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A koraszülöttek világnapja al-
kalmából rendeztek figyelemfel-
hívó akciónapot Zalaegerszegen,
november 17-én. Az eseményso-
rozat a Szent Rafael Kórház kora-
szülött-intenzív részlegén kezdõ-
dött, ahol azokat a családokat is
várták, kiknek korán érkezett
gyermekeiket szintén itt ápolták.
Az osztályon a már hazafelé
igyekvõ kicsik és szüleik számára
két adaptációs szobát létesítet-
tek, melynek ünnepélyes átadóját
ezen a napon tartották. 

Dóra János, a Koraszülöttmentõ
és Gyermekintenzív Alapítvány ku-
ratóriumának elnöke elmondta,
hogy az alapítvány immár tíz éve
támogatja az osztály munkáját. A
megvalósított technológiai fejlesz-
tések mind azt szolgálták, hogy a
korán érkezett babákból ép, egész-
séges felnõttek legyenek. Arra kér-
te az adózókat, hogy egyszázalé-
kos adófelajánlásaikkal továbbra is
segítsék az alapítványt céljai eléré-
sében. Ennek kiváló példája az
adaptációs szoba.

Dr. Gárdos László osztályvezetõ
fõorvos azt mondta, a zalaegersze-
gi kórházban több mint másfél év-
tizede egyedülálló módon vezették
be a koraszülöttek számára is a
roomig-in rendszert, ahol az igen
kis súlyú babák is együtt lehetnek
édesanyjukkal. Kiemelt szempont-

nak tartják, hogy együtt legyen
család, anya és gyermeke együtt
tudjon gyógyulni. Az adaptációs
szobák ennek a szándéknak újabb
állomásai, ami szintén egyedülálló
az országban. A koraszülöttek inku-
bátorban kezdik meg az életüket,
majd amikor stabilizálódik állapo-
tuk, kerülnek a roomig-in szobák-
ba. Amikor közeledik a hazamene-

tel ideje, átköltözhetnek az adaptá-
ciós szobákba, ahol egy-két hétig
az önálló, otthoni gondozást gya-
korolhatják az anyukák. Sõt az
egyikben az édesapák is ott lehet-
nek. Ha a szülõk elbizonytalanod-
nak valamiben, kérhetik a szaksze-
mélyzet segítségét. 

Dancs Jenõ ápolási igazgató ar-
ról beszélt, hogy ma Magyarorszá-
gon minden tizedik baba a vártnál
korábban érkezik. Nagyon fontos
az olyan támogató környezet biz-
tosítása, mint az adaptációs szoba.
Itt együtt lehetnek, ami nemcsak a
baba fejlõdése, de a családdá válás
szempontjából is meghatározó.

A sajtó munkatársai az otthono-
san berendezett két szoba lakóival
is találkozhattak. Fendrik Roland és
Zsebeházy Katalin Panna nevû kis-
lánya július 30-án született 610
grammal, a 25. héten. Bogdán
Margit Regina nevû kislánya szep-
tember 22-én született 990 gram-
mal, a 28. héten. Mindkét baba
testsúlya már két kilón felüli, jól
vannak, ami a kezdetektõl való

anyatejes táplálásuknak is köszön-
hetõ, hangzott el. 

November 17-e 2008 óta a ko-
raszülöttek világnapja. A rendez-
vényt ez alkalomból szervezte a
Család- és KarrierPONT Zalaeger-
szeg, a Korán Érkeztem Egyesület,
a Koraszülöttmentõ és Gyermek-
intenzív Alapítvány, és a Zalaeger-
szegi Nõi Szalon, tájékoztatott
Balaicz Zoltánné, az utóbbi szerve-
zet elnöke. A program délután a
Városi Hangverseny- és Kiállító-
teremben folytatódott, ahol az ér-
deklõdõk az Albatrosz táncegyüt-
tes mûsorát, valamint a KAKAÓ ze-
nekar koncertjét tekinthették
meg. A gyerekeket ezen idõ alatt
játszósarok is várta egészséges
frissítõk fogyasztása mellett. A ko-
raszülött babák jelképe a lila szín,
amit fényfestéssel varázsoltak a
polgármesteri hivatal falára és a
Zalaegerszeg feliratra. A világnapi
rendezvény Tûztánc címû látvány-
flashmob-bemutatóval ért véget a
Dísz téren.

