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EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT – ZALAEGERSZEGI MOBELITÁS

Önvezetõ jármû is bemutatkozott
Az Európai Mobilitási Hét megyeszékhelyi eseményei az elmúlt
szombaton az V. Zalaegerszegi MobElitás rendezvénnyel zárult. Az
eseményt két alkalommal autós felvonulás is színesítette, melyen a
Budapesti Mûszaki Egyetemen fejlesztett önvezetõ jármû haladását
is megtekinthették az érdeklõdõk a Balatoni út egy szakaszán.

A MobElitás házigazdája a zalaegerszegi ZalaZone Jármûipari
Tesztpálya volt. Karmacsi Bernadett kommunikációs és marketingkoordinátor elmondta, a kiállítók hagyományos, elektromos és
önvezetõ autóikat vonultatták fel.
A színpadon mások mellett a
Mobilis Gyõr munkatársai természettudományos kísérleteket mutattak be, Zsupanek Bence szimulátor bajnok, valamint Répási Róbert raliversenyzõ is beszélt élményeirõl, eredményeirõl. A programon nagy érdeklõdés övezete a
Budapest Mûszaki Egyetem saját
fejlesztésû önvezetõ jármûvét.
A projektet két évvel ezelõtt indították össz-egyetemi fejlesztésként, melyben a villamosmérnöki
és a közlekedésmérnöki kar több
tanszékkel vesz részt a gépjármûtechnikai tanszék koordinálásában,
mondta érdeklõdésünkre Vass Sán-

dor, az utóbbi tanszék tanársegédje. Az elsõ etapban arra koncentráltak, hogy mozgásképessé tegyék egy korábbi projekt által be-

szerzett Smart típusú gépjármûvet, vagyis lehessen vezérelni a
gázpedált, a váltót és a kormányt.
Jelenleg három funkcióra képes.
Ezek egyike a zsebparkolás, amikor
egy külsõ eszközrõl irányítva egy
tetszõleges helyre lehet hívni
autót, amit az általa megtervezett
útvonalon közelít meg.
(Folytatás MobElitás címmel
az 5. oldalon.)

Zala Megyei Önkormányzat a hétvégén
tartotta ünnepi közgyûlését, melyen részt vett Kövér
László, az Országgyûlés elnöke.
A meghívott vendégeket – zalai
és határon túli politikusokat,
közéleti személyiségeket – dr.
Pál Attila, a megyei közgyûlés
elnöke köszöntötte.

A

Haladás önvezetõ módban a Balatoni úton

GÖCSEJ HARCI TÚRA KEMENDOLLÁRON

Lövészet, szablyavívás, dombra fel
A keszthelyi középiskolások
gyõzelmét hozta a tizedik alkalommal megrendezett Göcsej
harci túra elnevezésû ifjúsági
honvédelmi verseny, amit a Zala
Megyei Védelmi Bizottság, a Magyar Honvédség illetve a 12. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi
Iroda rendezett meg Kemendolláron.

A jubileumi versenyen 17 csapat vett részt a 17 feladatból álló
megméretetésen, ebbõl 14-et a
település sportpályáján kellett teljesíteni. Többek között lövészetben, íjászatban, szablyavívásban
és fegyveres váltóban versengtek
egymással, mondta el érdeklõdésünkre Sághegyi Attila alezredes, a
megyei védelmi bizottság honvédelmi referense. Három feladat a
kemendi várdombot érintette. Ebbõl kettõ eléggé megterhelõnek
bizonyult, hiszen a domb alját kerékpárral kellett megközelíteni,
míg a várdombot futva. Itt törté-

nelmi teszt, távolságbecslés és
gépkarabély szét-összeszerelés
várta a fiatalokat.
A rendezvény céljáról elmondta, hogy fizikai és szellemi feladatokkal a katonai kiképzés jellegével
valamint a katonai élet mindennapjaival kívánják megismertetni a

gyerekeket. Tájékozódhatnak a
Magyar Honvédség tevékenységérõl, azzal a nem titkolt szándékkal,
hogy a katonai pálya felé ösztönözzék a fiatalokat. A versenyt a
helyszínek változtatásával is igyekeznek érdekesebbé tenni.
(Folytatás az 5. oldalon.)

Mint fogalmazott, az összefogásnak köszönhetõen Zala megye
egyre erõsebb és sikeresebb. A
megyei jogú városokon kívül 23
milliárd forint jut a zalai települések fejlesztésére, illetve a tervezett faluprogram révén ötmilliárd
forinttal több juthat a megye útjainak rendbetételére.
Kövér László ünnepi beszédében többek között hangsúlyozta:
„Nem szabad hagynunk, hogy a
magyar társadalom,
erkölcsi
többségét felmorzsolják és politikai kisebbségbe szorítsák.”
Zala Megye Díszpolgára kitüntetõ címet dr. Márfi Gyula veszprémi érsek kapta. Rajta kívül még
tízen vehettek át elismerést.

ZALA MEGYE

Díjazottjai

Elsõ sor, balról-jobbra: Tóth
Sándorné, Dallos Rita, Dr. Márfi
Gyula, Major Veronika, Joóné Baranyai Tímea
Második sor, balról-jobbra: Takács László (ZTK FMVas), Dr. Takács
István, Dr. Tószegi Sándor, Dr.
Kövér László, Dr. Pál Attila, Major
Lajos, Tar László, Musits Róbert
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ELOSZTÓ KÖZPONTOT LÉTESÍTETT A KÍNAI DAHUA

Zalaegerszegrõl Európába
Zalaegerszegen nyitotta meg elsõ európai ellátási központját a
világ egyik vezetõ biztonságtechnikai eszközöket gyártó vállalata,
Dahua Technology. A bejelentésre a város dísztermében került sor
a kínai vállalat vezetõi, illetve kínai és magyar kormányzati politikusok körében.

Elsõként Flynn Jiang, a Dahua
Technology Magyarország ügyvezetõje adott tájékoztatást a vállalat fejlõdésérõl, majd Jason
Zheng, a Dahua Kínán kívüli országaiért felelõs operációs igazgatója
azt emelte ki, hogy a magyarországi összeszerelõ- és a disztribúciós központ létrehozása kulcsfontosságú lépés az európai ügyfelek versenyképes kiszolgálása
érdekében.
Zalaegerszegen
háromezer
négyzetméteres bázist hoztak létre, ahol elõrejelzéseik alapján napi
500 darab rögzítõ és 700-900 darab kamera összeszerelése a rövid
távú céljuk. A logisztikai tevékenységhez kapcsolódóan 2020-

ig olyan ellátási láncot szeretnének létrehozni, ami havi 150-250
ezer darab szállítmányt kezel Európába.
Csou Hszin-csien, a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetségének kereskedelmi tanácsosa arról beszélt, hogy Kína számára Magyarország az egyik legfontosabb befektetési célpont.
2016-ban 4,1 milliárd dollárt tett
ki 20 kínai vállalkozás befektetési
összege. Idén viszont 60 cég kíván befektetni, így a befektetési
összeg is megsokszorozódik. Kiemelte, hogy hazánk a kínai áruk
európai elosztó központjának számít, annak ellenére, nincs tengeri
kikötõje. A Dahua a második olyan

kínai cég a Huawei után, amelyik
ilyen központot mûködtet Magyarországon.
Ponevács-Pana Petra, a Külgazdasági és Külügyminisztérium
külgazdasági ügyekért felelõs helyettes államtitkára is beszélt a
befektetések növekedésérõl. Alátámasztotta egy adattal, miszerint 2017-ben Magyarország volt
a világ 7. legkedveltebb befektetési célpontja az egymillió lakosra
vetített munkahelyteremtés tekintetében. A lendület 2018 elsõ
felében is folytatódott: 46 befektetõi döntés született, ami 6700
új munkahelyet teremt és 2 milliárd eurónyi tõkebefektetést hoz.
A projektekbõl 12 új befektetõhöz köthetõ, 34 újra befektetés,
ami a Magyarország iránti bizalmat jelzi.
Vigh László országgyûlési képviselõ Zalaegerszeg növekvõ gazdasági potenciájáról beszélt, megemlítve 45 milliárd forintból épülõ és

a világon egyedülálló tesztelemeket tartalmazó jármûipari tesztpályát. Balaicz Zoltán polgármester
azt fûzte hozzá, hogy a jármûipari
tesztpályának is otthont adó zalaegerszegi északi ipari park az országban elsõként kapta meg Tudományos és Technológiai Park címet. Örömét fejezte ki, hogy a jelenleg zajló szállodafelújítás mellett a Dahua révén újabb kínai be-

fektetésnek adhatnak helyet a városban.
A Dahua Technology a világ
egyik vezetõ videókamerás megfigyelõ rendszereket gyártó vállalata. Világszerte több mint 13
ezer munkavállalójának köszönhetõen a Dahua megoldásait, termékeit és szolgáltatásait 180 országban illetve számos ágazatban és
területen használják.

A képen balról jobbra a bejelentés
résztvevõi:
Andrzej
Jarzyna, a Dahua Technology CEE
and Nordic kereskedelmi igazgatója, Flynn Jiang, Vigh László,
Jason Zheng, Zhou Xinjian, dr.
Ponevács-Pana Petra, Balaicz Zoltán és Colin Wang, a Dahua
Technology CEE and Nordic ügyvezetõ igazgatója.
Antal Lívia

JÁRMÛALKATRÉSZ-GYÁRTÓK KONFERENCIÁJA A TESZTPÁLYÁN

A hazai beszállítókra fókuszálva
A konferencia helyszínéül éppen
ezért választották a zalaegerszegi
tesztpályát, ahol a jövõ jármûiparának kutatásfejlesztési és innovációs központja jön létre.
Dr. Háry András, az Autóipari
Próbapálya Zala Kft. ügyvezetõje
úgy vélekedett, míg a tesztpálya a
Fehér Lajos Dániel, a Ljubljanai Magyar Nagykövetség
fejlesztésben lévõ termékekre és a
külgazdasági attaséja, dr. Háry András
fejlesztõkre fókuszál, addig a maés dr. Nyírõ József a tesztpálya fogadóépülete elõtt
gyarországi jármûgyártók nagy réFennállásának 25. évfordulóját ünnepelte a Magyar Jármûalkat- sze inkább a termelõ szférában és
rész-gyártók Országos Szövetsége (Majosz) a zalaegerszegi kevésbé a fejlesztésben tevékenyZalaZONE Jármûipari Tesztpálya új fogadóépületében. A 4:PONT:0 címû konferenciasorozat elsõ állomásán együttmûködési szándéknyilatkozatot írt alá dr. György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelõs államtitkára, valamint dr. Nyírõ József, a Majosz elnöke.

Az együttmûködés célja a hazai
jármûipar fejlesztése, melyrõl Dr.
György László beszélt a kormány
2030-ig szóló gazdaságfejlesztési
programjának bemutatása kapcsán. Mint mondta, öt-hat év múlva nagy változások várhatók, mert
az önvezetõ valamint az elektromos jármûvek elterjedése átalakítja a beszállítói környezetet, az
irántuk támasztott követelményeket. Ahhoz, hogy a magyar jármûipari kis- és középvállalkozások
meg tudjanak felelni a kihívásoknak, az automatizáció, a digitalizáicó és a robotizáció terén
egyaránt szükséges elõrelépniük.
A kormány ezt a folyamatot az
Ipar 4.0 programjával segíti, amely
során az új technológiákat már alkalmazó mintagyárakat is meglátogathatnak. Beszállító-fejlesztési
programjukkal a nagy integrátorokat kívánják ösztönözni arra, hogy
fejlesszék saját hazai beszállítóikat, és segítsenek nekik a beszállítói lánc szintjein elõbbre lépni.
A világkereskedelem 80 százalékát 600 globális értéklánc adja.
A cél az, hogy a globális értékláncok a magas hozzáadott értéket
elõállító tevékenységeiket hozzák
Magyarországra, amelybe a hazai
kkv-k be tudnak kapcsolódni. Ki-

kedik jelenleg. Éppen emiatt kívánatos az az irány, hogy aki ma még
gyárt, az egyre inkább tudjon az
innovatív fejlesztések felé elmozdulni. Mindkét lábat, akár gyártásról, akár fejlesztésrõl van szó, befolyásolják a jelen technikai változásai, a jármûirányítás fejlõdése, az
elektromos és hibridhajtások megjelenése. Fontos, hogy a hazai jármûgyártók ezeket a trendeket figyeljék a felkészülés és a lépéstartás érdekében. Ezt a célt szolgálja

ez a rendezvény is, ami a ZalaZONE
Jármûipari Tesztpálya új konferenciaközpontjában szervezett elsõ
esemény is egyben.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos köszöntõjében az épülõ zalaegerszegi
tesztpálya a jármûipari kutatásfejlesztésben betöltendõ szerepét emelte ki. Balaicz Zoltán polgármester arról beszélt, hogy a
város a helyi szakképzõk és egyetemek támogatásával hozzájárul a

szakképzett munkaerõ biztosításához, amely a kutatás-fejlesztéshez szükséges.
A Majosz 25. évfordulója alkalmából indított konferenciasorozatot elsõ eseményén a jármûipar
aktuális kérdéseivel, a robotizációval, a mesterséges intelligenciával, a kutatás-fejlesztéssel
és a szakképzéssel kapcsolatos témakörök kaptak kiemelt szerepet
az elõadásokban.
– liv –

emelte, hogy a kormány a jelenlegi európai uniós költségvetési ciklusban több mint ezermilliárd forinttal támogatja az innovatív és
kreatív vállalkozásokat.
Dr. Nyírõ József érdeklõdésünkre elmondta, nagyon büszkék arra, hogy a Magyar Suzuki
Zrt. és a 21 tagvállalat által 1993ban alapított szövetség az elmúlt
25 évben az ország legnagyobb
szakmai szervezetévé nõtte ki
magát. Az innovációs minisztériummal kötött megállapodással
már most a következõ 25 évre kívánnak fókuszálni tevékenységüket érintõen, és azokra a kormányzati együttmûködésekre,
melyek mentén segíthetik a szövetség jelenleg 300 tagvállalatának mûködését. A szándékuk az,
hogy a magyar jármûipari alkatrészgyártók hatékonyságukat növelve nagyobb termelékenységet
érjenek el az elkövetkezõ években. Ennek elõsegítése érdekében többek között beszállító-fejlesztési programot kívánnak indítani tagvállalataikkal együttmûködve, melynek célja a beszállítói
lánc további erõsítése.
Mint fogalmazott, az ipari forradalom korát éljük, ami jelentõs
befolyással bír a jármûgyártásra.
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TÉRSÉG

AKTUÁLIS
A Zala Megyei Önkormányzat
az elmúlt hétvégén tartotta már
hagyományos ünnepi közgyûlését, melyen részt vett Kövér László az Országgyûlés elnöke. A
meghívott vendégeket – zalai és
határon túli vezetõket, politikusokat – dr. Pál Attila, a megyei
közgyûlés elnöke köszöntötte.

Mint fogalmazott, ez az összefogás az egyik titka, hogy Zala
megye egyre erõsebb és sikeresebb. „Közösen lehetünk részesei, alakítói a történelmi léptékû
fejlesztéseknek, amelyek több
évtizedre is meghatározzák az itt
élõ emberek boldogulását”. Szólt

KÖVÉR LÁSZLÓ ÜNNEPI BESZÉDE – ZALA MEGYE DÍSZPOLGÁRA MÁRFI GYULA VESZPRÉMI ÉRSEK

Elismeréseket adott át a megyei önkormányzat
sáért Díját Dallos Rita a keszthelyi
Szent Lukács Idõsek Otthonának
igazgatója kapta kimagasló és
példaértékû munkájának elismeréséül.
A közgyûlés Zalai Pedagógus
Díjat
adományozott
Tóth
Sándorné intézményvezetõ-helyettesnek, a nevelés-oktatás és
tehetséggondozás területén kifejtett áldozatos munkájáért, példaértékû társadalmi-kulturális szerepvállalásáért. A Zala Megye

megyei jogú városokon kívül 23
milliárd forint forrás jut a zalai
települések fejlesztésére, illetve
a kormány által tervezett faluprogram révén mintegy ötmilliárd forinttal több juthat a megye
útjainak rendbetételére. A megyei közgyûlés elnöke megkö-

Dr. Pál Attila

Kövér László

Zalaegerszeg összekötését az
M7-es autópályával, a Sármelléki
repülõtér érintésével, az M70-es
hiányzó szakaszának megépítésével, a kikötõ várost, Kopert
összekötõ 2x2 sávos autópályáról. Elkészült a Zalaegerszeg–Rédics–Lendva vasútvonal helyreállítását tartalmazó megvalósíthatóság tanulmány, a tervezési folyamatok indításáról a kormány
dönt majd. Kitért arra is, hogy a

szönte, hogy a zalai vállalkozások
munkahelyek teremtésével hozzájárulnak a megye gazdasági
növekedéséhez, a versenyképesség fenntartásához.
Kövér László ünnepi beszédében többek között hangsúlyozta:
„Nem szabad hagynunk, hogy a
magyar társadalom erkölcsi többségét felmorzsolják, és politikai kisebbségbe szorítsák”. Tudatosan
kitervelt és módszeresen végre-

hajtani kívánt törekvésnek nevezte azt a célt, hogy „Európa szellemi és anyagi természeti és gazdasági erõforrásainak ne az európai
emberek, nemzetek és országok,
hanem Európán, illetve a demokratikus döntéshozatali és ellenõrzési rendszerek hatókörén kívüli
érdekkörök legyenek a haszonélvezõi”. Kijelentette: Európa jövõje
azon múlik, hogy az európai társadalmakon belül fennmaradnak-e a
keresztény értékrendben és életmódban gyökerezõ erkölcsi többség közösségei.
Az ünnepi köszöntõket követõen Kövér László és dr. Pál Attila elismeréseket adott át. A közgyûlés
Zala Megye Díszpolgára kitüntetõ
címet adományozta dr. Márfi Gyu-

A testület legutóbbi ülésén tájékoztatást kapott a Zala Megyei
Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Fõosztályának
mûködésérõl, valamint a Vidékfejlesztési Program megyei végrehajtásáról.

