptált technológiát és
folyamatos szaktanácsadást kínál a tenyészidõszak
során.
A szántóföldi bemutatón a gazdálkodók megismerhették a Gabonakutató legújabb szójafajtáját,
Suedina-t. Vadvári László területi képviselõ érdeklõdésünkre elmondta, így már az igen korai (00)
éréscsoportban is rendelkeznek szójavetõmaggal.
A zalai termelõk számára, akik késõbb vetnek, és
korábban aratnak, a Suedina kiváló megoldás lehet. További fontos jellemzõje, hogy kiemelkedõ
terméspotenciállal rendelkezik, ezerszemtömege
és fehérje-tartalma is átlagon felüli. Jól alkalmazkodik az eltérõ környezeti viszonyokhoz. Kezdeti
fejlõdési erélye és állóképessége is kiemelkedõ.
Az alacsony tripszin-inhibitor tartalmú korai
Aires szintén kiváló terméseket ad. Állóképessége
és agronómiai tulajdonságai miatt nem csak a feltárás nélküli takarmányozáshoz ajánlják. Koraisága
miatt jó elõveteménye a kalászosoknak. A középérésû csoport egyik kimagasló, illetve legkorábbi
fajtája a Bahia, jó talajokra, intenzív technológiá-

hoz ajánlott, folyton-növõ, erõs bokrosodási hajlammal. Alacsony tripszin-inhibitor tartalma miatt
direkt etetésre is alkalmas. A Pannónia kincse méltán az egyik legkedveltebb szója. Hosszabb tenyészideje miatt inkább Dél-Zalába ajánlott. Sikerének
titka kiváló alkalmazkodóképességében és kimagasló termésében rejlik. Kiválóan alkalmas
biotermesz-tésre is.
Vadvári László a kukorica hibridek között figyelembe ajánlotta az igen korai érésû Saroltát. Éréscsoportjának kiváló képességû hibridje, ami már
szeptemberben aratható. Kalászosok elõveteményeként is jól hasznosítható Gyenge talajokon
elõnyként jelentkezik átlagon felüli szárazságtûrése. Jó minõségû területeken tíz tonna feletti terméshozamra is képes, amiért a zalai termelõknek is
javasolják. A 300-as éréscsoportban a GKT 376, az
intenzív területek kukorica hibridje. Átlagon felüli
terméshozammal, illetve nagyon jó stressz- és
aszálytûréssel rendelkezik. A GKT 372 kukorica hibridet közepes és gyenge minõségû termõhelyeken
érdemes vetni. Jó és gyenge termõhelyekre egyaránt alkalmas a Szegedi 521 (FAO 500), ami nagyon jó beltartalmú silókurkorica. A FAO 400-as
éréscsoportban új silóhibrid a GK Silostar, ami
egyenértékû a FAO 500-sokkal. Intenzív területek
hibridje, kiváló zöld- és szárazanyag terméssel.