Antal Lívia
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Fotó: Antal Lívia

Rosszul alszik?
Stresszes a munkája?
Görcsösek az izmai, ízületi

bántalmaktól szenved?

Nagyon sok ember küzd ha-
sonló panaszokkal, de sokan már
megtalálták a gyógyírt, ami nem
más, mint a masszázs. 

A svédmasszázs relaxál, oldja
a feszültséget és segít az alvás-
zavarok leküzdésében, sõt bizo-
nyos típusú fájdalmak csökkenté-
sére is kiválóan alkalmas.

Elõzetes bejelentkezés alapján
várom kedves vendégeimet

a 06-30/652-7425
telefonszámon.

Kérésre Zalaegerszegen
és 10 km-es körzetében

házhoz megyek!



A Londoni Értéktõzsde ezer
inspiráló vállalatai közé sorolták
a zalaegerszegi Zalaco Zrt.-t,
amelyrõl, mint ígéretes magyar
cégrõl a BÉT50, a Budapesti Ér-
téktõzsde idei kiadványa is cik-
kezett - közölte az ország egyik
legnagyobb sütõipari vállalatá-
nak tulajdonos vezérigazgatója.

Berta László azt hangsúlyozta,
mindez megerõsítette bennünk
azt a gondolatot, hogy ezen az
úton kell járniuk a jövõben. Mint
fogalmazott, a versenyre képes
vállalatoknak legjobb hely a tõzs-
de, amely lehetõséget ad arra is,
hogy a ma még családi vállalko-
zás professzionális irányítással
mûködjön tovább. A társaság
célja, hogy fagyasztott terméke-
ivel közép-európai piacokat is el-
érjen, és ott esetlegesen üzlete-
ket is nyisson. A tõzsdére lépés

további indoka a tõkebevonás.
Meglátása szerint 3-6 milliárd fo-
rintot hozna a 2022-23-ra várha-
tó tõzsdei bevonulás, ami min-
den fejlesztési terv megvalósítá-
sához fedezetet nyújtana. A vál-
lalat 2020-ban fennállásának 70.
évébe lép. A vezérigazgató jelez-
te, hogy a jubileumot rendez-
vénysorozattal kívánják megün-
nepelni, melyben a város közre-
mûködésére is számítanak. Mint
mondta, a Zalaco hosszú távon
képzeli el mûködését, amit a lét-

rehozandó és bárki által látogat-
ható fejlesztési és oktatási cent-
rum is szolgál majd. 

A Zalaco idén várhatóan eléri a
10 milliárdos árbevételt, ami kap-
csolt vállalkozásaival együtt 12
milliárd forint lesz. A közelmúlt-
ban átadott legújabb üzemében
jövõ márciusban kezdõdhet meg
a fagyasztott termékek gyártása,
ami önmagában további mintegy
6 milliárd forintos árbevételt hoz
majd évente. A cégcsoport jelen-
leg 960 munkavállalót foglalkoz-

tat, és több mint 70 saját szaküz-
letet mûködtet fõként a Dunán-
túlon.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere úgy jellemezte a
Zalacót, hogy ízig-vérig zalai, za-
laegerszegi cég, melynek termé-
kei messzire viszik, mind a me-
gye, mind a megyeszékhely jó hí-
rét. Gratulált a tervekhez, közte
az oktatási centrum létesítésé-
nek szándékához, ami tökélete-
sen illeszkedik a város jövõrõl al-
kotott elképzeléséhez.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos azt emel-
te ki, hogy egyre nagyobb igény
mutatkozik az egészséges élelmi-
szerekre, amelyek elõállításában

a Zalaco élen jár. A családi vállal-
kozás arra is minta, hogy hová le-
het eljutni kemény, szisztemati-
kus, elõre tervezett munkával. 