Tûzifa egységárak
2018. szeptember 1-tõl
Áraink 1 mx 1mx 1m-ben értendõk. EUTR: AA5807123
Az árak egy teljes autóra vonatkoznak, mely 9 ûrm /5,3 m3
Cser, tölgy
Vegyes
Akác

20 km-ig
162.000 Ft
166.500 Ft
167.400 Ft

3

21–50 km
166.500 Ft
170.100 Ft
172.800 Ft

0-20 km-ig
Cser:
Hasított 1 m-es
18.000 Ft/ûrm
Kandallófa 25 és 33 cm-es
Ömlesztve 18.800 Ft/ûrm
Vegyes: (Akác, Cser)
Hasított 1 m-es
18.500 Ft/ûrm
Kandallófa 25 és 33 cm-es
Ömlesztve 19.000 Ft/ûrm
Akác:
Hasított 1 m-es
18.600 Ft/ûrm
Kandallófa 25 és 33 cm-es
Ömlesztve 19.500 Ft/ûrm

50 km-túl
171.500 Ft
175.100 Ft
177.800 Ft
21 km-tõl
18.500 Ft/ûrm
19.300 Ft/ûrm

18.900 Ft/ûrm
19.600 Ft/ûrm

19.200 Ft/ûrm
19.900Ft/ûrm

Horváth Gyula fõosztályvezetõ
elmondta, hogy a Mezõgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatal Zala Megyei Kirendeltsége Kormányhivatalba integrálódásával jött létre a
fõosztály 2017. január 1-jén, fõ
feladata pedig a támogatáskezelés, pályázatkezelés és az ezekhez
kapcsolódó ellenõrzés. A korábbi
régiós feladatellátást jelenleg már
felváltotta a megyei szintû ügyintézés, amelyet idén április óta a
frissen felújított zalaegerszegi Zóna épületben, saját irodákban végeznek. Ügyfélszolgálatuk, amely
éves szinten több mint 5000 személyes vagy telefonos megkeresést kap, országosan egyedülálló
módon a Zalaegerszegi Járási Kormányablakkal közös ügyféltérben
mûködik. A mezõgazdasági támogatások közül legjelentõsebb területalapú támogatásokat illetõen

la érsek atyának több évtizedes
példaértékû, a keresztény és a
nemzeti értékek iránt elkötelezett, értékteremtõ fõpásztori és
közéleti tevékenysége elismeréseként.
Zala Megye Közigazgatási Díját
dr. Tószegi Sándor fõállatorvos
kapta az állategészségügyi igazgatás területén végzett kiemelkedõen magas színvonalú szakmai tevékenysége elismeréséül.
Zala Megye Egészségügyéért Díjat
vett át dr. Takács István fõorvos
több évtizedes áldozatos gyógyító munkájáért, a Zala Megyei
Szent Rafael Kórház kardiológiai
osztályán végzett magas színvonalú szakmai tevékenységéért.
Zala Megye Szociális Gondoskodá-

Dr. Márfi Gyula
Sportjáért Díjat Major Veronikának adományozta a futócéllövészetben elért kiemelkedõ eredményeiért, junior világbajnoki
aranyérmeiért. Zala Megye Sportjáért Díjat a ZTK-FMV Tekeklub
kapta a hazai és nemzetközi ver-

senyeken elért kiváló eredményekért, az utánpótlás neveléséért.
(Az elismerést Takács László, a
klub elnöke vette át.) Zala Megye
Fejlesztéséért Díjat kapott Tar
László a Nyugat-Balatoni Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetõje,
Zala megye turizmusának fejlesztésében végzett kimagasló tevékenysége elismeréséül.
A Zala Megye Fejlesztéséért
Díjat Musits Róbert, az IMRO
Nonprofit Kft ügyvezetõje vehette át Zala megye gazdaságának, idegenforgalmának fejlesztéséért, a fenntartható fejlõdés
és a klímavédelem elõsegítéséért. A Zala György Díjat Major Lajos községgazdának, a magyar
népi és katolikus hagyományokat megjelenítõ alkotó munkásságáért adták át. Zala Megye Címere Emlékplakettet kapott
Joóné Baranyai Tímea pedagógus, hivatástudattal, szakmai
alapossággal, empátiával végzett munkájáért. A közgyûlés Zalai Civil Társadalomért és Nemzetiségekért Díjat adományozott
Szûcs Imre plébánosnak közösségépítõ munkája elismeréseként. (A kitüntetett a díjat egy
késõbbi idõpontban veszi át.)
Az ünnepség dr. Márfi Gyula
ünnepi gondolataival ért véget,
aki beszélt Zala megyéhez való
kötõdésérõl, a keresztény erkölcs
fontosságáról, végül pedig kitüntetett társai nevében megköszönte az elismeréseket.

ÜLÉSEZETT A MEGYEI KÖZGYÛLÉS

Támogatják Lendvát a cím elnyerésében
közel 4500 igényt kezelnek mintegy 140 000 hektár területre vonatkozóan, a kifizetett támogatási
összeg pedig meghaladja a 12 milliárd forintot. A közvetlenül a mezõgazdasági termeléshez kötõdõ
támogatások mellett nagy jelentõségük van a vidék felzárkóztatását
segítõ támogatásoknak, melyek a
mezõgazdasági üzemek versenyképességének javítását, az erõforrás felhasználás hatékonyságának
növelését, a környezetvédelmi
szempontok fokozottabb figyelembe vételét célozzák, valamint a
fiatal termelõk gazdaságainak
megerõsítését, a vidéki térségek
lakossága életminõségének javítását. A Vidékfejlesztési Program keretében eddig 751 kérelem érkezett, melyek közel 50 százaléka támogatást nyert.

Döntött a közgyûlés a Lendva által 2019-ben benyújtandó „Európa
Kulturális Fõvárosa 2025” pályázat
támogatásáról, melyben a szlovén,
a horvát, a magyar és az osztrák városok közötti határon átnyúló
együttmûködésre, a nyelvi sokszínûségre és az itt élõ nemzetek gazdag kulturális együttmûködésére
kívánnak alapozni. A pályázat célja a
nagyobb kulturális-turisztikai láthatóság és kínálat fejlesztése, vala-

KÖZPONTI

mint a fiatalok ösztönzése a térségben maradásra, amely egybecseng
a Zala Megyei Önkormányzat által kitûzött célokkal is.
Idõközben beérkezett pályázati
támogatások és választásokhoz
kapcsolódó bevételek, illetve elõirányzat átcsoportosítások miatt
módosította a közgyûlés 2018. évi
költségvetését, melynek bevétel-kiadási fõösszege így 814 062 ezer
forint.

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

www.zalamedia.hu

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
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ÜNNEP

VÁROSNAP KITÜNTETÉSEKKEL, TESTVÉRVÁROSI EGYÜTTMÛKÖDÉSSEL

Együtt, hogy Pacsán jó legyen élni
Pacsán kilencedik alkalommal tartottak városnapot szeptember
elsején. A megye legfiatalabb városának ünnepén immár negyedszerre köszöntötték azokat, akik a település fejlesztésében maradandót alkottak, és sokat tettek az itt élõk mindennapjainak jobbá
tételéért. A testvérvárosi kapcsolat megerõsítésére is sor került
Pacsa és a szlovákiai Kisudvarnok között: az errõl szóló megállapodást a két polgármester írta alá.

A nemzeti ünnepek olyan jeles
dátumok, amikor egy ország, egy
nép ünnepli összetartozását; a települések emléknapjai pedig azok,
amelyeken az ott születettek, az

ott élõk, az ott dolgozók ünneplik
összetartozásukat, mondta ünnepi
beszédében Kelemen Tamás polgármester. Pacsa számára ez nap
azért is fontos, mert megemlékezhetnek egy 90 évvel ezelõtti fon-

A fogorvosi ellátás és védõnõi tanácsadás szempontjából
hét, illetve négy település lakosságát érinti kedvezõen az a beruházás, mely során Gelse önkormányzata felújította e két
egészségügyi szolgáltatásnak
helyet adó épületet.

Az infrastrukturális fejlesztést
a Széchenyi 2020 Területfejlesztési Operatív Programon elnyert pályázat tette lehetõvé, mondta el
az épület átadásán Szegedi Ferenc, Gelse polgármestere. Az
idáig vezetõ út azonban nem volt
egyszerû, hiszen kezdeni kellett
valamit az utcaképet rontó, állagában igencsak leromlott önkormányzati tulajdonú épülettel. A
fogorvosi és védõnõi ellátás körülményei visszatetszést váltottak
ki az ellátottak és a betegek részérõl. A felújítás korábbi megvalósításában akadályt jelentett az

önkormányzat pénzügyi helyzete,
az adósságrendezési eljárás, majd
a saját erõ hiánya. 2016 tavaszán
jelent meg az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztését szolgáló kiírás, melyben lehetõséget látott az önkormányzat.
A pályázat megírását házon belül

tos eseményrõl, amikor is Pacsa
kisközség
a
hozzátartozó
Pacsatüttös kisközség egyesítésével 1928. augusztus 15-tõl nagyközséggé alakult.

Pacsa kilenc évvel ezelõtt városi rangot kapott, mely kapcsán a
polgármester arról beszélt, hogy a
település adottságai kedvezõek,
több munkahely is kínál álláslehetõséget. A szabadidõ eltöltése te-

rén is számtalan mód, és színvonalas helyszínek állnak rendelkezésre,
amellyel élhetnek, illetve ahol szórakozhatnak, feltöltõdhetnek a helyiek.
Mint mondta, annak ellenére,
hogy Pacsa Zala megye legfiatalabb és legkisebb városa, az 1800as lélekszámot tekintve mindig
vannak olyanok, akik egy picivel
többet tesznek azért, hogy a település fejlõdjön, szépüljön, egyszerûbben szólva jó hírét keltsék a világban. Nekik immár negyedik alkalommal mondhatnak köszönetet
Pacsa születésnapján.
A városnak lelke is van, ahogyan egy embernek is. A várost a
benne lakók töltik meg élettel: fiatalok, idõsek és gyerekek, akik a
jövõt jelentik. A városvezetés
döntéseiben lényeges szempont a
családok segítése, legyen az beiskolázási támogatás, idõsek támogatása, tûzifapályázat, ingyenes

esküvõi szertartás, kedvezményes
építési telek. Az oktatási, kulturális, egészségügyi intézmények,
valamint az utak, járdák, közlekedési infrastruktúra fejlesztését is
szem elõtt tartják. A polgármester az eredményes pályázatok között megemlítette a külterületi
mezõgazdasági út, az egészségház szintén harminc millió forintos rekonstrukcióját, valamint az
ipari park fejlesztését járda és
szennyvízhálózat kiépítésével. Önerõbõl újították fel a mûvelõdési
ház melletti parkolót, valamint a
Csány utca járdáját. Kiemelte,
hogy Zalaegerszeg fejlesztése is
pozitívan hat a térség, így Pacsa
fejlõdésére, hiszen a megyeszékhelyet az M7-es autópályával összekötõ M76 gyorsforgalmi út a
tervek szerint mindössze két kilométerre halad el majd Pacsa mellett. A környezõ falvak saját fejlesztései is pozitívan hatnak a vá-

rosra. Közös projektjük a ivóvízhálózat több százmillió forintos
komplex felújítása.
Fejlõdni, elõbbre jutni régóta,
csak együttmûködve lehet, melyben, mint mondta, számít a város
lakóira. Mindannyiunk kötelessége
tenni azért, hogy Pacsán jó legyen
élni, hangsúlyozta végül Kelemen
Tamás polgármester.
Pacsa vezetõit és lakóit Vigh
László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos is köszöntötte. Beszédében sikernek nevezte az önkormányzatiság kialakítását, ami
Pacsa számára is lehetõvé teszi,
hogy az itt élõk dönthessenek sorsukról, jövõjükrõl.
A rendezvény keretében erõsítették meg a szlovákiai Kisudvarnok és Pacsa testvérvárosi kapcsolatát. Az errõl szóló dokumentumot Kelemen Tamás és Marczell
Zoltán látta el kézjegyével. Elõtte
Kisudvarnok polgármestere képes
beszámolóval mutatta be az 1150
fõs csallóközi magyarlakta település fejlõdését, amely 2013-ban az
év szlovákiai települése cím birtokosa lett.
Pacsa város napján két polgármesteri elismerõ oklevelet adott
át Kelemen Tamás, Vigh László, Bokor Ferencné alpolgármester és dr.
Benedek Karolina jegyzõ. Kissné
Oláh Anikó gazdasági irodavezetõ a
stabil gazdálkodást biztosító, vala-

mint az önkormányzati ASPrendszerhez való zökkenõmentes
csatlakozás során végzett magas
színvonalú munkája elismeréseként kapta. Horvat Janez szlovénmagyar szõlész-borász a pacsai
szõlõsgazdáknak, bortermelõknek
nyújtott szakmai segítség, és a
testvértelepülési együttmûködés
kiépítésében, fenntartásában való
aktív közremûködés elismeréseként érdemelte ki.
Pacsa nyugalmazott pedagógusa, Kovács Kornélné Gitta tanító
néni gyémántdiplomát vett át az
ünnepségen. 1958-ban szerzett
diplomát a Soproni Tanítóképzõ Intézetben, de már 1957. augusztus
16. óta a pacsai iskolában tanított.
Hosszú pedagógusi pályafutása
alatt végtelen türelemmel és odaadással végezte oktató-nevelõ
munkáját, melyért az Oktatásügy
kiváló dolgozója kitüntetésben,
illetve miniszteri dicséretben részesült. 2017-ben Pacsa önkormányzata pedagógusi munkája,
valamint példaértékû közösség tevékenysége
elismeréseként
„Pacsáért” díjjal tüntette ki.
A rendezvényen Molnár Panna
muravidéki és zalai népdalokat
énekelt, aki idén májusban A Tiszán
innen, Dunán túl népdaléneklési
versenyen szóló kategóriában országos arany minõsítést szerzett.
Antal Lívia

GELSÉN – MEGÚJULT ÉPÜLETBEN

A fogászat és a védõnõi szolgálat
oldották meg, Kovács Károly alpolgármester készítette el a hivatal dolgozóinak közremûködésével. A polgármester nekik és az
átadási ünnepségen jelenlévõ
Manninger Jenõnek is köszönetét
fejezte ki a pályázati projekt sikerességéért.
A Gelsei fogorvosi rendelõ és
a védõnõi tanácsadó épületének
megújítása címû és a TOP-4.1.115-ZA1-2016-00021 azonosító
számú projektrõl a jó hír 2017
májusában érkezett meg. Az önkormányzat közel 25,2 millió fo-

rint vissza nem térítendõ támogatást nyert el. Ebbõl 23,7 millió
forintot költöttek az építkezésre,
a különbözetet pedig az elõkészítésre, nagyobbrészt a tervezéshez kapcsolódó mérnöki munkákra és a mûszaki ellenõrzésre
fordították. A kivitelezés idén ja-

nuár 23-án kezdõdött el, mely
során a fogorvosi rendelõnek és
a védõnõi szolgálatnak helyet
adó földszinti rész belsõ felújítása történt meg. Valamennyi helyiségben kicserélték a járólapot
és a csempeburkolatot, újra szerelték az elektromos hálózatot,
új gázkazánt állítottak üzembe,
új radiátorokat valamint új belsõ
nyílászárókat építettek be. Az
emeleti részen lévõ szolgálati lakások külsõ nyílászáróit is kicserélték részben. Az önkormányzat
saját erõbõl parkolóhelyeket alakított ki. A mozgáskorlátozott
parkolóhely összeköttetésben áll
az épület megközelítését szolgáló akadálymentesítéssel, mely
utóbbit a projekt keretében alakítottak ki.

védõnõi ellátás körülményei. A
megújult épület most már az utcaképet is szépíti, hangsúlyozta
Szegedi Ferenc.
Manninger Jenõ, a térség országgyûlési képviselõje köszöntõjében szintén hangot adott
ennek, hiszen a beruházás szükségességét éppen az indokolta,
hogy teremtsenek méltó feltételeket e két egészségügyi alapellátáshoz. Úgy vélekedett, hogy a
pályázatot könnyebb volt elnyerni, mint megvalósítani. Ezzel õ is
az építõanyagárak jelentõs növekedésére utalt, valamint a pályázat lebonyolítását kísérõ adminisztratív terhekre, amelyek szintén nehézséget okoztak. Beszéde végén gratulált minden közremûködõnek, akik, mint mondA polgármester, mint mondta, ta, magukénak érezték ezt a beezek mind láthatóak a külsõ ruházást.
szemlélõ számára, ami viszont
nem látható, az a fûtési és villanyszámlában fog megmutatkozni. Az épület ugyanis nemcsak újravakolták és színezték,
hanem teljes külsõ és belsõ szigetelését is megvalósították. Viszont nem elhanyagolható az a
tény, hogy a pályázat benyújtása
és a támogatási szerzõdés megkötése között eltelt idõszakban
jelentõsen megnövekedtek az
építõanyagárak. A beruházás támogatott költségeihez ezért közel öt millió forint saját erõt kellett hozzátennie az önkormányzatnak. A projekt végéhez érve
azonban elmondhatják, hogy jelentõsen javultak a fogászati és

A felújított épületet ezt követõen megáldotta Arányi Zoltán
plébániai kormányzó. A bejárat
elõtt kihúzott nemzetiszín szalagot Bene Csaba, a megyei közgyûlés alelnöke, Szegedi Ferenc
polgármester és Manninger Jenõ
országgyûlési képviselõ vágták át.
Dr. Puskás Kitti fogorvos és
Kerek Györgyi védõnõ is örömét
fejezte ki a megújult épület miatt, ahol immár megszépült környezetben, a mai kor követelményei szerinti feltételek között
fogadhatják a települések lakosait.
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PÁLYÁZATOKBÓL INTÉZMÉNYI FEJLESZTÉSEK

Tótszerdahely felpörgetve
Egy Horvát-Magyar Interreg pályázatban az Európai Területi Társulás támogatást nyert a vízi turizmus fejlesztésére Letenyén, Molnáriban, Tótszerdahelyen és Murakeresztúron. Folyik a közbeszerzés, a munkálatok hamarosan startolnak. A községünkben csónakkikötõ és csónaktároló is létesül. Kishajók, mentõmellények, bútorok, berendezési tárgyak, információs kioszkok is részét képezik a
projektnek – mondta Tislér István, Tótszerdahely polgármestere,
akivel a falu modernizálásáról váltottunk szót.