Antal Lívia
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Zala megyében hat mérnökség
közül az egyik Somogy megyében
található, mert az M7-es autópálya
somogyi szakaszának üzemelteté-
se is a Zala megyei igazgatósághoz
tartozik, kezdte a tájékoztatást
Mórocz József igazgató. Zala me-
gyében 136 kilométernyi gyorsfor-
galmi úthálózatot, 1710 kilométer-
nyi településeket összekötõ fõ-,
mellék- és bekötõ utat, valamint
59 kilométernyi, elsõsorban hiva-
tásforgalmi kerékpárutat üzemel-
tetnek. Hozzátette, hogy most fe-
jezõdik be az M70-es négysávosítá-
sa, ami így teljes hosszban autópá-
lya lesz, várhatóan sokkal kisebb
baleseti kockázattal.

A 2019-2020-as téli idõszak-
ban 45 síkosság-mentesítésre és
hótolásra alkalmas kombinált gép-
jármûvet, 10 rakodógépet és 28,
részben hómaró adapterrel is fel-
szerelt univerzális munkagépet
tudnak bevetni. Az elmúlt évben 6
ezer tonna útszóró sót használtak
fel. Ebbõl idén kezdõ tételként
több mint 11 ezer tonna áll rendel-
kezésre, ezen felül a kálcium-klorid
granulátumból 76 ezer kilogram-
mot, a kálcium-klorid oldatból 65
ezer litert, az érdesítõ anyagból
pedig 584 tonnát készleteztek be.
Az utóbbit -8 fok alatt használják,
amikor a jeges burkolattal a só már
nem tud mit kezdeni. Preventív
védekezésként több mint 38 kilo-
méteren helyeztek ki hófogó rá-
csokat, míg 21 kilométeren telepí-
tett erdõsávok védik az utat. 

Havazás esetén ütemezetten
avatkoznak be: elõször a gyors-
forgalmi utakon, hidakon, felüljá-
rókon és forgalmas fõutakon dol-
goznak munkagépeik, majd a mel-
lékutakon és bekötõutakon.
Hangsúlyozta: minden emberi és
eszköz erõforrásukkal azon lesz-
nek, hogy adottak legyenek a biz-
tonságos közlekedés feltételei. De
lehetnek olyan idõszakok, hogy
mindezek ellenére téliesebb útvi-
szonyok maradnak az egyes uta-
kon. A közút Zala megyei igazga-
tója arra is felhívta a figyelmet,
hogy egy munkagép fordulóköre
2-5 óra, mely idõ alatt újra havas
lehet a burkolat, fõleg folyamatos
havazás esetén.

A közlekedõktõl azt kérik, hogy
a hófúvásban, intenzív havazásban

érintett területeken még utazás
elõtt tájékozódjanak a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. Útinform szol-
gálatának weboldalán –
www.utinform.hu –, az aktuális út-
és látási viszonyokról, valamint for-
galmi helyzetrõl.

A sajtótájékoztatón Anti And-
rás rendõr alezredes, a Zala Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság a köz-
lekedésrendészeti osztály vezetõ-
je a téli vezetésre való felkészülés
fontosságára hívta fel a figyel-
met. A Látni és látszani országos
közlekedésbiztonsági kampány-
hoz Zala megye is csatlakozott.
Arra kérik az autósokat, hogy
nyári gumijukat még a tartós fa-
gyok elõtt cseréljék át téli közle-
kedésre alkalmas abroncsokra.
Tapadásuk nagyságrendekkel
jobb, amivel a féktávok hossza is
érdemben csökkenthetõ. A kam-
pány alatt a gépjármûvezetõk té-
rítésmentesen tudják átvizsgál-
tatni autójuk világító és fényjelzõ
berendezéseit, gumiabroncsát,
valamint ellenõriztetni látásukat.
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Vigh László, Berta László és Balaicz Zoltán

Süle Katalin azt is elmondta,
hogy idén a mezõgazdasági káro-
kon belül a jégkár aránya nem ér-
te el a 13 százalékot, 2017-ben -
amikor még nem mûködött a vé-
dekezési rendszer – csaknem 40
százalék volt. Az elmúlt két évben
gyakoriak voltak szélsõséges idõ-
járási viszonyok, heves zivatarok
alakultak ki. Az április 15-én elin-
dított talajgenerátorok a szep-
tember végéig tartó védekezési
szezonban Zala megyében 2018-
ban 57, idén pedig 53 napon üze-
meltek.

Az országban található 986 ta-
lajgenerátor közül 42 Zala megyé-
ben (6 automata és 36 manuális)
mûködik. A nagyobb költséggel
üzemeltethetõ automata generá-

tort a nehezebben megközelíthe-
tõ területeken helyezték el, míg a
manuális generátorok telepítésé-
nek koordinátáit a meteorológiai
szolgálattal együttmûködve vég-
zett felmérések alapján jelölték ki
- jelezte az országos szóvivõ.

A rendszer talajgenerátorai
ezüst-jodid tartalmú hatóanyagot
égetnek el, amely a feláramlással a
felhõkbe jut és csökkenti a jég-
szemcsék méretét – magyarázta
Süle Katalin. Ugyanakkor azt is ki-
emelte, hogy nincs olyan techno-
lógia, amellyel teljes mértékben
kiküszöbölhetõ a jég. Az országha-
tár felõl érkezõ, jéggel teli zivatar-
felhõ, valamint a szupercellák el-
len nem tudnak védekezni, azt vi-
szont garantálni tudják, hogy a

legmodernebb, leghatékonyabb
talajgenerátoros rendszer alkal-
mazásával a  lehulló jégszemek
mérete kisebb lesz. Kitért arra is,
hogy a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara és az Agrárminisztérium
által üzemeltetett országos jég-
kármérséklõ rendszer bevezetésé-
vel a mezõgazdaságban több milli-
árdos kárt lehetett megelõzni,
emellett a polgári, az ipari és az ál-
lami létesítményekben, ingatla-
nokban és ingóságokban is meg-
óvták az értékeket.

A zalaegerszegi sajtótájékozta-
tón oklevelet adtak át a legjobb za-
lai megyei generátorkezelõnek, a
Zalacsányban gazdálkodó Réti Zol-
tánnak. Az ország teljes területét
lefedõ jégkármérséklõ rendszert a
Vidékfejlesztési Program kereté-
ben, 1,8 milliárd forint uniós támo-
gatással 2018 tavaszán építették
ki. A rendszer mûködtetésére az
Agrárminisztérium a Kárenyhítési
Alapból évente 1,5 milliárd forintot
biztosít az agrárkamara számára.

MTI

BEVÁLTOTTA A REMÉNYEKET A MEZÕGAZDASÁGBAN

A jégkármérséklõ rendszer
A MAGYAR KÖZÚT 0-24 ÓRÁS SZOLGÁLATRA ÁLLT

Téli üzemmód a zalai utakon is
A jégkármérséklõ-rendszer alkalmazása felére csökkentette a me-

zõgazdaságban a jégkárt: a gazdálkodók idén 37 ezer hektárra jelen-
tettek be jégesõkárt, míg két évvel ezelõtt ez még meghaladta a 71
ezer hektárt  – közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) or-
szágos szóvivõje, a szervezet Zala megyei elnöke közelmúltbeli sajtó-
tájékoztatóján, Zalaegerszegen.

Minden év november 10. napjától az ország teljes területén téli
üzemmódra vált a mintegy 32 ezer kilométernyi út üzemeltetésé-
ért felelõs Magyar Közút Nonprofit Zrt. Ez idén sincs másként. Így
országosan 19 megyei igazgatóságán, 94 mérnökségén és a köz-
ponti irányításban is 12 órás mûszakokban 24 órás szolgálatra áll-
nak át a szakemberek.



Kétévente számolnak be a
megyében mûködõ közgyûjte-
mények munkatársai az intéz-
ményekben zajló aktuális kuta-
tásokról. A több mint harminc
évvel ezelõtt életre hívott Zalai
Közgyûjteményi Szakmai Napok
szervezõje idén a Magyar Nem-
zeti Levéltár Zala Megyei Levél-
tára volt.

A zalaegerszegi díszteremben
rendezett kétnapos konferencián
a házigazda intézményen kívül a
Göcseji Múzeum, a Magyar Olaj-
és Gázipari Múzeum, a Deák Fe-
renc Megyei és Városi Könyvtár, a
nagykanizsai Thúry György Múze-
um, a Halis István Városi Könyv-
tár, valamint a keszthelyi Balatoni
Múzeum kollégái tartottak elõ-
adást. Köszöntõt Balaicz Zoltán
polgármester mondott.