MEGÚJUL FELSÕRAJK HIVATALA

Nemcsak szebb, de korszerûbb is
Felsõrajkon végéhez közeledik az önkormányzati hivatal felújítása. A teljes külsõ és belsõ rekonstrukció mellett új épületrésszel és terasszal is bõvítették az épületet, amely már mutatja végsõ formáját. A közép-zalai településen egy utcáról nem
látható beruházás is megvalósult, mégpedig az óvodai konyha
korszerûsítése. E projektre ugyancsak pályázati támogatást
nyert az önkormányzat.

– Az önkormányzati épület elsõ tömbje kilencven évvel ezelõtt épült, majd késõbb két
újabb részt toldottak hozzá.
Emiatt sem felelt meg a hivatalként való mûködésnek, nem beszélve arról, hogy az eltelt idõ
igencsak nagy nyomot hagyott
rajta – kezdte a beszélgetést
Czémán László polgármester. –
Felújításával régi vágyunk teljesülhet, amit a Belügyminisztérium pályázatán elnyert 30 millió
forintos támogatás tesz lehetõvé. A projekthez eredetileg kevesebb önerõt terveztünk, ami a
kivitelezés végére hét millió forintot is elérheti. A munkálato-

kat február elején kezdtük meg,
falakig lebontva az épületet. A
födém maradt, de új koszorút
kapott, amelyre az új tetõ került. Az egyik épületrész olyan
rossz állapotban volt, hogy alá
kellett szigetelünk. Az épület
két irodával, elõtérrel és teraszszal bõvítettük, mintegy 90
négyzetméterrel, mely által 233
négyzetméterre nõtt alapterülete. Az összes infrastruktúrát
kicseréltük, a fûtésrendszert, a
víz-, gáz- és a villanyhálózatot.
Újra lett vezetékelve a telefonés az internethálózat is. A meglévõ belsõ helyiségek átépítése
során új férfi és nõi vizesblokkokat, valamint egy teakonyhát is
kialakítottunk. Kívül-belül új nyílászárókat építettünk be, az
épületet szigeteltük és vakoltuk.
Várhatóan november végére,
december elejére fejezzük be az
építkezést, magával a projekttel
azonban csak 2019. december
végére kell elszámolnunk. A beruházás miatt csak egy napot
szünetelt a hivatal, amikor is át-

költöztünk a község vendégházába, a Bakó Majorba. Az ügyfeleket jelenleg még itt fogadjuk,
és remélhetõleg hamarosan a
megújult önkormányzati hivatalunkban. A modern épületben
nemcsak az ügyfélfogadás, de a
hivatali munka optimális feltételei is biztosítottak, mivel minden osztály (az adó, a pénzügy,
a gyámügy) külön helyiséget
kap. Külön irodája lesz a jegyzõnek, a polgármesternek és a járási ügysegédnek is. Ez azért
fontos, mert napi ügyfélforgalom elég nagy, hiszen Felsõrajkkal együtt öt település igazgatási feladatait látjuk el a közös

önkormányzati hivatalban. Jövõre parkosítást és térkövezést
is végzünk az épület körül,
amellyel már most szebb, rendezettebb a faluközpontunk.
– A nyár más feladatot is hozott.
– Igen, az óvodakonyha felújításán is dolgoztunk, amit a
tanév kezdetére fejeztünk be.
A rekonstrukcióra 15 millió forintos pályázati támogatást
nyertünk, melybõl a víz-, a
szennyvíz- és a villanyhálózatot cseréltük ki. Új járólapot
és csempét építettünk be és
kifestettük a falakat. Nyertünk egy másik pályázaton 1,2
millió forintot, melybõl a páraelszívó rendszert alakítottuk
ki, valamint újra cseréltük a
kazánokat. A nagyobb összegû projekt eszközbeszerzést
is lehetõvé tett. A teljes fa bútorzatot savállóra cseréltük,
továbbá új üstöt, gázzsámolyokat, dagasztógépet, villanysütõt, ipari gáztûzhelyt
helyeztünk üzembe. Az óvo-

dakonyha felújítása is önerõvel
vált teljessé, ami négy millió forintot tett ki. A kivitelezés ideje
alatt a hahóti konyháról hoztuk
az ebédet, hogy a nyári ingyenes
gyermekétkeztetést és a szociális étkeztetést biztosítsuk. Az új
konyhában augusztus 12-vel kezdõdött meg a munka. Az új eszközök miatt szoros volt az átállás,
ráadásul Hahótot is el kellett látni, mert két hétre leállt az ottani
konyha.
– Külterületi utakkal kapcsolatban is adtak be pályázatot.
– Konzorciumban Alsórajkkal
pályáztunk a külterületi utak
karbantartását szolgáló gépbeszerzésre, melyen 27 millió forintot nyertünk. Egy modern,
többféle kommunális feladat elvégzésére alkalmas traktort szeretnénk vásárolni a támogatásból, amelynek közbeszerzési eljárása már zajlik. A külterületi
útjaink egyébiránt rendben vannak, csak a karbantartásuk nehéz, mert kevés a közfoglalkoztatott, ami most könnyebbé válik ezzel a munkagéppel.
– Mely pályázataik várnak elbírálásra?
– A ravatalozó felújítását régóta tervezzük, melynek megvalósítását a Leader-programra
beadott pályázatunktól reméljük. A rekonstrukcióval az a célunk, hogy az épületet korszerûbbé illetve funkciójához méltóbbá tegyük. Összértékben
olyan 8–10 millió forint körüli
beruházással számolunk, hiszen
az elnyerhetõ 6 millió forintos
támogatáshoz önerõt is kell tennünk. A jövõt tekintve a kultúrház felújítására is sort kell kerítenünk. Van egy nagyon régi iskolaépületünk. Jó lenne, ha valamilyen módon megújulhatna,
akár egy kisebb vállalkozás fejlesztésében, ami újabb munkahelyeket is teremthetne falunkban – mondta Czémán László
polgármester.
Antal Lívia

– A négy környékbeli település
betegeit is ellátó, a község eddig
még fel nem újított középületét:
a fogorvosi rendelõt is sikerült kívül-belül modernizálni a TOP
programban elnyert 40 milliónál
magasabb összegû pályázati forrásból és hatmilliós önerõbõl.
Megoldottuk a külsõ hõszigetelést, a teljes akadálymentesítést,
a nyílászárócserét, tetõ héjazat
cserét. Itt is napelemes rendszer
segíti az energiaszámla csökkentését. A minden hétköznap mûködõ rendelõbe új a fogorvosi
széket vettünk és beszereztünk
egy sterilizátort is valamint a
szakorvosi ellátáshoz szükséges
eszközöket, berendezéseket. Az
újítást nagy örömmel fogadták a
helybeliek és a térségben élõk is.
A TOP keretében egy másik,
egyszerre három közintézmény
(iskola, óvoda, polgármesteri hivatal) felújítását szolgáló, százszázalékos támogatási intenzitású, energiahatékonysági pályázatunkat is nyertesnek minõsítették és több mint 30 milliós beruházási forrásból indítottuk a rekonstrukciót. A kisrégió legnagyobb, nemzetiségi nyelvet valóban oktató, 130 diák tanulását
biztosító iskolánknak a Nagykanizsai Tankerületi Központ a fenntartója, de az épület a községé. A
négy település tanulóit fogadó is-

(Folytatás az 1. oldalról.)
A második a távolságtartás
egy távolságtartó tempomat
segítségével. Tehát, ha megáll
az elõtte haladó autó, akkor õ is
megáll, ha elindul, akkor õ is elindul, és mindeközben tartja a
sávot. Továbbá képes a sávváltásra, amit az index vezérlésével oldottak meg. A harmadik
funkcióban képes haladni egy
szorosan elõtte lévõ jármû után,
annak GPS-en küldött utasításai
szerint ugyanazt az utat
bejárva.
A kutatás-fejlesztési projektben résztvevõ Fehér Árpád PhD
hallgató elmondta, számukra
mindez a képzés miatt is fon-

kolát az elmúlt évtizedekben is
elsõsorban mi újítottuk föl, és
most is mi kapartuk ki a „pályázati gesztenyét”. Az óvoda és az iskola már akadálymentesen megközelíthetõ, a suli és a hivatal tetejére pedig nagy teljesítményû
napelemrendszereket szereltünk
fel. Elvégeztük az ovi födémszigetelését is.
Nemrég 23 milliós pályázati
segítséggel elkezdtük felújítani az
idõseknek és gyerekeknek fõzõ
konyhát, amelyik naponta 300350 adag ételt készit. A gépészet,
az elektromos hálózat modernizálása mellett új konyhai eszkö-

MobElitás
tos, a BME õsztõl ugyanis elindítja az autonóm jármûirányítási mérnök mesterszakot angol
nyelven.
A gyõri Széchenyi István
Egyetem mérnök hallgatói szintén egy saját fejlesztésû formula autót hoztak az eseményre.
Gudra Gabriel csapatvezetõ elmondta, a 2017 szeptemberétõl
épített új ART_05 versenyautójukkal elõször a zalaegerszegi
Formula Student East-en vettek
részt a ZalaZone tesztpályán jú-

zök beszerzése is megtörténik és
még az étkezõt is kifestjük szeptember végéig. Egy ötmilliós keretbõl még idén felújítjuk az Ifjúság utca 200 méteres szakaszát.
Egy BM-pályázaton e munkákra 1,6 milliós forrást nyertünk el,
a fennmaradó részt pedig önerõbõl kell pótolnunk. A kétszintes
községháza külsõ és belsõ felújí-

tására, ergonómikus munkakörülmények kialakítására 95 százalékos támogatási intenzitás mellett
kaptunk 18 millió forintot. Új irodahelyiséget alakítunk ki, lesz külsõ és belsõ festés, három irodába
új bútorokat veszünk, újra rakjuk
a padlóburkolatot, de nyáron klímaberendezést is hadrendbe állítunk. Univerzális, traktorra szerelhetõ adapterekre és az
utcanévtáblák cseréjére, pótlására is pályázunk. 25 éve, társadalmi összefogással létesült a templom. A jubileumot szeptember
29-én ünnepeljük majd.
– nemes –

lius közepén. Utána a Formula
Student Austria spielbergi Red
Bull versenypálya következett,
ahol összesítésben a 17. helyen
végeztek. Innen indultak tovább Hockenheimbe, a Formula
Student Germany-re. Itt több
mint 130 hallgatói csapat mérte
össze tudását a világ minden tájáról a belsõégésû, az elektromos és az önvezetõ versenyautók kategóriájában. Büszkék arra, hogy az elmúlt három évben
egyedüli magyar csapatként
kvalifikációt nyertek a világ legrangosabb versenyére a belsõégésû motoros kategóriában,
ahol a 13. helyezést érték el az
58 csapat közül.

GÖCSEJ HARCI TÚRA KEMENDOLLÁRON

Lövészet, szablyavívás, dombra fel
(Folytatás az 1. oldalról.)
A jubileumi Göcsej harci túrán
a résztvevõ csapatokat Bene
Csaba, a megyei önkormányzat
alelnöke is köszöntötte.
A versenyt a keszthelyi Asbóth
Sándor Középiskola nyerte meg.
Õk képviselhetik immár negyedik
alkalommal Zala megyét a budapesti Országos Honvédelmi Kötelék versenyen, tavasszal. Második
lett a keszthelyi Vajda János Gimnázium, a nagykanizsai Zsigmondy Vilmos Szakképzõ Iskola
csapata pedig a harmadik helyen
végzett. A fõváros, valamint Somogy, Vas és Veszprém megye
küzdelmét az utóbbiak nyerték,
és mint abszolút gyõztes, fõdíjként egy õriszentpéteri lovasudvarba látogathatnak el.

MEGYE

6

BALATON

SZEZONON INNEN, SZEZONON TÚL

Gyenesdiás gyarapodása
Gyenesdiás, a Nyugat-Balaton térség egyik legdinamikusabban fejlõdõ nagyközsége nagyon
eredményes szezont tudhat maga mögött, jóllehet
a Medárd utáni csapadékos idõjárás nem ezt a sikert vetítette elõ.

CSERSZEGTOMAJ CSAK KÖZÖSEN

Bölcsõde- és útavató
Cserszegtomaj idegenforgalmi vonzása szerencsére az idei szezon- bölcsõde, de most a legkisebbek saban sem mérséklõdött, ezúttal is a tomaji falurész vitte a prímet. A ját személyzettel elkülönülhetnek a
teljesen önálló, dekoratív építménycserszegi falurész kempingjei mára már nem üzemelnek.
ben. A kiszolgáló- és háttér helyiségek, a játékterek is a mûködés zavar– A tekintélyt parancsoló Club Do- Belügyminisztériumhoz. Pozitív el- talanságát biztosítják. A korábban
bogómajor mellett a tomaji panziók, bírálás esetén a költségek hetven orvosi rendelõként mûködõ épület
vállalkozások, a Sümegi úti cégek százalékát téríthetik meg a közpon- önerõs átalakításával, közel húszmiladófizetési hajlandóságára nemigen ti büdzsébõl. Egy híd is áldozatául lió forint ráfordításával tettük széplehetett panasz. Õk mindannyian a esett az özönvíznek. A megáradt pé. Nem csak az építmények kivitevendégszeretõ nagyközség jó hírne- Csókakõi-patak elõbb az átereszig lezõinek kell köszönetet mondani,
vét vitték a fõidény idõszaka alatt. mosta el az útburkolatot, majd a hanem mindenkinek, mert az itt élõk
Önkormányzatunk pedig a tõle tel- vasbeton pengefalat is ledöntötte. befizetett adója, becsületes munkája
hetõ módon igyekezett karbantartaA híd elpusztulása elõtt egy hét- is kellett a megvalósuláshoz.
ni, csinosítani, széppé és vonzóvá tel a cserszegi falurész lakói 71 alá– Milyen irányban halad a falutenni a köztereket, az utakat, a zöld- írást gyûjtve azt kérték, hogy a pa- fejlesztés?
felületeket. A nyári rendezvényeink tak fölötti utat tegyük minden év– Megindult a munka az új rendeis elsõsorban turisztikai jelentõség- szakban jól járhatóvá. Felvetésüket lõ és védõnõi szolgálatot befogadó
gel bírtak – értékelte a szezont egy rendkívüli bizottsági ülésen épületben is, amelyet az október 23Bartha Gábor, Cserszegtomaj polgár- mondtuk támogathatónak, majd ai nemzeti ünnepünk alkalmával kímestere.
aztán a híd alapjai is megdõltek. Az vánunk fölavatni. A hivatalos mûkö– A májustól startoló szezon
minden adatát még nem dolgoztuk
föl, de az látszik, hogy a tavalyi és az
idei értékek között nincs lényeges
eltérés. A három hónapban közel 18
millió forint gyûlt össze IFA-ból. A
minimális eltérés azt jelzi, hogy idén
nem lépett be új kapacitás, de azt is
mutatja, hogy nem veszítettünk a
varázsunkból. A környezetünk vonzereje sem csökkent a nagy turisztikai versengésben és nem veszítettünk vendéget. Mindez már örömre
ad okot ebben a folyamatosan változó világban.
A személyenként és éjszakánként
fizetendõ 400 forint összegû idegenforgalmi adó befizetésének ellenõrzése, a szerteágazó szabályrendszerben nem egyszerû feladat a 1999-ben egy a mostanihoz hason- dési engedélyeket már megszerezmagánházaknál. Az alaptörvény által ló havária által megroggyant és új- tük, a gyógyítás színvonalas feltétvédett magántulajdon sérthetetlen- jáépített hídnak minél hamarabb elei adottak, a kisebb csinosításokat
sége miatt sokszor nehéz a kontroll. állnia kell! A falu legendáriumában pedig még az avatásig elvégezzük. A
Ráadásul a faluban jelentõs számban egyébként feljegyzésre került egy jelenleg is kiváló eredményekkel
élnek nem magyar ajkú ingatlantu- 1820-as természeti katasztrófa is, büszkélkedõ óvodát is szeretnénk
lajdonosok, és biztosra vesszük, amely a koponári településrészrõl még egy szinttel magasabbra emelhogy õk is átadják az ingatlanjukat, hordott el sok tonna termõföldet a ni. Pályázati támogatás felhasználárokonaiknak, barátaiknak, ismerõse- Keszthelyhez közel esõ területekre. sával, a jövõ nyári oviszünet alkalmáiknek. Mindezt persze csak az IFA Nagyon komoly adminisztrációt kö- val szeretnénk az óvodai csoportszomegfizetése mellett tehetnék. Mind- vetelt mindenkitõl a mostani károk bák alapterületét megnövelni, de az
azonáltal az adó befizetési fegyelem dokumentálása, de a szabályrend- ott dolgozók munkakörülményeinek
és kötelezettségvállalás, az adócso- szereket precízen ismerõ szakem- javítását is célul tûztük ki.
port kimutatása szerint nem sikkadt berektõl felmérhetetlen nagy segítFolyamatban van a kultúrház
el. A szobakiadás mára gyakorlatilag séget kaptunk.
külsõ homlokzatának felújítása, az
megszûnt, az engedélyezési eljárást
– A hagyományos szüretünne- épület rendbetétele. A 2020-tól az
követõ regisztrált házkiadás pedig az pet avatások kísérték…
intézményekre érvényes energetiönbevallás rendszerére épül.
– Az õsz, átvitt értelemben is, a kai szabályoknak megfelelés komoly
– Szeptember elején a víz volt az termés betakarítás idõpontja. A tervezést kíván minden területen,
úr a településen…
nagyközségben folyó szisztematikus mert hõtechnikai, statikai, energeti– Az elsõ becslések szerint leg- építõ munka, az eredményes gazdál- kai változtatásokra és egyéb feladaalább 120 millió forintra lesz szük- kodás is újabb gyümölcsöt érlelt. A tok megoldására is szükség van. A
ség a természeti károk helyreállítá- szüreti nap nem csak a felvonulásról tornatermünk is felnõttkorba ért, a
sára. Térségünkben néhány óra szólt, hanem a bölcsõde ünnepélyes Klikkel partnerségben szeretnénk
alatt egyhavi esõ hullott, járhatat- átadásáról és a cserszegi oldalon lé- elérni a csarnok újjáépítését. A Sülanná téve a település utcáit. A csa- tesített falukapu felavatásáról is. A megi úton egy vállalkozói csoport
padék által okozott károk hatalma- benzinkút melletti fõút és annak szállásférõhely bõvítést tervez. Az
sak. A természeti katasztrófa aszfal- környéke komoly közúti forgalmat önkormányzat e több épületbõl áltot tört, otthonokat zárt el, kerte- bonyolít le. E helyütt is demonstrálni ló, családias, minõségi szálláshely
ket öntött el iszappal és hordalék- kívántuk, hogy szeretett községünk biztosítását vállaló apartman egykal. Az özönvíz miatt olyan mértékû innen is megközelíthetõ.
ség létesítését a szabályozási terv
veszteségek keletkeztek, amit az
Településünkön évente 20–25 módosításával segítette és támoönkormányzatunk nem tud saját csecsemõ születik, ami elvárja, hogy gatja. Terveinkben van a Tájház beerejébõl helyreállítani. A nagyköz- felügyeletük, nevelésük helyben le- rendezése, egy Pajtaszínház létesíség településvezetése vis maior tá- gyen megoldott. Nálunk már eddig tése, nyilvános wc építése is.
mogatási kérelmet nyújtott be a is mûködött egy egységes óvoda és
Nemes Norbert

– A hosszú felkészülési idõszakban igyekeztünk
minden elvárásnak eleget tenni. A nagy várakozással teli augusztus viszont minden korábbinál jobbra
sikeredett. Nem csupán a várva várt jó idõ érkezett
meg, de a vendégek is szép számban jöttek – foglalta össze Gál Lajos polgármester. – A Balaton legtöbb pontot kapó strandja lett a Diási Játékstrand és
a teljesen újra öltöztetett Gyenesi Lidóstrand is
megnyitotta kapuit. A Magyar Turisztikai Ügynökség
úgy tavaly, mint
idén is 30, illetve 40
milliós nagyságrendben támogatta a
strandok modernizálását. Az önkormányzat pedig ezen
összegek kétszeresét tette hozzá, így
két év alatt strandfejlesztésre 200 milliónál
nagyobb
összeget tudtunk
fordítani.
Az egyértelmû siker onnan is látszik,
hogy ennyi látogató
még soha nem volt
strandjainkon, hisz
185 ezernél többen
váltottak belépõjegyet. A várakozásoknak megfelelõen szeptember
elsõ hétvégéjére a strandbevételek a betervezetthez képest 42 százalékkal lettek magasabbak. A
költségvetést minden esztendõben óvatos optimummal, kis rátartással tervezzük. E különleges évben nagy bevételnövekményre tettünk szert. A
strandra látogató vendégek elégedettségi mutatói
egyértelmûen pozitívak. Soha nem volt akkora vendégforgalom a Játékstrandon, mint a nyári hõségnapokon. A „kis strandon” is szinte megduplázódott
a jegyet váltók száma.
– Milyen modernizálás zajlott?
– A fejlesztéseink zöme a gyerekbarátság és a
családbarátság jegyében készült. A település központjában a nyár egy önerõbõl megvalósított építkezéssel telt. Az iskola mellett az ABC-áruház tetején épül az új ebédlõ, mûvelõdési ház, az ifjúsági
klubélet egyik helyszíne, de a Palkó Sándor sétány is
megújult. Mellette egy szép, negyvenmilliós játszótér kapott helyet. A fejlesztési együttmûködésben e
helyütt magánerõs támogatóra is számíthattunk. Az
egészségház önerõs fejlesztése, az új gyermekorvosi rendelõ kiépítése november végéig befejezõdik.
A nyugdíjba vonuló gyermekorvosunk helyett új
doktor érkezik. A felnõtt háziorvosoknak is segítséget nyújtottunk, hisz komfortosabb módon tudják
ellátni a betegeiket a rendelési idõben.
A piac fejlesztését októberben és novemberben
egy TOP-os pályázat támogatásával kívánjuk végrehajtani. Folytatódik a fõúton a DRV vízvezeték-hálózatának korszerûsítési programja. Ezután, jövõre
történik meg a fõközlekedési út teljes aszfaltozása.

A vízmû a feladat nyolcvan százalékát már elvégezte májusban és júniusban. A fõszezon után pedig a
Községházától a körforgalomig modernizálják a csatornahálózatot. A szezon kezdetén gõzerõvel folytattuk az út- és járdaépítési program újabb ütemét.
A csapadékvíz elvezetési program tovább folytatása
egyértelmûen szükségesnek látszik.
A szeptember negyedikei havária történései és a
170 milliméter esõmennyiség, az elárasztott utcák
is azt igazolták, hogy e projektet nem függeszthet-

jük föl. A Bakonyerdõ Zrt.-vel együttmûködésre törekedve próbáljuk elérni, hogy az erdõrõl letakarított 80 ezer köbméter fa helyén az erdõ megújuljon, mert jelenleg, nincs, ami felfogja a vizet a
dombvidéken. A sár lehordását ellensúlyozni kell,
mert a klímaváltozás árnyai minden évben ránk vetülnek. A Darnay utca, a József Attila utca, a Meleghegyi-köz, a Felsõ utca, a Kümel-köz, a Homoki-köz
csapadékvíz elvezetését az õsszel megújítjuk. A jelentõs turisztikai vonzerõ, valamint a család- és
gyermekbarát szemlélet mellett a klímaváltozás jegyében, a település vízmegtartó képességét is növelni kell. Az árnyékolás, a fásítás, a növényesítés
nem csak az egyének, de a közösségek, az önkormányzatok feladata is lett, mert egészséges és élhetõ lakókörnyezetben érzi mindenki jól magát. Az

adóerõ képesség kapacitásbõvülése látványossá és
kézzel foghatóvá lett. A fõidényben nem állt meg az
építkezés az iparterületen.
– Segítettek a civilek és a vállalkozások is?
– A 460 vállalkozásból egyre több az erõs középvállalkozás. Egyre magasabb az adófizetési hajlandóság, s mindez azt hordozza magával, hogy munkahelyteremtésben szeretnénk egy külön lábat faragni a turizmus és családbarátság mellé. A munkahelyteremtés évszakfüggetlenül egyre nagyobb
számban vonzza a CSOK-os beköltözõket. Nagyon
örülünk annak, hogy a 4100 lelkes nagyközségben
egyre több a ház- és lakásépítés. Új utcák és utcaközösségek alakulnak, ahol jogos igényként merül fel
a közmûvesítés. E területre is odafigyelünk. Sok fejlesztést igyekeztünk megtenni a strandtól a hegylábi részekig. A település intézmény infrastruktúra
hálózatának modernizálását tekintve a legnagyobb
kívánalom még hátra van. A már márciusban megkezdett, jelenleg tervezési fázisban lévõ tankerületi, iskolafejlesztési beruházásnak jövõre része lesz a
tornacsarnok és hat tanterem építése.
A többlábon állás szisztémájának vállalkozóként
dolgozó szereplõi önerõbõl is nagyon sokat tettek a
minõségi turizmus feltételrendszerének folyamatos
javításáért. Rengeteg fesztivált, gasztronómiai
programot, zenés-táncos mûsort szerveztünk a civil
közösségek, a baráti társaságok segítségével. A civil
szféra teljes erõbedobással áll az önkormányzati vállalások mellett. Mi, igyekszünk okulni, tanulni az építõ kritikájukból. A polgári létünk alapvetése, hogy
teret nyitunk és engedünk az alulról érkezõ, lokálpatriotizmust erõsítõ civil és
hagyományõrzõ hangoknak
is. Büszkék vagyunk az egyesületeinkre, mert õrizve a
múltunkat, helytörténetünket, nem csak erõt mutatnak
fel, de erõt is adnak mindanynyiunknak, minden élethelyzetben.
Gyenesdiás idén jubileumot ült a testvértelepülési
kapcsolataiban is. Az ausztriai
Gaal községgel 15 éves a kötelék. Fogadtuk a küldöttségüket, de mi is voltunk náluk
viszont látogatáson. A székelyföldi, felcsíki Csíkszenttamásra is ellátogattunk, az õ
delegációjuk pedig a burgonyafesztiválunk idõpontjában
tisztelt meg bennünket. Sikerrel futottak le az õszi
rendezvények és a diós települések találkozója is
Diósviszlón. Még 12 évvel ezelõtt tõlünk indult el a
vándordió és most õk igyekeztek egy gasztrokulturális programon bemutatni az értékeiket. Az
õsz nagyon tartalmas lesz a Márton-naptól a gesztenyesütésig. A dalos ünnepek és a Nyitott Balaton
rendezvényei mellett még a Vadlány Ultra Trail is
várja majd a sportszeretõket.
– nemes –

RÉGIÓ

BALATON

Balatongyörökön az idõjárás
szempontjából a tavasz nagyon
kedvezõen indult: áprilistól egészen június derekáig nem panaszkodhattak a napfény hiányára. Sok vendégcsalogató programot tartottak.

Új helyszínen, a vállalkozókkal
egyeztetve, a strand területén
szerveztük meg a palacsintafesztivált, mert a közösségi ház területét már kinõtte a családi piknik.
A bátrabbak már akkor megmártóztak a Balatonban. Június közepétõl aztán néhány hétig tarolt a
csapadékos idõ, így nagyon
gyenge fõidényt prognosztizáltunk, de az öthetes kánikula és a
szép szeptember szerencsére rácáfolt a negatív felhangokra. Sikerült elérni a tavalyi, kiemelkedõen magas vendégszámot és a
strandi bevételt is, így nem lehet
okunk panaszra – összegzett Biró
Róbert polgármester, aki visszatekintett a szezon történéseire,
eseményeire.
–Tavaly 40 milliós támogatást
nyertünk a Kisfaludy pályázati
programból: strandi sétányfejlesztésre, új játszóterek építésére, zárt kerékpártároló létesítésére, értékmegõrzõk beszerzésére,
napozóstégek kialakítására. Idén
is számos szervezet bevonásával
hirdetették meg a Kék Hullám
Zászló Strandminõsítési versenyt,
melyre évrõl évre egyre több a
nevezõ. A községi strandunk a
legjobbak között vehette át az
ötcsillagos minõsítést, de a legzöldebb strandminõsítést is mi
hozhattuk el. Kumuláltuk az esõvizet, a hulladékot szelektíven
gyûjtöttük, bevezettük a víztakarékos csapok használat és igyekeztünk mindenben odafigyelni a
környezet megóvására, védelmére. A díjak jelentõs mértékû médiaérdeklõdést is hoztak a településünknek. Tévék, rádiók, újsá-
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gok, hírportálok vitték folyamatosan a jó hírünket szerte a nagyvilágba.
A Virágos Magyarországért
környezetszépítõ versenymozgalom 25 éves jubileumához érkezett. Az elmúlt negyed évszázadban, két nemzetközi gyõzelemmel
(1990. és 2015.) a legsikeresebbnek számítottunk, ezért községünkrõl is forgattak egy tartalmas
marketingfilmet. A szokásos nyári,
javarészt gasztronómiai, kiemelt
látogatószámú nagyrendezvényeinket sikeresen megtartottuk. A
Szépkilátónál június elsõ szombatján rendeztük a bográcsos ételek
fõzõversenyét, a Háromlábú Fesztivált, ahol a zamatos ételek, zenei
csemegével lettek tálalva. Az esõ
csak a szüreti mulatságba és a
borfesztivál egyik napjába huncutkodott bele.

tást tervezünk. Egyelõre egy Németországban látott, fürdõegyesületi irányítású, téglajegyes
rendszerû, önkéntes tagok aktív
szerepvállalását feltételezõ, közösségi strandüzemeltetésben
gondolkodunk. Az itt mûködõ ifjúsági tábor számára is létfontosságú a Bece-hegyhez, Pap-hegyhez közel esõ fürdõ megléte,
ezért hosszú távú megoldás tetõ
alá hozásában vagyunk érdekeltek. Az 1911-ben megalakult helyi fürdõegyesület céljaiból, törekvési irányaiból sok elem most
is átmenthetõ. A partszakaszt a
Festetics-családtól egy aranykorona jelképes díjazásért egy részvénytársasági elveken mûködõ
– Milyen õszi feladatok elvég- egyesületi tagság vette bérbe, a
zése várat magára?
mûködtetés céljával. A fürdõkul– A bevételek tükrében egy túra alapjait lerakva, 107 évvel
településbejárást követõen kije- ezelõtt ligetes strandot, fürdõhálöltük az õszi fejlesztési célokat.
Szeptember közepén végre lezárult egy hároméves peres eljárás.
A Szépkilátó alatti, egykori
szabadstrand területének bérleti
szerzõdésérõl szóló jogvita számunkra kedvezõen dõlt el. A bíróság kimondta, hogy a területet
tehermentesen, az eredeti kontraktusban szereplõ feltételekkel,
az építmények elbontásával kell
visszaszolgáltatni az önkormányzatnak. E strand fejlesztésérõl is
egyeztetést kezdeményeztünk a
képviselõ-testülettel és az itt
élõkkel.
A legtöbb szabadstrand a rendetlenség és gazdátlanság terepe, ezért mi másfajta hasznosí-

zakat építettek és evezõs csónakokat vásároltak, anyagi haszonszerzés reménye nélkül.
Állami támogatás felhasználásával több útszakaszt is újjáépítünk, a belterületi utak elmúlt
években kezdett felújítási programjához kapcsolódva. A Temetõ
utca külterületi szakasza egy öszszekötõ szakasz, egy nyári egérút,
egy csúcsforgalom elõli menekülési útvonal, a település és Vonyarcvashegy között. Az Eötvös
Károly utcának a Szépkilátótól induló fél kilométeres szakasza is
hamarosan megújul. A Csont Ferenc utcának a Kossuth és Eötvös
utca közötti etapja is megszépül.
A Kossuth utca 16 szám alatti, az
1910-es években emelt egykori iskolaépület és tanári lakás jövõjét
is újra álmodtuk. A modernizálás
kiviteli tervei most készülnek.

Még õsszel szeretnénk kiírni a közbeszerzési eljárást, és jövõ tavaszszal startolhatnak a munkák. Az
épület funkciói változhatnak a pályázati kiírások függvényében,
mert egy minden igényt kielégítõ
óvodabõvítésrõl és mini bölcsõde
építésérõl nem szeretnénk lemondani.
– Milyen pályázatok elnyerésében reménykednek?
– A két évtizede átépült önkormányzati épület és a könyvtár
energetikai célú modernizálásának már sokszor nekifutottunk, a
rentábilis üzemeltetés céljával
szeptember végéig szeretnénk
újra beadni egy pályázatot. A Festetics-örökség bemutatását felvonultató, a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség konzorciumi turisztikai programjához csatlakozva, a
Szép-kilátó kisléptékû modernizálására szeretnénk sort keríteni. A
programban szerepel: sétányfejlesztés, térvilágítás, térbútor beszerzés is. II. Festetics Tasziló házastársa: Lady Mary Victoria
Hamilton emlékhelyének és szobrának kialakítását tervezzük, mert
a grófné kedvelt helye volt a
Szépkilátó, ahol gyakran fordultak
meg fõurak és nemesi rangban
lévõk.
Mind a szépre sikeredett elõ-,
mind az utószezoni idõszakban
rengetegen keresnek föl minket
kerékpárral. A Balaton északi
partjának gyöngyszeme mostanra a biciklisek „Mekkája” címre is
joggal pályázhatna. Állami és központi szerepvállalással a Balatoni
kerékpárút rekonstrukciója elõl is
lassan elgördülnek az akadályok.
A községi szakaszra vonatkozó
tervezési fázis lezárult, a rendezési tervünket módosítottuk, a
megbízott cég a kisajátítási eljárásokat bonyolítja, és jövõre elindulhatnak a közbeszerzési eljárások, majd startolhat a várva várt
újra aszfaltozás.
– nemes –

SZEZONÉRTÉKELÉS ÉS PÁLYÁZATI TERVEK

A vendégszeretõ Vonyarcvashegy
A június elejei csapadékos idõjárás kezdetben sokunkat elkedvetlenített, de egy 180 fokos fordulattal
azután a nyár megmutatta valódi arcát és rengeteg embert hozott a vízpartokra. A hirtelen vendéglavina váratlanul ért sok szobakiadót és vendéglátásban érdekelt vállalkozót is. A magyar turistáknak köszönhetõen a hétvégék tényleg csúcsra jártak, de a legmelegebb idõszakban: július 20-tól augusztus 20ig a hétköznapok is a vendégek áradatától volt erõs. Örvendetes, hogy idõarányosan a tavalyinál magasabb idegenforgalmi adóbevétel és strandi bevétel realizálódott – mesélte Péter Károly Vonyarcvashegy
polgármestere, akit a fõidény értékelésére kértünk.