A tudományos ülésen - melyen
harmincöt elõadás hangzott el -
számos zalai vonatkozású múlt-
béli esemény, illetve több (az
ókortól egészen napjainkig terje-
dõ) korszak politikai, társadalmi-
és gazdasági kérdései kerültek
terítékre. Ezenkívül a kutatók
munkáját segítõ digitális adatbá-
zisokról, speciális térinformatikai
szoftverekben rejlõ lehetõségek-
rõl, valamint múzeumpedagógiá-
ról is szó esett. Több jeles dátum-
ról is megemlékeztek. Tóth János
igazgató például az idén ötven
esztendõs Magyar Olaj-és Gázipa-
ri Múzeum relikviáiról tartott elõ-
adást, Cserhalmi Henriette a De-
ák-könyvtár harminc éves könyv-
és papírrestaurálási munkáit ösz-
szegezte, dr. Foki Ibolya pedig a
750 éves Kisbucsa településtörté-
netérõl beszélt.

A fond (és a fondjegyzék) va-
jon mi? És hogyan lehet a digita-
lizált iratok között optimálisan
keresni? Tette fel a kérdést nyi-
tányként Káli Csaba, a levéltár
igazgatóhelyettese, utalva arra,
hogy a kutatók sokszor nehezen
igazodnak el az intézmény
internetrõl elérhetõ nyilvános

adatbázisaiban. Mint mondta: a
levéltári iratok fondokba rende-
zõdnek (egy fond egy iratképzõ
szervezet anyagait jelenti), ezek
jegyzéke a fondjegyzék. Szakma-
béliek és laikusok egyaránt hasz-
nálhatják a honlapról elérhetõ
iratjegyzékeket, digitalizált adat-
bázisokat; persze nem árt elõze-
tesen tájékozódni ezek felépíté-
sérõl a hatékonyabb keresés, na
és találat érdekében.

A rendezvény elsõ napján ke-
rült bemutatásra a Göcseji Múze-
um készülõ új állandó kiállításá-
nak terve. A virtuális tárlatveze-

tésen Béres Katalin muzeológus
elárulta: nem klasszikus várostör-
téneti bemutatóban gondolkod-
tak. Immár 21. századi módsze-
rekkel (kevés szöveggel, sok kép-
pel, interaktív elemekkel) azt sze-
retnék majd bemutatni a látoga-
tóknak, hogy milyen volt a kora-
beli város. Hogyan éltek itt, és
milyen foglalkozásokat ûztek az
egyes korszakokban eleink, vala-
mint hogy milyen közös tereket
használtak az egyes társadalmi
csoportok. Az új kiállításon (mely-
nek tényleges megszületése a
múzeumépület felújításának üte-

métõl függ) egy képzeletbeli há-
zaspár, Egerszegi Mihály és Boris-
ka asszony kalauzolja majd a láto-
gatókat.

A konferencia egyik tanulsága
az volt, hogy mindig vannak
olyan munkák, amiket nem lehet
befejezni. Errõl szólt dr. Kostyál
László mûvészettörténész elõ-
adása, aki lezártnak vélt Kisfaludi
Strobl Zsigmond kutatásához ka-
pott olyan értékes relikviákat,
amik a néhai szobrászmûvész
(szekrény mélyén felejtõdött) ha-
gyatékából kerültek elõ. De Mol-
nár András történész is egy olyan
- kilencven levelet tartalmazó, az
Országgyûlés Könyvtárában meg-
búvó - hagyaték birtokába jutott,
mellyel bõvíteni tudja Deák Fe-
renc testvérbátyjának, Deák An-
talnak az életrajzát.

A klasszikusnak számító nép-
rajzi, régészeti, helytörténeti té-
mák mellett Simon Beáta levéltá-
ri könyvtáros az intézmény mu-
zeális könyvgyûjteményének pél-
dányaiban rejlõ, egyedi bejegyzé-
sekre (reflexiókra, szöveghez

nem kapcsolódó családi feljegy-
zésekre, esetleg firkákra) hívta fel
a figyelmet. Eke István régész pe-
dig arra, hogy a közgyûjtemé-
nyekben dolgozó szakemberek-
nek olykor érdemes "külsõsöket"
is bevonni a munkákba: ezt tá-
masztják alá a zalai amatõr fém-
keresõsökkel végzett közös mun-
kák elsõ sikerei. A tudományos
ülés "pikáns" hangulatáról Bekõ
Tamás levéltáros gondoskodott,
aki Deák Gábor és Hertelendy An-
na (Deák Ferenc nagyszülei) viha-
ros házasságáról és válásáról szá-
molt be.