– A szezont, a gondos elõkészítés miatt könnyen levezényeltük,
nehézséget legfeljebb csak az idõszakos munkaerõhiány okozott. A
közmunkaprogramban dolgozókat
is átirányítottuk, mégis nehezen
találtunk jegypénztárost, takarítót,
jegykezelõt, gondnokot, vizesblokk-kezelõt, medenceõrt. A diák
munkavállalók elkezdtek ugyan
dolgozni a vakáció elején, de a
fesztiválok miatt sokan idõ elõtt
abbahagyták a munkát. Az említett
nehézségek ellenére a strand zökkenõmentesen mûködött. Mi is
megkaptuk az ötcsillagos minõsítést a Kék Hullám Zászló versenyben, ráadásul miénk lett a Zala Megyei Közgyûlés által odaítélt: a Balaton legsportosabb strandja különdíj is. A „Mozdulj Balaton” címû
augusztus végi sporttalálkozón sok
egyéni és csapatversenyben bizonyítottuk a különdíj jogosságát. A
strandon már nem szedünk belépõdíjat, de a szolgáltatások egy részét a vendégek igényeire tekintettel fenn kell tartanunk.
– Milyen ötletek hangzottak
el a szezon utáni település-bejáráson?
– A tapasztalatok szerint, a vendégek érdekében tovább kell népszerûsíteni az on-line és a digitális

strandjegyváltást, hogy elmaradjanak a felesleges kígyózó sorok a
pénztárok elõtt. A zárható kerékpártárolók igénybe vételi lehetõségét, a kerékpáros jegyet sem ismerik még eléggé. A napenergia elõnyét is szeretnénk erõsebben kihasználni a strandon. Szolár zuhanyzókat kívánunk üzembe állítani, akár önerõ felhasználásával is.
Az elhasznált zuhanyzóvíz pedig
wc-öblítésre lehetne alkalmas, ha
erre kiépülne egy rendszer.
A térségben is követendõ lehetne, hogy nem mûanyag po-

hárban, tányérban és evõeszközökkel szervírozzák a vendégeknek a fesztiváli, vagy strandi ételtitalt. Az öko-gondolkodás részeként üdvös lenne az üveg, vagy
lebomló anyagok használata. A
strandi járdák szélesítése és elektromos hulladékgyûjtõ kisautó beszerzése is szóba került. Beszéltünk a játszóterek korszerûsítésének fontosságáról. A strandra telepítünk majd a gyerekeknek egy
pók-játék mászófalat. Elkezdjük a
közvilágítás
modernizálásának
újabb ütemét. Kilenc ledes lámpa-

testet tesztelünk október elejéig
a tartósság és a kibocsátott fényerõ vonatkozásában. Szeretnénk
bölcs döntést hozni a közvilágítás
vonatkozásában is.
– A nyár és az õszelõ nem csupán a turizmusról szólt…
A legmelegebb idõszakban is
folytattuk az önkormányzati hivatal épületének, a termelõi piacnak,
az út- és járda-felújítási, csapadékvíz-elvezetési pályázatok megvalósítását. A közbeszerzési eljárások
eredménytelensége, a vállalkozások leterheltsége, a túlárazási rafinéria többször okozott nehézséget a már elnyert pályázatoknál is.
Reméljük, hogy év végéig minden
megkezdett projektünkre pont
kerülhet. A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatalt hivatalosan is családbaráttá minõsítették. A hivatal elõször pályázta meg
és nyerte el a „Családbarát munkahely” címet, és az azzal járó
egymillió forintos támogatást. A
sikeres projekt egyfajta lendületet
is adott a hivatalnak, hogy a jövõben is figyelmet fordítsunk a munkatársak családi hátterére.
A közigazgatásban dolgozók
minõségi munkavégzése, példamutató adatszolgáltatás miatt
540 ezer forint értékû pénzjutalomban részesített bennünket
"Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása" jogcímen Varga Mihály pénzügyminiszter úr
döntése alapján. Vonyarcvashegy
vitorláskikötõje új tulajdonosi
körbe került, máris látványos fejlesztéseket hajtottak végre és bízunk a Marina mielõbbi felfutásá-

ban. Az iskola és óvoda elindítása
gondmentes volt. Örvendetes,
hogy beköltözés révén mintegy
száz fõvel gyarapodott a településünk lélekszáma. A hetedik osztályt, a magas létszám miatt, idén
ketté kellett bontani. Az óvoda
maximális létszámmal mûködik és
tervezzük egy mini bölcsõde
megnyitását.
– Milyen volt a civilek szezoni
szerepvállalása?
– A fõidénybõl mindenki, köztük a civilek is jócskán kivették a
részüket. A Szent Mihály-hegy Védõ és Vendégváró Egyesület tagjai
most is felügyelték hazánk egyetlen, páratlan szépségû halászkápolnájára. A hely felkapott esküvõi
helyszínné vált, ezért a polgárõrök
is segítették egy-egy ceremónia
zavartalan lebonyolítását, a gépjármûvek õrzését. Õk a rengeteg
fesztiválon is megmutatták, hogy
lehet rájuk számítani. Az Art Egyesület mûvészetpártoló tevékenységére is büszkék vagyunk. Nemrégiben Nagykanizsán állították ki

alkotásaikat. Õk különféle kiállításokat, mûvésztáborokat, alkotóközösségi bemutatókat szerveznek. Segédletükkel megtartottuk
a XXIII. Nemzetközi fafaragó Mûvésztelepet is. A XXVII. Vonyarci
Búcsú alkalmával az Aranyhíd Horgászegyesület tartotta meg a szezonzáró horgászversenyét a Lido
strandon. Keressük a pénzügyi
forrásokat az általuk igényelt vizesblokk modernizáló fejlesztések
végrehajtására. Az ünnepi szentmise után a temetõkertben megkoszorúztuk az I. és II. világháború
vonyarcvashegyi áldozatai számára felújított emlékkeresztet és
emléksétányt. Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és
Múzeum által kiírt pályázatból . Az
októberi nemzeti ünnepeink után
november 17-én tartjuk a XI. Vonyarcvashegyi Kolbászolót – a
Disznótoros és Kolbásztöltõ versenyt, aminek a szervezésébe már
most belefogtunk, várjuk a jelentkezõ csapatokat!
Nemes Norbert
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FALUKÉP

A település „Molnári” elnevezése szorosan kötõdik a Murához, hiszen a sebes folyó évszázadokon át a megélhetést jelentette az itt élõ emberek számára:
a halászatot és a gabonaõrlést a
rátelepített malmokban. Ma már
ez nincs így, hiszen a Mura ereje
sokkal inkább a vízi turizmust
szolgálja. Fellendítése a település
folyamatos fejlesztése mellett
egyaránt törekvése Molnári ön- zást kiegészítendõen tavaly szinkormányzatának. Vuk István pol- tén egy BM pályázaton közel 1,5
gármestertõl érdeklõdtünk.
millió forintot nyertünk. Ebbõl,
hogy a megtermelt 14 kW áramot
fel tudjuk használni, az óvodában
– A Belügyminisztériumhoz be- és a hivatalban olyan légkondicionyújtott pályázatunknak köszön- náló berendezéseket szereltünk
hetõen a Hevesi és a Dózsa utca fel, melyek hûtenek és fûtenek is.
burkolatát újíthattuk fel egy 13 Az átmeneti idõszakban, tavasszal
millió forintos beruházás kereté- és õsszel, ezzel biztosíthatjuk a
ben. Az elmúlt évben a megújuló fûtést, csökkentve a gázfûtés
energiák hasznosítása terén is si- költségeit.

MOLNÁRI ÖNKORMÁNYZATÁNAK TERVEI

Vízi turizmus és településfejlesztés

Tavalyi felvétel a szüreti felvonulásról

Napelemes rendszer Molnári hivatalán
került elõrelépnünk, miután napelemes rendszer kiépítésére támogatást nyertünk a TOPprogramon – kezdte a tájékoztatást a megvalósult beruházások
ismertetésével a polgármester. –
A fejlesztés az óvoda, a kultúrház,
az integrált közösségi tér, valamint az önkormányzati hivatal
épületét érintette. Ezt a beruhá-

– Tervezték a zártkerti út felújítását is.
– A mezõgazdasági és vidékfejlesztési programra benyújtott pályázatunk kedvezõ elbírálást kapott, így a zártkerthez vezetõ út
rekonstrukciójához közel 65 millió
forintos támogatást kapunk. A
közbeszerzési eljárás lezárult, de
sajnos a legkedvezõbb árajánlat is

mintegy 22 millió forinttal meghaladja az elnyert összeget. Próbáltunk valamilyen megoldást találni, hogy esetlegesen egy másik
keretbõl megkaphatjuk a hiányzó
összeget, de nemleges választ
kaptunk. A tervezõvel átnéztük a
terveket, és megállapodtunk a
mûszaki tartalom csökkentésében. Abban gondolkodunk, hogy
csak kiárkoljuk a vízelvezetõ árkokat, azok burkolása helyett. Máshol nem tudunk takarékoskodni,
hiszen az aszfaltozást a teljes
hosszon szeretnénk elvégezni. Ha
ez nem megy, akkor megvizsgáljuk, mely szakaszon tudjuk helyettesíteni az aszfaltot makadámmal.

Új közösségi teret, egy nyitott
pajtát kíván létesíteni Kispáli önkormányzata, ahol a kiskertben
megtermelt terményeket dolgozná fel a falu három civil szervezete. Az ifjúsági, a kertbarát és nyugdíjas egyesület és az önkormányzat számos területen mûködik
együtt. A 280 lakosú településen
az általuk szervezett közösségi
programok ezért bírnak nagy jeújból sikeresen pályáztak, így to- mennyiségi okokból sem. De fõzéslentõséggel az itt élõk életében.
vább gyarapíthatjuk a kiskeret gyü- hez felhasználjuk rendezvényeiken,
mölcsfákkal és gyümölcsbokrokkal, és így készétel formájában kínáljuk
– A Kispáli Ifjúsági Egyesület a amiket egy a közeljövõbeli közössé- fel. Idén rengeteg fekete ribizli terlegrégebb óta mûködõ civil szerve- gi programon ültetünk el. Egy mett, melybõl szörpöt készítettünk.
zet településünkön. Az elmúlt évek- sörkollektoros gyümölcsaszalót is
– Milyen feladatokat lát el még
ben két új létesült, a Kispáli Kertba- készíthetünk, amit szintén kihelyez- a kertbarát egyesület?
rát Egyesület valamint a Kispáli zük akkor. Ezt a lakosság önállóan is
– Nemcsak a kiskert, hanem a település közterületeinek gondozását
Nyugdíjas Egyesület. Mindez a falu használhatja majd.
A kiskertben a gyümölcsfák és is szívükön viselik. Idén tavasszal az
közösségének aktivitását mutatja,
másrészt korosztályonként és az ér- fûszernövények mellett minden év- elsõ világháborús rendezvénysorodeklõdési köröknek megfelelõen ben termesztünk burgonyát, papri- zatra megújították az emlékmû nöbiztosíthatunk szabadidõs tevé- kát, paradicsomot. Idén cukkini és vényzetét.
Önkormányzatunk
kenységeket, programokat a lakos- uborka is volt. A vetõmagokat szin- mindhárom civil szervezetet évente
ságnak nekik köszönhetõen. Az ön- tén pályázatból szereztük be, maga 100 ezer forinttal támogatja. A nökormányzattal való szoros együtt- a projekt a Civil Iránytû Alapítvány vényeket ebbõl vásárolták a kertbamûködésben a három civil szerve- és a Syngenta Kft. Élelmiszerlavina rátok, míg a szépkorúak zalaegerzet fõ motorja ennek – mondta ér- programja keretében valósult meg. szegi kiránduláson vettek részt;
A kert gondozásában a közmun- megtekintették a falumúzeumot, a
deklõdésünkre Horváth Zsuzsanna
polgármester. – Az ifjúsági egyesü- kások mellett a három civil szerve- Gébárti-tó környékét és a tv-torlet vállalja magára az önkormányzat zet tagjai is aktívan kiveszik részü- nyot.
– A sok megtermelt terményt
által finanszírozott családi nap, ket. E projekt célja, hogy a rászorusportprogramok, kirándulások szer- lók részesülhessenek a megtermelt fel is kell dolgozni.
vezését és lebonyolítását. Mint a javakból. A burgonyát szét tudjuk
– Önkormányzatunk ehhez kaplegrégebbi és így a legtapasztaltabb osztani, az egyéb zöldségeket csolódóan adott be egy pályázatot a
civil szervezet sikeres a pályázatokban is. Idén tavasszal az elsõ világháború száz évvel ezelõtti befejezésére emlékeztünk egy négyállomásos rendezvénysorozattal, melyhez
rajtuk kívül a nyugdíjas egyesület is
nyert támogatást. Ebben volt filmvetítés, színházi elõadás, illetve beavató színházi elõadás. Sajnos a világháborús emlékmû felújítására
benyújtott pályázatunkat harmadjára is elutasították. Reméljük, még
kiírják, és akkor újból próbálkozhatunk valamelyik civil szervezettel.
– Hol tart a kiskert fejlesztése?
– Két évvel ezelõtt létesítettük a
kiskertet, melynek kialakítására az
ifjúsági egyesület nyert támogatást
Kispáli gasztroangyalai az egerszegi vadpörköltfesztiválon
a MOL zöldövezet programján. Most

munkra, hiszen szebbé és rendezettebbé válik faluközpontunk.
Kétéves elõkészület után a
közvilágítás korszerûsítése is
megvalósulhat, mely során közel
120 darab régi lámpatestet cserélünk ki Led-es világításra a településen. Ez egy közel 8 millió forintos beruházás, melynek költségét a villanyáram megtakarításából fedezzük.
– Hol tart a vízi turizmus fejlesztését szolgáló projekt?
– A Mura Régió Európai Területi
Társulás gondozza azt a horvát–magyar határon átnyúló projektet, amely a Mura és a Dráva
menti térség vízi turizmusának
fejlesztését szolgálja. A több települést érintõ programban, Molnáriban vizes élõhelyet bemutató kiállítás és szolgáltató tér létesülhet
a volt iskola épületében, a Murán

pedig mobil kikötõ és csónaktároló. A közbeszerzési eljárás már zajlik, annak eredményétõl függõen
még az idén megkezdjük a kivitelezést.
– A beruházásnak raftingozók
is örülnek majd…
– Minden bizonnyal, hiszen
minden évben felkeresnek bennünket. Idén is 7-8 csoportot láttunk vendégül. Jól érezték magukat, ismerkedtek a településsel, és
még a környékét is bebarangolták.
– Milyen közösségi programok
lesznek õsszel?
– A közösségi és kulturális
programok szervezésében a horvát kisebbségi önkormányzat jár
az élen. A szüreti felvonulás a
rossz idõ miatt szeptember 29-én
lesz, amit mindig a semjénházi kisebbségi önkormányzattal közösen rendeznek meg. Idén mi
voltunk a házigazdák, mi láttunk
vendégül a felvonulókat a kultúrházban, ahol mûvészeti csoportok is bemutatkoztak. Október–november hónapban szeretnénk tartani egy kulturális napot,
ami új elem lenne az idei programkínálatban. A tél közeledtével
pedig ismét köszöntõre hívjuk a
település szépkorú lakóit – zárta a
beszélgetést Vuk István.

– A település központja is
megújulhat.
– A Belügyminisztériumtól elnyert 13,5 millió forintos támogatás teszi ezt lehetõvé, melyet 15
százaléknyi önerõvel egészítünk
ki. A pályázati projektben a Táncsics utca valamint a Kossuth utca
a posta alatti részének újraaszfaltozása valósul meg. A Petõfi és a
Zrínyi utcában közel hatszáz méteren újulhat meg a járda, ami a Petõfi utcában nagyobb szakaszt,
mintegy 350–400 métert érint. A
közbeszerzési eljárást itt is már elindítottuk, hogy a kivitelezés még
az idén megkezdõdhessen. A 15
millió forint összértékû beruházás
eredménye nagyon fontos szá-

KISPÁLI ÖNKORMÁNYZATA ÉS CIVIL SZERVEZETEI

Közösségépítésbõl jeles
Leader-programra. Egy új közösségi
teret, egy nyitott pajtát szeretnénk
felépíteni a faluház mellett, ahol a
hagyományos népi élelmiszer-feldogozást, mint a befõzést, lekvárkészítést, hurka- és kolbásztöltés
fogják bemutatni a civil szervezeteink, akik fõzõ tanfolyamokat is szerveznek majd. A nyugdíjas egyesületünk
tagjait
Kispáli
gasztroangyalaiként is számon tarthatjuk. Az 5-6 fõbõl álló fõzõcsapatuk nemcsak a mi jólétünkrõl gondoskodik programjainkon, de szívesen fõznek a környezõ települések
rendezvényein is. Legutóbb az
egerszegi vadpörkölt- és borfesztivál jótékonysági fõzõversenyén készítettek a programhoz illõen
vadpörköltet.
A nyugdíjas egyesület tagjai a
technológiai újdonságok iránt is fogékonyak. A megyei könyvtár szervezésében informatikai tanfolyamon vettek részt. Önkormányza-

tunk pályázat segítségével okos telefonokat, táblagépeket és laptopokat szerzett, be, hogy ezeken az
eszközökön sajátíthassák el az új ismereteket.
A civil szervezetek lelkesedése a
nemzeti ünnepekre is kiterjed. Tavaly október 23-án fáklyás felvonulást tartottunk, idén augusztus 18án pedig a Szent István emléktúrának adtunk helyet. Házigazdaként a
vendéglátásról gondoskodtunk.
– Milyen pályázatokat adtak
még be?
– A bakancsos turizmus fejlesztése érdekében az ifjúsági és a nyugdíjas egyesület is pályázatot készül benyújtani a Leader-program keretén

Az autómentes nap lelkes csapata

belül. Kerékpártárolót építenénk,
valamint kerékpárokat, nordic
walking botokat szereznénk be. Ez
utóbbi használatához tornagyakorlatokat bemutató táblákat is kihelyeznénk. Régi vágyunk teljesülhet
az utak állapotát illetõen. Önkormányzatunk 71,5 millió forintos kormányzati támogatást kapott a falu
belterületi határától a közterületi
határáig húzódó szakasz felújítására.
Képviselõ-testületünk legutóbbi ülésén döntött a közbeszerzési eljárás
megindításáról. A Magyar Közútkezelõ beruházásában zajlik 74-es
fõútról Nagypáliba, onnét Kispáliba
vezetõ bekötõút 470 milliós rekonstrukciója.
Az utaknál, illetve a közlekedésnél maradva, az Európai Autómentes Héthez kapcsolódóan ismét
megtartottuk az autómentes napot. Az eredetileg szeptember 22re tervezett, de a kedvezõtlen
idõjárás miatt 23-án megtartott
rendezvényen a sport, a mozgás
köré szerveztük a programokat. A
célállomás a Vas megyei Gyõrvár
volt, amit kerékpárral Nagykutason
és Andrásfán át közelítettünk meg.
Akiknek ez megterhelõnek bizonyult, eltúráztak a nagypáli szõlõhegyre, ahonnét ökobusszal érkeztek meg Gyõrvárra. Az október eleji
szüreti mulatságon is hasonló érdeklõdésre számítunk.
Antal Lívia

RÉGIÓ

KÖRNYEZET
Elektromos kisautót, személyautót és elektromos hajtású kerékpárt is bemutattunk az E-via
napon, de a jármûbemutató mellett a jövõ környezetbarát közlekedési lehetõségeit ismertetõ
konferenciát is szerveztek. A családi kerékpáros program után pedig a Kelemen Kabátban popzenekar adott élõ koncertet, amelyet legalább ezren tekintettek
meg – elevenítette föl a lenti rendezvénytéren tartott, mintegy
negyven éves múltra visszatekintõ Õszi Fesztivál elsõ napjának
történéseit a program nyitórendezvényén Horváth László, Lenti
polgármestere.

– Az élményt, mókát és vidámságot hozó program megnyitása
alkalmával Vigh László országgyûlési képviselõ a bel- és külpolitikai
helyzetértékelése elõtt azt kérdezte hallgatóságától, hogy melyik európai országban lehetne
ilyen idilli, betonakadályok nélküli
környezetben megtartani egy jó
hangulatú, gasztronómiai fesztivált. A miniszteri biztos kifejtette:
a pezsgõ élettel teli Lentiben, a
megye egyik legjobb ütemben fejlesztett, helyes úton járó városában sok milliárd forint felhasználásával kerékpárút készül, iskola felújítás történt, óvodai csoportszobák létesültek, a gyógyfürdõ területén óriási egészségügyi fejlõdés
valamint további infrastruktúrafejlesztés körvonalazódik, a helyiek szisztematikus, elõremutató
munkájával.
A kifejezetten a családok számára szervezett fesztiválon gyermek népi játszótér, játszóház, arcestés, lufihajtogató bohóc, óriás
csúszda, légvár, vidámpark, városnézõ kalandjárat és a Napsugár
együttes koncertje is a gyermekek
kedvét kereste. A helyi termelõk
és kézmûvesek szép számban hozták el kirakodóvásári portékáikat.
Elõzetes nevezés alapján, 23 bará-
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SIKERTÖRTÉNET LETT

Lentiben az õsz is
ti társaság és intézményi közösség
részvételével, hirdették meg a
bográcsos-serpenyõs ételek fõzõversenyét. A kulturális gálán fellépett: a Kerka Táncegyüttes, a Kelta Álom Ír Sztepptánc csoport, a
Nefelejcs Dalkör és HorváthHerman Gréta énekes. A délutáni
zenés programot Benji, a 2014-es
X-faktor mûsor bronzdíjasa folytatta, majd Miller Zoltán színész
mutatta be operett-musical mûsorát. A Fanatik Jump és
Freestyler sportbemutatóit követõen a Nagykanizsai Fúvószenekar

térzenei elõadása hozott derûs
perceket. Freddie élõ koncertjét
követõen színes tûzijátékot tapsolt meg a közönség.
Megújuló, megszépülõ parkok
és közterek, játszóterek, sportpályák is létesülnek a hozzájuk tartozó létesítményekkel, parkolók
újulnak meg; új fedett közösségi
találkozási pont kerül kialakításra a
régi köztemetõ helyén, abból a
TOP-rogram pályázatán elnyert
közel 1 milliárd forintból, melynek
felhasználásával a „zöld város”
imázs kialakítása és megtartása

válik fõ célkitûzéssé. A Széchenyi
2020 program keretében az Európai Unió vissza nem térítendõ támogatásával mozgáskorlátozottak
számára is használható akadálymentes illemhelyek, keresztsétányok épülnek. A városon belül új
szabadtéri pihenõ övezetet alakítanak ki.
A beruházásnak köszönhetõen,
minõségi, fenntartható és igényes
közterületi zóna és jól használható
zöldfelületek létesülnek, melyek
megteremtik a sport és aktív kikapcsolódás lehetõségét, segítik a

kerékpáros használatot és támogatják a település gazdasági fejlõdését. A fejlesztés eredményeként megújulnak a déli városrész
közterületei, valamint a városközpont összeköttetési lehetõségei. A
fejlesztési területeket összekötõ
utakat: a Táncsics Mihály utca, a
Bánffy utca, a fürdõ melletti sétány és a termálvíz-csatorna környékét is rendezni fogják. A kivitelezési munkák az ütemezés szerint
várhatóan még idén elkezdõdnek
és 2020 júniusában fejezõdnek be.
A Kerka-parti város 476,74 millió forint összegû támogatást
nyert „a Fenntartható települési
közlekedésfejlesztés Lentiben” címû, konzorciumi pályázaton. A
projekt célja a város közigazgatási
területén lévõ kerékpáros létesítmények hálózati kapcsolatainak kialakítása, illetve az autóbusz pályaudvar leromlott állagú épületegyüttese helyett egy új, a jelen
körülményeknek megfelelõ autóbusz pályaudvar kialakítása. Az önkormányzat a projekt segítségével
megépíti a Béke utcai kerékpárutat 1084 méter hosszúságban,
kétméter szélességben. Ez a bringaút köti össze a lentikápolnai kerékpárutat az ipari területekkel és
a Gyógyfürdõ környezetével,

megteremtve az üdülõhely nyugati belterületeinek összeköttetését. A projektben kialakítanak 21
db kerékpártárolót is. Az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. a fejlesztés keretében új autóbusz pályaudvart épít
hat induló, valamint három érkezõ
autóbusz beállóval. Az épületben
kapnak helyet az utasforgalmat kiszolgáló helyiségek, korszerû információs monitorral felszerelt
utasváró, az utasváróból közvetlen elérhetõséggel elõvételi jegypénztár és információs iroda. E
projekthez tartoznak kerékpáros
szemléletformáló programok is.
Ennek elsõ eleme volt a szeptember közepén megrendezett "Családi Kerékpáros Nap". A mûvelõdési
ház mögötti rendezvénytéren és a
parkolóban egy népszerû kerékpáros bemutató, valamint elméleti
és gyakorlati ismeretszerzési lehetõség várta a bringázni szeretõket. Ki lehetett próbálni fekvõegykerekû-, és tandem-kerékpárokat. Az ügyességi pályán is végig
lehetett menni túra- vagy országúti versenykerékpárral. A közlekedésbiztonsági totót helyesen kitöltõket pedig ajándékkal jutalmazták meg.
Nemes Norbert

SZENTGYÖRGYVÁR

Szüretünnep és fogathajtás
Szentgyörgyváron fogathajtó versennyel és szüreti felvonulással ün- Máthé Zsolt elõdadásában, majd a
nepelték a lovassportot és a falu históriájához sok szállal kötõdõ hagyo- Cappucino együttes koncertezett,
este pedig a báli mulatság vette
mányos szüretünnepet szeptember derekán.
kezdetét.
– Milyen irányt vesz idén a köz– A fogathajtó verseny tavalyi melyik sportszeretõ megmérethet- ségfejlesztés?
tízéves évfordulója után, idén õsz- te magát. Zala, Somogy, Veszprém
– A zártkerti területek rendezése
szel újdonságként az eseményt ösz- és Vas megye településeirõl is ér- és átfogó infrastrukturális fejlesztése a mi községünkben is szükségesszekapcsoltuk a látványos, sokszínû, keztek nevezések.
több helybéli és környékbeli közösA kísérõ bemutatók közt láthat- nek látszik. Az elhanyagolt területek
séget, csoportot is megmozgató tak az érdeklõdök huszár karusszelt, újra gondozásba vételét, illetve a
szüreti felvonulással. Olyannyira, ami a zene, a lovaglás és a tánc mû- területek megközelítését segíti elõ
hogy a fogathajtókat a szüreti me- vészi élményét jelenti. A program- az a nyertessé nyilvánított pályázanethez való csatlakozásra bírtuk nak sok hódolója akadt. Meg lehe- tunk, amely révén tíz millió forint
mondta Ádovics István polgármes- tett tekinteni és simogatni a híres fölhasználásával a Felsõpáhokhoz
ter, aki további részleteket is elárult
– Egy remények szerint a közeljövõben visszafinanszírozott Leaderpályázat segítségével bõvítettük a
kísérõ programok számát.
A kistermelõink bemutatkozhattak a helyi termékeikkel, és ezúttal
még több ismeretterjesztõ és szórakoztató lovas programot szerveztünk mind a gyerekeknek, mind a
felnõtteknek. A rendezvényre kilátogatók kóstolhattak sajtot, mézet
is. A Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak
térség területén lakóknak, valamint
a helybéli és környéken élõ lakosság
számára szerveztük legelébb a
programot, de messzebbrõl is ellátogattak hozzánk. A versenyt a régi
futballpálya helyén, a három hektáros szabadidõpark területén tartot- lipicai ménes lovait. A gyermekek közel esõ hegyrészen, jövõ év tavatuk. A nevezõk érkezését követõen, részt vehettek ingyenes futószáras- száig felújítunk egy mezõgazdasági
az ünnepélyes megnyitó után került és póni lovagoltatáson. A szüreti utat. Sármellék községgel konzorcisor a futamok indítására. Összesen fölvonulás a verseny eredményhir- umban elnyertünk közel hét millió
három versenyszámban lehetett detését követõen indult a pályától, forintot egy munkagépeszköz és
nevezni: a C-kategóriás akadályhaj- majd a menet a mûvelõdési házhoz gépbeszerzési pályázaton. Ennek
tásban és a gyorsasági vadászhaj- tartott, ahol zenés mûsor szórakoz- révén az ároktisztítási, a fûnyírási és
tásban csak minõsített hajtók ve- tatta a közönséget. Felléptek helyi a hótolási munkák is könnyebben
hettek részt, de megtartottuk a és térségi mûvészeti csoportok, es- elvégezhetõk lesznek.
– nemes –
szabadidõsök versenyét is, ahol bár- te operett és sanzon est kezdõdött

Végéhez közeledik a határon átnyúló
élményturizmus-fejlesztési stratégia kidolgozása
apronca városa és a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2013–2015 között a Magyarország–Horvátország Határon Átnyúló
Együttmûködési Program keretein belül közös pályázattal megvalósította az ATDS megnevezésû projektet. A projektben egy megvalósíthatósági tanulmány kidolgozására került sor, melyben vizsgálták az élményturizmus lehetõségeit az érintett térségekben.

K

A 2014–2020-as uniós programozási idõszakban újra kiírt Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttmûködési Program újabb lehetõséget teremtett a pályázásra a munka közös folytatására. 2017 júniusában egy újabb nyertes pályázat keretein belül elindulhatott az ATDS II. projekt, mely
projekt idén október közepén lezárul.
Elsõ lépésben egy nemzetközi közvélemény kutatás keretein belül négy fõvárosban (Bécs, Budapest, Pozsony, Zágráb) kerültek vizsgálatra a potenciális turisták utazási
szokásai, és elvárásai az élményturizmussal

kapcsolatban. A közvélemény kutatásban
összegyûjtött válaszok alapján elkészített
elemzõ záró tanulmány nagyon sok érdekes
és a további munkához kapcsolódóan hasznos összefüggésre hívta fel a figyelmet. A
projekt másik jelentõs eredménye, hogy az
Ernst & Young Tanácsadó Kft. nemzetközi tapasztalatait felhasználva elkészült egy költség-haszon elemzést is tartalmazó pénzügyi
megvalósíthatósági tanulmány, mely a döntéshozók és a késõbbi esetleges befektetõk
számára szolgálhat segítségül a megvalósítás elõkészítésében.
A fent elkészült dokumentumok, a többi
elkészült anyaggal, valamint a horvát partner
munkájával együttesen bemutatásra kerülnek majd a projekt zárókonferenciáján,
melyre 2018. október 10-én kerül sor Siófokon. A konferenciára a Balatoni Integrációs és
Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit
Kft. várja az érdeklõdõket. A konferencia
iránt érdeklõdõ kérdéseket, illetve a részvételi szándékot a bftkht@balatonregion.hu
e-mail címen várjuk.
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A szeptember 3-i tanévnyitó
nemcsak a 2018-19-es tanév kezdetét jelentette, hanem egy jeles
évforduló
eljöttét
is
a
kehidakustányi Deák Ferenc Általános Iskola életében. Ugyanis tíz
évvel ezelõtt, szeptember 7-én
adták át az önkormányzati beruházásában felépült új iskolát,
mint a negyedévszázados múltra
visszatekintõ alapfokú oktatás
továbbvitelének zálogát. Az elmúlt egy évtized igazolta létjogosultságát és a folytatás biztonságát teremtette meg az alacsony
gyermeklétszám mellett, amit jelez az is, hogy 17 elsõssel indult a
jubileumi tanév.