Örömteli, hogy nemcsak a
múlt, hanem immár a jelenkor is
témát szolgáltat a kutatóknak.
Gyanó Szilvia, a Balatoni Múzeum
néprajzosa, a 2000-es évek bala-
toni borkultúrájának szerves ré-
szét képezõ, komplex családi
gazdaságok mûködését mutatta
be.

A következõ közgyûjteményi
szakmai napokra két év múlva ke-
rül sor. Ahogy Molnár András, a
házigazda intézmény igazgatója-
ként zárszavában fogalmazott:
reméli, hogy a kétnapos tanács-
kozás során mindenki kicsit nyi-
tottabbá vált a társtudományok,
partnerintézmények munkája
iránt. Ezzel tovább erõsödhet az
intézmények közötti együttmû-
ködés és segítségnyújtás, ami a
megyében egyébként is példaér-
tékû. 
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KLASSZIKUS TÉMÁK ÉS ÚJDONSÁGOK A KÖZGYÛJTEMÉNYI NAPOKON

Lezártnak hitt kutatások anyagai bõvültek

A 2019-es esztendõ viszonylag
nyugodtan telt ez idáig, hiszen
nem voltak olyan idõjárási körül-
mények, melyek nagy kárt okoz-
tak volna. A júliusi és augusztus
végi esõzés garázsokat, pincéket
öntött el, jellemzõen a megye-
székhelyen, melyek fertõtleníté-
seket igényeltek. Ebben a mun-
kában a hivatásos és önkéntes ka-
tasztrófavédelmi szervezetek, a
kormányhivatal népegészségügyi
szerve, valamint a Zalavíz Zrt. vett
részt - közölte dr. Sifter Rózsa
kormánymegbízott, a megyei vé-
delmi bizottság elnöke. 

A 2019-ben is kiemelten kezel-
ték a települési gyakorlatokat, az
ifjúság felkészítését. Idén céltá-
mogatás segítségével országosan
egyedülálló módon elsõ alkalom-
mal rendezték meg a középisko-
lások számára a Hibrid Honvédel-
mi Versenyt. A rendezvény a
résztvevõk és a média részérõl is
olyan sikert aratott, hogy jövõre
zalai tapasztalatok alapján Buda-
pesten és Hajdú-Bihar megyében
is megrendezik. 

Az október 13-i önkormányza-
ti választásokon 76 településen
választottak új településvezetõt
Zala megyében. A védelmi bizott-
ság elnöke hangsúlyozta, elõttük
álló fontos feladat a polgármes-
terek és közbiztonsági referensek
felkészítése a védelmi feladatok-
ra. Erre a képzésre december 18-
án, a Megyeházán kerül sor.

Az ülésen már tárgyaltak a jö-
võ évi feladatokról is. A munka-
terv tartalmazza a kormány és a
katasztrófavédelmi kormányzati
tárcaközi bizottság ajánlásait, il-
letve a megyei védelmi bizottság
tagjainak, és a védelemben részt
vevõ szervek, szervezetek veze-
tõinek javaslatait is. 2020-ban új-
ra megrendezik az országosan is
jó gyakorlatnak számító Göcsej
Harci Túrát, valamint támogatni
fogják az osztrák polgári védelmi
szövetség ifjúsági versenyén in-
duló zalai csapat felkészítését és
ezen való részvételét.

A megyei védelmi bizottság a
beszámolót és a munkatervet
egyhangúlag elfogadta. Ezt köve-

tõen négy-négy honvédelmi és
katasztrófavédelmi tárgyú elõter-
jesztést tárgyalt meg a bizottság.
Ezek egyike az idén május 30. és
június 5. között lezajlott gyakor-
lat volt ról, amely során – befoga-
dó nemzeti támogatás keretében
– a megyei védelmi bizottság tit-
kársága koordinációjával és a te-
rületvédelmi zászlóalj közremû-
ködésével biztosították a több-
nemzetiségû menetoszlopok me-
gyén történõ áthaladását. A gya-
korlat végrehajtásában több mint
80 jármû és 600 katona vett
részt.