önkormányzat. Május 23-án megérkezett Steinbach József, a Magyarországi Református Egyház
Dunántúli Református Egyházkerülete püspökének errõl szóló levele. A kehidakustányi általános iskola a 2011-12-es tanévtõl a kaposvári Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium tagintézményeként mûködhet, amiért köszönetét fejezte ki Lázár István.
Mindehhez azonban iskolát is
kellett építeni. A tét az alapfokú
oktatás megmaradása volt. Az

mindössze három hónap állt rendelkezésre az építéshez. A Forintos
János vezette Míves Kft. azonban
teljesítette a vállalt feladatát, és
2008. szeptember 7-én ünnepélyesen is átadhatták az új iskolát
Tarlós István Budapest fõpolgármestere és Berszán Lajos címzetes
kanonok, a gyimesfelsõloki Árpádházi Szent Erzsébet Líceum alapítójának jelenlétében.
– A magam nevében annyit tudok ígérni, hogy amíg élvezem ennek a közösségnek a bizalmát, addig iskolánkat, mint falunk alapkövét fenntartjuk – mondta a 2008as átadási ünnepségen Lázár István
polgármester.
Az eltelt tíz év alatt a kezdeti
várakozásokat felváltotta a biztos
jövõ ígérete, az iskola mûködtetése stabil, gyermeklétszáma gyarapodik. Az új épületben az elsõ tanévét 54 fõvel kezdték meg, ami azóta szinte a duplájára emelkedett,
hiszen 2018. szeptember 3-án öszszesen 94 fõ, közte 17 elsõs, ült be

építkezésre 179 millió forintot költöttek, taneszközöket vásároltak,
mellyel a beruházás teljes költsége
183,23 millió forintot tett ki. Ebbõl
az önkormányzat saját forrása
több mint 64 millió forint volt, és
közel 119 millió forint a felvett hitel. Az idõ is sürgetett, hiszen

az iskolapadba. Ezen fontos és a
helyiek számára minden bizonnyal
szívmelengetõ tény közlése után a
polgármester a pedagógusoknak is
kifejezte háláját, hiszen nekik is köszönthetõ, hogy a Deák Ferenc nevét viselõ iskolájuknak van jövõje.
Antal Lívia

JUBILEUM A KEHIDAKUSTÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Évet nyitottak, éppen a tizediket

sunk valami újat, folytassunk valamit, vagy olyan jöjjön, ami még
nem volt, fogalmazott. Mint
mondta, esetükben az a cél, hogy
Kehidakustányban továbbra is iskola legyen, és hogy gyerekek
színvonalas oktatásban részesüljenek. A nyitást mindig elõkészüleA Lorántffy Zsuzsanna Refor- tek elõzik meg, mert csak felkémátus Óvoda, Általános Iskola, szülten érdemes megnyitni, kinyitGimnázium és Kollégium Deák Fe- ni valamit. Az elmúlt idõszak errõl
renc Általános Iskolájában a tanév- szólt. Kidíszítették az iskolát, benyitó ünnepség a 17 kis elsõs be- rendezték a termeket és fogadták
vonulásával kezdõdött, köszöntve azt a több millió forint értékû táraz idén tízéves intézmény legifjabb gyi eszközt – többségében infortanulót. Évet nyitunk ezen a he- matikai eszközöket –, amit a fennlyen, éppen a tizediket, ezzel a tartó a rendelkezésükre bocsátott.
mondattal utalt a jubileumi tanév- Végezetül azt kívánta, legyen minre Kánnár Zsolt tagintézmény-ve- denki nyíltszívû és nyitott: szülõ,
zetõ, aki a nyitás szó köré rendez- gyermek, pedagógus, hogy a nyiTíz évvel ezelõtt egy megnyugte gondolatait. A nyitás mindig va- tottság és az elfogadás szellemé- tató megoldás született, pontot
lami céllal történik, hogy elindít- ben teljen el a tizedik tanév is.
téve az önkormányzat 2002 után
kezdõdõ iskolamegtartó küzdelmeire. Errõl már Lázár István polgármester beszélt, aki élharcosa
volt annak, hogy Deák Ferenc falujában megmaradjon az iskola a
csökkenõ gyermeklétszám és a növekvõ költségek ellenére. Elmondta, hogy az osztályok összevonását
követõen az iskola elõbb a Kincsesház, majd a Suliharmónia Alapítvány fenntartásába került, mely
utóbbit kétmillió forinttal tett újra
mûködõképessé Kehidakustány
önkormányzata. Mindeközben keresték a legjobb megoldást a fenntartás érdekében, tárgyaltak a zalaegerszegi Mindszenty-iskolával,
az egri érsekséggel, a Nemzeti Minisztériummal, a Pázmány Péter
Katolikus Egyetemmel, majd a
Lázár István polgármester balról a tantestület tagjaival
keszthelyi Ranolden János Római

Megújult óvodában, Nagylengyelben
Idén ünnepli 40 éves fennállását a Nagylengyeli Óvoda, mégpedig teljesen megújulva és egy épületrésszel bõvülve. A település
egyetlen oktatási intézményének felújítása már régóta terve volt
az önkormányzatnak.

– Negyedszeri próbálkozásunk
vezetett sikerre, miután kedvezõ
elbírálást kapott a megyei TOPprogramra beadott pályázatunk,
amellyel 74 millió forintot nyertünk az óvoda korszerûsítésére –
mondta el az elõzményekrõl
Scheiber Ildikó, Nagylengyel polgármestere. – Az építkezést az
idén tudtuk elkezdeni, tavasszal,
és mostanra fejeztük be. Az idõ
rövidsége miatt feszített tempóban zajlott a kivitelezés. A meglévõ épület teljes külsõ-belsõ felújítása mellett az új épületrészt is fel
kellett húzni. A tetõre napelemes
rendszer került, amivel a villamos
áramot és a fûtés egy részét válthatjuk ki. A ház valamikor jegyzõségnek épült, majd tsz-iroda lett,
és negyven évvel ezelõtt óvoda.
Éppen azért örülünk annak, hogy
idén, 2018-ban fennállásának
negyvenedik esztendejében ilyen
jelentõs mértékben megújulhatott az intézmény, melynek két
óvodás csoportja 20-20 gyermeket tud fogadni. Az új rész megépítésével a bölcsõdei ellátás törvényi feltételeit teremtettük
meg, illetve a létszám is gyarapodhat hét fõre a jelenlegi öt fõrõl. Új parkolót is kialakítottunk az
épület mellé a gyerekek biztonságos közlekedése érdekében.
– Milyen feladatokkal telt el
még az elmúlt idõszak?
– A jól gazdálkodó önkormányzatoknak juttatott állami támogatás második részletébõl tavaly a

TANÉVNYITÓ

Petõfi utca, míg idén az Arany János utca egy szakaszának útburkolatát újították fel, ami szélesebb is lett. A temetõben a rava-

talozó nyílászáróit cseréltük ki valamint parkolót építettünk. Jó
hírt kaptunk a Nagylengyel és
Milejszeg között megépítendõ
külterületi úttal kapcsolatos pályázatunkról, melynek köszönhetõen a két település összeköttetése valósulhat meg.
Három további pályázatunk is
eredménnyel zárult. Az EFOP
4.1.7. kódszámú a faluház bõvítését teszi lehetõvé. Öltözõ, társalgó és raktárhelyiség kapnak helyet az új részben, melynek kivitelezését hamarosan megkezdjük.
Az EFOP 3.7.3 az egész életen át
tartó tanulást segíti elõ. Angol és
német nyelv, informatika, kézi-

munka, kosárfonás, kertészet, borászat, torna, egészséges táplálkozás témakörben szervezzük a
tanfolyamokat, elõadásokat, melyek közül már több elindult most
szeptemberben.
Az EFOP 1.5.2. „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” elnevezésû projektet
Zalalövõvel, Petrikeresztúrral és

más településekkel közösen konzorciumban valósítjuk meg. A pályázati forrásból közösségi rendezvényeinket (falunap, sportnap, egészségnap) tudjuk színesebbé tenni, illetve különféle eszközöket szerezhetünk be – mondta Scheiber Ildikó polgármester.
Az óvodásoknak nyáron a kultúrház adott otthont. A tanév
kezdetére visszaköltöztek a megszépült óvodába, amelynek átadását szeptember 29-én tartják. A
jubileumi ünnepségre meghívják
az egykori óvodásokat, köztük a
„legelsõket”, akik negyven évvel
ezelõtt lépték át az intézmény küszöbét.

Katolikus Általános Iskolával. Itt,
mint mondta, fogadták volna az
intézményt, de a veszprémi érsekséggel való másféléves egyeztetés
azonban nem vezetett eredményre. Akkor eszébe jutott egy ötlet,
és felhívta Bellai Zoltán kaposvári
lelkészt, a Dunántúli Református
Egyházkerület püspöki fõtanácsosát, akinek beszámolt az iskolával
kapcsolatos gondokról. Még aznap
találkoztak
Kehidakustányban,
mert a fõtanácsos a helyi Õszikék
Idõsek Otthonába látogatott el, és
egy 15 perces megbeszélés után
meg is egyeztek az iskoláról. Ezt a
2011. május 13-i közgyûlésen határozatba is foglalta a helyi képviselõ-testület,
miszerint
a
kehidakustányi általános iskola
mûködtetése érdekében 2011. augusztus 31-tõl a Dunántúli Református Egyházkerülettel kíván közoktatási megállapodást kötni az

SZAKMAI TANÉVNYITÓN

Az oktatást érintõ változásokról
A 2018/19-es tanévet érintõ változásokról és fejlesztésekrõl tájékoztatták a megyei oktatási intézmények vezetõit a zalaegerszegi Városi és Kiállítóteremben. A szakmai tanévnyitó konferencián
többek között szó esett az új Nemzeti Alaptantervrõl, valamint a
pedagógusok terheinek csökkentésérõl.

Sipos Imre, az EMMI miniszteri
biztosa elmondta, hogy az új
Nemzeti Alaptanterv (NAT) koncepciójának elfogadása az õsz
elején várható, amelyet másfél
hónapos társadalmi egyeztetés
követ majd. Bevezetésére felmenõ rendszerben 2019. szeptember 1-jétõl kerül sor. Az EMMI pedagógusterhelési kérdõívet tervez, aminek célja az óraszámok
és a terhelés újragondolása - például az adminisztrációs terhek
csökkentése, az egyéni teljesítmény elismerése, a pályára lépés
és visszatérés ösztönzése céljából. Tervezik a vezetõi életpálya
bevezetését, továbbá két szigorítást a magántanulói jogviszony
valamint az osztályozóvizsgák
terén.
A miniszteri biztos beszélt a
végzettség nélküli iskolaelhagyás
arányáról, ami a 2016/17-es tanévben 10,85 százalékot tett ki.
Csökkentése egyben uniós elvárás
is, amit a jelzõrendszer mûködésének javításával lehet mérsékelni. Az elmúlt tanévtõl az 1-9. évfolyam már ingyenesen jutott
tankönyvekhez. Ebben a tanévben ez a lehetõség több mint
egymillió tanulót érint, ami közel
tízmilliárd forintjába kerül a költségvetésnek. Jelenleg további
tankönyvfejlesztés folyik, közel

900 taneszköz fejlesztése a sajátos nevelési igényû, valamint a
nemzetiségi nevelésben résztvevõk számára. A minõsítések alakulása pozitív képet mutat, hiszen
mostanra a pedagógusok kétharmada már szerzett minõsítést.
2019-ben újabb 17,5 ezer pedagógus vesz részt a programban.
A konferencián elsõként Vigh
László országgyûlési képviselõ,
miniszteri biztos köszöntötte a
megjelenteket. Kiemelte, hogy
az oktatást hozzá kell igazítani a
technológia gyors fejlõdésével
járó kihívásokhoz. Az óvoda és az
iskola azonban csak segíteni tud,
a szülõi támogatás is szükséges
ahhoz, hogy a gyerekek felnõtt
korukra odaérjenek, ahova szeretnének. A kormány is hozzátesz ehhez, utalt az ingyenes
tankönyvre, a pedagógus bérek
emelésére, valamint az uniós és
hazai forrásból megvalósult fejlesztésekre, amelyekkel indult az
új tanév.
Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott további kormányzati intézkedések közé sorolta a szeptemberi családi pótlék korábbi kifizetését, az iskolakezdéssel összefüggõ költségek enyhítésére.
Megemlítette szociális étkeztetést, amelyre idén 79 milliárdot
fordítanak a 2010-es 29 milliárd-

dal szemben. Arra kérte a pedagógusokat, hogy a szülõkkel szövetségben hazájához hû, tudás
és intelligencia birtokában lévõ
embereknek neveljék a jövõ
nemzedékét, akik számára alapérték a család és a keresztény
kultúra.
Dr. Vadvári Tibor, Zalaegerszeg
alpolgármestere méltatta az önkormányzat és a zalaegerszegi
tankerület, illetve a szakképzési
centrum közötti példaértékû
együttmûködést, amelynek köszönhetõen folyamatosan újulnak meg az intézmények. A város
a TOP-programban is kiemelten
kezeli az oktatási intézmények
sorsát. Az Ady- és a Landorhegyi
általános iskolák energetikai felújítása már befejezõdött, jövõre
pedig a Liszt, a Petõfi és a Dózsa
általános iskolák újulnak meg.
Megemlítette az új andráshidai
óvoda létesítését, ahogy folytatják a meglévõ óvodák korszerûsítését is a városban.
A zalaegerszegi tankerület beruházásában új szárnnyal bõvült
az Izsák Imre Általános Iskola, valamint új tetõt kapott a Zrínyi
Miklós Gimnázium. Az épület
teljes rekonstrukciója a TOPprogramban valósul meg. Terveik
között szerepel az Eötvös József
Általános Iskola felújítása is.
Hangsúlyozta, hogy az önkormányzat nem fenntartója az iskoláknak, az elõbb említett fejlesztésekkel azonban a megfelelõ
körülményeket kívánja biztosítani a zalaegerszegi, valamint az itt
tanuló diákok számára.
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GUTORFÖLDE, CSERTALAKOS, SZENTPÉTERFÖLDE

Példás összetartás, közös fejlesztések
Gutorfölde, Csertalakos és Szentpéterfölde önkormányzatai között hagyományosan jó az együttmûködés, ami idén is megmutatkozik közös pályázatok megvalósításában. A települések polgármestereivel egy évvel ezelõtt találkoztunk, a mostani alkalommal
is az elmúlt idõszak történéseirõl érdeklõdtünk.

– A saját erõbõl megvalósított
járdaépítés, valamint pályázatból
támogatott útfelújítást követõen
az óvodakonyha rekonstrukciójá-

kezdve az új burkolatok, valamint
az új nyílászárók beépítéséig. Új
központi fûtésrendszert is beépítettünk, festettük a falakat, a

Megújult az óvodai konyha Gutorföldén
val folytatódtak a kivitelezési
munkálatok – kezdte a beszélgetést Nyakas István, Gutorfölde polgármestere. – Erre is a Belügyminisztérium kistelepülések fejlesztésére kiírt pályázatán nyertünk
támogatást, mégpedig 10,4 millió
forintot, még 2017 végén. A fejlesztés magába foglalta a konyha
teljes felújítását a gépészettõl, a
víz-, villany- és gázhálózattól

konyhai épületrészt kívülrõl szigeteltük és vakoltuk. A projekt technológiai fejlesztést is lehetõvé
tett. Új fõzõüstöt, mosogatót,
kóracél munkaasztalokat, páraelszívót vásároltunk. A kivitelezést
november végén kezdtük meg,
melynek ideje alatt a rádiházi
konyháról biztosítottuk az étkeztetést. Az új konyha idén január
elején állt üzembe. Mivel a konyha

Gellénházán az elmúlt idõszakban sikerült az önkormányzati hivatal mûködését helyreállítani, emellett a korábbi testület
által elnyert pályázatok megvalósításába is belekezdtek. Farkas
Imre Józsefné polgármesterrel
beszélgettünk minderrõl, aki a
március 25-i idõközi önkormányzati választásokon ismét bizalmat kapott a falu vezetésére.
get fog össze. Június elsejétõl új
jegyzõ dolgozik, dr. Rudas Tamara.
Az õ tapasztalata, hozzáértése is
– Legfontosabb feladatunk a sokat segített abban, hogy a helypénzügyi helyzet rendezése és zetet rendezni lehessen.
stabilitásának
megteremtése
– Hogyan halad a pályázatok
volt. Nagyon el voltak maradva a megvalósítása?
könyvelések, amit külsõ segítség– A másik megoldásra feladat a
gel sikerült napra késszé tenni. A pályázatok elindítása volt, hiszen
problémát a sorozatos adatszol- közelgett az elszámolás határidegáltatási hiányosságok csak fo- je is. Az EFOP-pályázatok megvakozták – mondta a polgármester. lósítása jól halad, amelyek inkább
– Most hogy minden helyreállt és humánjellegû projektek. Az EFOPhalad a maga menetében a cél 3.7.3 egész életen át tartó tanumindenképpen az, hogy ezt az ál- láshoz való hozzáférés program
lapotot meg is õrizzük. Ne kerül- kezdeményezettjei a 18. életévüjön az önkormányzat még egy- ket betöltõ és a közoktatásból
szer olyan helyzetbe, hogy fel- már kikerült fiatalok. Az EFOPfüggesszék az állami finanszíro- 3.3.2. projekt a közoktatásban
zást, ami áprilisban következett résztvevõk, vagyis az óvodások
be. Miután határidõre sikerült tel- és általános iskolások számára kíjesíteni azt, amit kértek tõlünk, nál programokat, ilyen volt töbaugusztus 31-ével visszavonták. bek között a nyári napközis tábor.
Így szeptember elsejétõl újból A két TOP-os pályázatunk építési
kapjuk az állami finanszírozást. A beruházás, ami tartalmában több
felfüggesztés ideje alatt a tarta- munkát is jelent. Az egyik az óvolékból éltünk. Az önkormányzat da felújítását, míg a másik a piacpénzügyi helyzete egyébiránt
stabil volt, most is az. Az elmarasztalást az adatszolgáltatás elmaradása okozta. Létszámproblémáink is voltak, mivel a dolgozók
körében nagy volt a vándorlás.
Aki jött is, nem sokáig maradt.
Szerencsére sikerült ezt a problémát is orvosolni munkaerõ-felvétellel. Jelenleg a megfelelõ létszámmal dolgozunk, ami reményt
ad arra, hogy ez hosszú távon is
így marad, biztosítva a feladatellátást.
A Gellénházi Közös Önkormányzati Hivatalunknak tizenkét település a tagja, melyen belül a csonkahegyháti kirendeltség öt közsé-

új fûtésrendszert kapott, az óvodai részt hozzá kellett igazítani. Itt
is központi fûtést alakítottunk ki,
melyre kétmillió forint saját erõt
fordítottunk.
Az óvodai épületrészt is tudtuk korszerûsíteni, azáltal, hogy a
23 korszerûtlen nyílászáró helyett újakat építettünk be tavaszszal illetve a nyáron. Erre szintén
a kistelepülési pályázaton nyertünk támogatást. Az ablakcsere
komolyabb helyreállítási munkát
igényelt, amit saját erõbõl valósítottunk meg. Végeredmény az,
hogy nemcsak a konyhában, de
az óvodában is szépek lettek a
belsõ terek.
A vidékfejlesztési program keretében a mezõgazdasági utak
karbantartása címen eszközbeszerzésre adtunk be pályázatot
Csertalakossal és Szentpéterföldével közösen. Az elnyert több
mint 10 millió forintos támogatásból egy traktort vásárolunk öt
munkaeszközzel (hótoló, gréder,
ágaprító, ároktisztító, rézsûkasza)
vásárolunk, amellyel minden útkarbantartási feladatot el tudunk
végezni a három településen.
Idén is nagyon sok közösségi
rendezvényt valósítottunk meg,
melyek nagy érdeklõdés mellett
zajlottak. Õsz elejei hagyományos
programunk a szüreti felvonulás
lecsófesztivállal egybekötve. Ezt
szeptember 22-én tartottuk meg.
Márton-napi pincebejárás, idõsek
napja, káposztafesztivál, ezek a
programok még az idén. Mûvelõdési házunk számos rendezvény

helyszíne, mely újabb eszközökkel
gyarapodott. A digitális jólét pályázaton elnyert támogatásból három laptopot, két táblagépet, két
okostelefont, színes nyomtatót és
projektort szereztünk be. Az eszközök közötti kommunikációt szélessávú wi-fi biztosítja, ami az utcán is elérhetõ az épület 150 méteres körzetében. Egy számítógépes tanfolyamot tartottunk, de
még egy lesz, hogy az érdeklõdõk
elsajátíthassák az informatikai eszközök használatát.
Papíralap mellett digitálisan is
elkészítjük azt a kiadványt, ami értékeink gyûjteményét tartalmazza. Az 500 ezer forintos pályázati
támogatásból létrehoztuk a települési értéktár-bizottságot, akiknek tagjai a helyben található építészeti, természeti, közösségi és
szellemi értékeink felkutatását és

Csertalakos kultúrháza
dokumentálását végzik. Az anyag
nagy része már elkészült, ami
egyébként bõvíthetõ.
– Tavaly felújítottuk a temetõkerítést, bejáratát kovácsoltvas
kapura cseréltük. Most pedig tujasort szeretnénk ültetni õsszel ravatalozóig – vette át a szót Jobbágy Zoltán Gábor, Csertalakos
polgármestere. – Mi is pályáztunk
a Belügyminisztérium kistelepülések fejlesztését szolgáló pályázatán, melyen 500 ezer forintos támogatást nyertünk. A kultúrháznak és a polgármesteri hivatalnak

Szentpéterföldén utat aszfaltoztak

HELYREÁLLÍTOTTÁK A HIVATAL MÛKÖDÉSÉT, ÉS BELEKEZDTEK A PÁLYÁZATOK MEGVALÓSÍTÁSÁBA

Gellénháza rendezte sorait

tér kialakítását támogatta. Az
utóbbi esetében sajnos be kell
látnunk, hogy nem vállalható,
mert fenntartása hosszú távon
nem gazdaságos a falu számára.
Lakossági fórumot is tartottunk
ez ügyben, amelyen az itt élõk
véleményét kértük. Egybehangzó
álláspontjuk alapján képviselõ-

testületünk a pályázat meg nem
valósítása
mellett
döntött,
ugyanis az ötéves monitoring tevékenység alatt olyan dolgokat
kellene teljesíteni, amit nem lehet. Példának okáért, olyan nagyszámú árust heti rendszerességgel nem lehet idehívni, mint amit
a pályázatban vállaltak. Igaz, hogy

a pályázati támogatásból közel 13
millió forintot korábban elköltöttek. Vásároltak egy platós teherautót, három hûtõpultot valamint elárusítópultokat, amelyek
színpaddá is alakíthatók. Testületünk úgy döntött, hogy ezeket
megtartjuk. A teherautót a közmunkaprogramban, míg a hûtõpultokat a kultúrházban és az idõsek napközi otthonában tudjuk
használni. Az elárusító asztalokkal
és a színpaddal együtt ugyanis jó
szolgálatot tehetnek rendezvényeinken. A kultúrházban lévõ
egyik hûtõt bérbe adtuk egy helyi
vállalkozónak, aki havonta bérleti
díjat fizet utána. A pályázati támogatás 13 millió forintos elköltött összegét visszafizetjük az államkincstárnak. Részletfizetési
kedvezményt kértünk, melyre
ígéretet kaptunk.
– Mi a helyzet az óvodával?
– Az óvoda felújítását október
31-re be kellett volna fejezni.
Most úgy áll a dolog, hogy a kivi-

helyet adó épület nyílászáróit cseréljük újra ebbõl a pénzbõl. Sportpályánkon tönkrementek a futballkapuk, ezeket újítjuk fel és vásárolunk hozzájuk új hálót.
– Kultúrházunk ablakainak cseréjét mi is terveztük, mely a közeljövõben meg is valósulhatott a
Belügyminisztérium pályázatán elnyert 750 ezer forintos támogatás
segítségével – számolt be Tóth
Péter Szentpéterfölde polgármestere. – Sikerült a Kossuth utca
rossz állapotú burkolatát egészen
a buszmegállóig felújítanunk. Az
úttest új aszfaltréteget kapott,
széleire pedig kavicságyat fektettek. Mivel a településünk nincsen
kiépített vezetékes gáz, a kormány
által bejelentett 12 ezer forintos
állami rezsitámogatást készpénzben kapja meg a lakosság.
Csertalakos lélekszáma alig haladja meg az 50 fõt, Szentpéter*földén 140-en élnek. A legkisebb
zalai falvak közé tartoznak, de
kárpótolja õket a csend, a jó levegõ és páratlan szép természeti
környezet az erdõkkel, vélekedett
a két polgármester. Gutorfölde is
kedvelt a turisták körében: meszsze földön híres rádiházi ménesük
sok látogatót vonz.
Antal Lívia

teli terv hiányosságait pótolunk
kell, melyet követõen elindulhat
az 54 millió forintos beruházás
megvalósítása. A projekt a rekonstrukció mellett bõvítést is
enged, miután egy tornaszobát
és egyéni oktatást, nevelést segítõ részt építhetünk hozzá.
– A Göcseji Dombérozó programsorozatnak több alkalommal
is helyet adott a település.
– A lehetõségeinkhez mérten
igyekeztünk a hagyományos rendezvényeinket megtartani, így a
Szent Iván Napot, amely a falunapunk, október elsõ hétvégéjén pedig szüreti felvonulásra invitáljuk a
lakosságot. A III. Göcseji Dombérozó keretében több program
helyszíne lehettünk. A Göcseji Múzeum munkatársai a népi gyermekjátékok olimpiáját rendezték
meg. Egy másik napon pedig elõadást tartottak az egykori
gellénházi olajiparhoz kötõdõ
MAORT-házról. Ez az épület egyike
azon építészeti emlékeknek a térségben, amelynek pontos mását a
Göcseji Falumúzeumban építik
majd fel. Örömünkre szolgált,
hogy helyet adhatunk a Göcseji
Dombérozó ünnepélyes zárónapjának, melyen az I. Göcseji akadályfutam, valamint a Soulwave koncert várta az érdeklõdõket –
mondta végül Farkas Imre
Józsefné polgármester.
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A ZALA MEGYEI NÖVÉNYORVOSI KAMARA SZERVEZÉSÉBEN

AGRÁRIUM

A BAKI AGROCENTRUM KFT.

Sportnapot tartottak a növényorvosok Szója–kukorica fajtabemutató
Dunántúli sportnapot rendezett a Magyar Növényvédõ Mérnöki és Növényorvosi Kamara Zala megyei szervezete. A rendezvénynek a keszthelyi Georgikon Egyetem sportlétesítményei adtak helyet augusztus utolsó napján.

Dr. Varga Zsolt, a Zala megyei
szervezet elnöke elmondta, hogy
a Vas megyében már hagyományokkal rendelkezõ növényorvos
sportnap megszervezését és
megrendezését idei évben a Zala
megyei vezetõség vállalta magára, azzal a céllal, hogy a sporteseményt kiterjesztve a részvételben lehetõséget biztosítanak a
Dunántúl összes megyéjének.
Dr. Tarcali Gábor, a Növényorvosi Kamara országos elnöke
szintén köszöntötte a megjelenteket. Megnyitójában elmondta,
ez nem csupán sportnap, hanem
baráti összejövetel és családi
nap, amit a kamara vezetése maximálisan támogatott. Örömét
fejezte ki, hogy a szántóföldi
munkák ellenére sokan eljöttek.
A jövõre tekintve nagyobb létszámra számítanak, ezért bátorítanak mindenkit a részvételre,
hiszen ez a rendezvény nagyban
segítheti a kamara belsõ kohéziójának, a kollégák egymáshoz fûzõdõ baráti viszonyának az erõsödését.
A sportnap mindazonáltal országos figyelemre számíthatott,
hiszen a házigazda Zala megyébõl
Vas, Gyõr-Sopron-Moson, Veszprém, Fejér, Pest, Jász-NagykunSzolnok, Csongrád, Hajdú-Bihar és
Borsod-Abaúj-Zemplén megyébõl, valamint Budapestrõl is érkeztek növényorvosok.

A növényvédelemben a legfontosabb elvárás az élelmiszerbiztonság. Ahhoz, hogy a növényeket egészséggel tudják véde-

ró kupát a gyõriek vihették haza.
A vasiak azonos pontszámmal, de
rosszabb gólkülönbséggel a második helyen végeztek, míg a házigazda zalaiak harmadik helyezést értek el.
Még el sem kezdõdtek a mecscsek, a fõzésre vállalkozó csapattagok már a bográcsok körül sürgölõdtek. Marhapörkölt, pacal,

Álló sor balról jobbra: Balázs János, Rosentál Attila, Salamon Csaba,
Lövényi Zsolt, dr. Varga Zsolt, Stankovszky Péter
Guggoló sor balról jobbra: Németh Zoltán, Szabó Béla,
Varga Ferenc, Szabó Gábor

ni, saját fizikai egészségükre is
oda kell figyelni, foglalta össze a
sportnap üzenetét dr. Tarcali
Gábor.
A foci vándorkupáért az Országos Kamara, Somogy, Vas, GyõrMoson-Sopron, Veszprém és Zala
megye szállt harcba, a hat csapat
kétszer tízperces körmérkõzéseket játszott egymással. Szoros
küzdelem után az elsõ helyért já-

paprikás krumpli, vaddisznóragu
adta többek között a kínálatot.
A foci mellett asztaliteniszben,
dartsban és lábteniszben is kipróbálhatták ügyességüket a növényorvosok. A rendezvényen
több, mint 120-an vettek részt és
mindnyájan úgy vélekedtek, hogy
a zalaiak remek házigazdaként,
minden igényt kielégítõen szervezték meg a sportnapot.

A Baki Agrocentrum, a mintegy negyedévszázados múltra viszszatekintve, mára komoly cégcsoporttá fejlõdött. Agrárvállalkozásunk szerteágazó tevékenységet végez, részt vesz a magyar szójaprogram megvalósításában is.

– Szeptember elején a Magyar
Szója és Fehérjenövény Egyesülettel (MSZFE) közösen szerveztük
meg a szója-kukorica fajtabemutatót, amelyre a megyén túlról is
érkeztek gazdák és agrárvállalkozók – tájékoztatott Balogh Rudolf
ügyvezetõ igazgató. – Alapító tagjai vagyunk a Szója Nonprofit Kft.nek. Ismét lehetõséget kaptunk
az elméleti és gyakorlati képzés
megtartására, a szója és a kukorica fajtasorok agro-technológiájának ismertetésére, és a nagy
gonddal kezelt, az Európában
legversenyképesebbnek számító
fajták bemutatására. Szakembereink folyamatosan képesek a
hasznos tanácsokat átadni az érdeklõdõ termelõknek. Konferenciatermünkben tartott tanácskozás alkalmával szó esett a hazai
mezõgazdaság aktuális kérdéseirõl és arról, hogy miként változik
2020 után az uniós és hazai agrárpolitika.
Madarász István, az Agrárminisztérium Agrárközgazdasági fõosztályának osztályvezetõje tartott elõadást. Elhangzott: stabil
növekedési pályán van a magyar
mezõgazdaság, amelyik minden
évben képes hozzájárulni ahhoz,
hogy a külkereskedelmi egyenlegünk pozitív legyen. A szakember
kiemelte, hogy hazánk pozíciója
az uniós támogatások tekintetében fajlagosan az egyik legjobb-

TÜSKESZENTPÉTER LISZT ÉS TÜSKEI GAZDATÁP

Minõségi liszt és takarmány
A háztáji állattartók rövid idõn belül megkedvelték a Tüskei Gazdatápot, a Zala-Cereália Kft. zsákos kiszerelésû takarmányát, melyet
idén dobtak piacra. A Magyar Termék Nagydíjas Tüskeszentpéteri
Lisztet elõállító zalai malomipari vállalkozás újabb beruházásba kezdett, hogy növelje zsákos takarmány értékesítésének volumenét.

– A Tüskei Gazdatáp márkanévvel árusított zsákos takarmányunk bevezetése
jól halad a piacon, a
gazdák elégedettek
minõségével – mondta Király László ügyvezetõ igazgató. – Tíz,
húsz és negyven kilogrammos kiszerelésben készítjük, attól
függõen, hogy milyen állatokat kívánnak etetni velük a
gazdák. Így külön van
takarmányuk nyúl,
kacsa, pulyka, csirke,
tyúk, disznó, ló és fácán etetéséhez. Ezek
speciális takarmánykeverékek, amelyek
összetétele az adott
állat tápanyag-igényein alapul. Az ömlesztett
takarmányunk csirke- illetve
pulykatáp, melynek
kisebb részét saját mûködtetésû
pulyka- és csirketelepeinken etetjük fel. Az elõállított takarmány jelentõsebb részét, integrációs termeltetésen keresztül 46 pulyka- és
18 csirketelep használja fel az
országban. A Tüskei Gazdatápot
50-60 kilométeres körben terítjük
Zalában.
Megvásárolható
a
zalaszentgróti Táp-lál-lak mintaboltunkban, valamint a települések

gazdaboltjaiban. Örömünkre szolgál, hogy a takarmánygyártásban
immár több mint 40 éves tapasztalattal bíró vállalkozásként a zalai
háztáji állattartókat is ki tudjuk
szolgálni az új zsákos termékünkkel.
– Újabb beruházás is zajlik a takarmánygyártást fejlesztendõen.
– Egy 510 millió forintos beruházás keretében egy új granuláló

vonalat építettünk ki, ami hamarosan üzembe áll. Tornya egyébként
magasabbra nyúlik, mint a mellette
álló már meglévõ silótartályok a
keverõüzemben. A fejlesztéssel a
kapacitásnövelés a célunk. Az állattartók részérõl igény mutatkozik
erre, hiszen már most lekötötték
2019-re az éves 60–65 ezer tonna
mennyiségû elõállított takarmányunkat.
– Hol tart az alapanyagok felvásárlása?
– Összesen 15 ezer tonna búzát,
tritikálét és árpát vettünk a takarmánygyártáshoz. Az õsz folyamán
még kukoricát vásárolunk, melynek fogadásához elõkészítettük a
szárítóüzemet. A liszt elõállításához
pedig 15 ezer tonna malmi minõségû búzát szereztünk be, melynek
felvásárlását szeptember 10-ével
fejeztük be, biztosítva a malom
egészéves szükségletét. Most már
teljes mértékben az új búzából õrlünk. A Tüskeszentpéteri Liszt változatlanul kedvelt a vásárlók körében. A malom százszázalékos kapacitással üzemel, szombaton is õrlünk, hogy eleget tegyünk a vevõi
igényeknek. A csomagolt liszt forgalmunk idén is nagyon megemelkedett a nyári hónapokban, fõleg a
balatoni turizmus hatásának köszönhetõen. A nyaralók ilyenkor
nagyon sok tüskeszentpéteri lisztet vesznek, így az ország minden
tájára elviszik jó hírünket.
Szeptember 8-án tartottuk meg
hagyományos családi napunkat,
melyen a dolgozóink mellett a családtagok is részt vettek, közel kétszázan. Foci, lövészet, mászófal,
ugrálóvár, fõzés, vacsora, tombolasorolás színesítette a napot.
Antal Lívia

A Zalai Napló
legközelebbi száma

2018.
október 16-án
jelenik meg.

nak számít az EU-ban. A jelenlegi
rendszer kellõ rugalmasságot biztosít a tagállami sajátosságainknak, és a megfelelõ támogatási
formák kialakításához 2020-ig kiszámíthatóan áll a honi gazdák
rendelkezésére.
Dr. Vári Enikõ, az Agrárgazdasági Kutatóintézet tudományos
munkatársa elõadásában a szójaöntözés ökonómiáját tekintette
át. Utalt rá, hogy Magyarországon az összes vízkivétel átlagosan évi 6000 millió köbméter,
melybõl öntözésre 100-200 millió
köbméter fordítódik. Hazánk
5,35 millió hektár mezõgazdasági
területébõl a szabadföldi öntözésre berendezett terület csak
191 ezer hektár. A klimatikus
szélsõségek miatt bekövetkezõ

termésingadozás az alkalmazott
agrotechnika optimalizálásával és
az öntözés alkalmazásával mérsékelhetõ. Bakon 25 kilométeres
körzetében 180 gazdálkodó 442
táblán, összesen 2125 hektáron

termeszt szóját. Az öntözés hatására a termés mennyisége mellett a minõsége is kiszámíthatóbbá válik. Minõségorientált szójatermesztésnél a termelõ magasabb piaci árakkal kalkulálhat.
Bányai Tibor, a 2013-ban alapított MSZFE elnök-helyettese az
aktuális célkitûzéseket és a zöldítés szigorításának hatásait elemezte. Az egyesület célja: a GMO
mentes magyar szója Magyarországon tartása, a jelenlegi vetésterület növelése, az érdekelt termelõk hasznos információval történõ ellátása, a szójatermesztés
népszerûségének növelése külön
féle bemutatókkal, valamint a
szakma véleményének megfogalmazása és továbbítása a törvényhozók felé.