A Honvédelmi Katasztrófavé-
delmi Rendszer (HKR) új eszköz-
parkkal bõvült. Fõbb változás,
hogy az eddigi 54. Veszprém Ra-
darezred helyett a 64. Boconádi
Szabó József Logisztikai Ezred lát-
ja el Zala megyében ezen rend-
szer mûködtetését. Mindezek
mellett tájékoztatás hangzott el a
a nyári betakarítási munkákkal
összefüggõ megyei tûzvédelmi
hatósági ellenõrzések tapasztala-
tairól, a téli idõjárási események-
re való felkészülésrõl, továbbá az
önkéntes területvédelmi tartalé-
kos szolgálat megyében elért
eredményeirõl és további felada-
tairól is.

ÜLÉSEZETT A ZALA MEGYEI VÉDELMI BIZOTTSÁG 

Beszámoltak az elvégzett feladatokról 
A Zala Megyei Védelmi Bizottság november 7-én tartott soros ülé-

sén tizenegy napirendi pontot tárgyalt meg, közte a 2019-ben végre-
hajtott feladatokat vette számba.

A Zala Megyei Közgyûlés no-
vember 8-i rendkívüli ülését
tartott. 

A testület az alakuló ülésen
módosított Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzatának megfe-
lelõen a mai napon döntött a
közgyûlés döntéseinek elõké-
szítését, végrehajtását és el-
lenõrzését végzõ állandó bi-
zottságok személyi összetéte-
lérõl, melynek eredményeként
a Jogi és Ügyrendi Bizottság el-
nöke dr. Fekete Zoltán, alelnö-
ke Horváth Tamás Mihály, kép-

viselõ tagja Dr. Weller-Jakus Ta-
más Norbert, nem képviselõ
tagjai pedig Kaj István és Nagy
Kálmán lettek.

A Nemzetiségi Bizottság el-
nökének Vincze Tibort, alelnök-
ének Nagy Zoltánt, képviselõ
tagjának Dalnoki Szilárdot,
nem képviselõ tagjának pedig
Bogdán Ferenc Elemért és
Dobri Lajost választották. A
Pénzügyi Bizottság elnökévé
Zakó Lászlót, alelnökévé Strá-
zsai Zoltánt, képviselõ tagjának
Vincze Tibort, nem képviselõ

tagjának pedig Laki Józsefnét
és Targuba Árpádot választotta
meg a közgyûlés. A Térségfej-
lesztési Bizottság elnökévé Fo-
dor Márkot, alelnökévé Strázsai
Zoltánt, képviselõ tagjaivá Pá-
linkás Róbertet és Végh Lász-
lót, nem képviselõ tagjaivá pe-
dig Boronyák Józsefet, Keresz-
tes Jánost és Martinecz Aran-
kát választotta meg a megye-
gyûlés. Ezt követõen a bizott-
ságok nem képviselõ tagjai es-
küt tettek és átvették megbízó
levelüket.

A ZALA MEGYEI KÖZGYÛLÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRÕL

Bizottságok személyi összetételérõl döntöttek

Dobronhegy községben a Balásfai hegyen
48 NÉGYZETMÉTERES KÉTSZINTES, KÉTSZOBÁS IKERHÁZ ELADÓ.

Panomára Bazitára. Az épület aszfaltos úton közelíthetõ meg, 
villany van, vízbekötési lehetõség. Ára: 4,5 millió forint

Érdeklõdni az alábbi

telefonszámon:

06-30/210-5390
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Orbányosfa a maga 134 lakójá-
val Zala megye legkisebb települé-
sei közé tartozik. Bármennyire is
kicsi, annál élhetõbb, hiszen az el-
múlt években, évtizedekben az ön-
kormányzat mindent megtett
azért, hogy az itt élõk komfortér-
zete növekedjen. Lépésrõl lépésre
fejlesztette a falut, és mostanra a
szennyvízközmû is elérhetõ közel-
ségbe került. 

A beruházás levezénylése már
Kocsisné Varga Judit feladata lesz,
akit nagy szavazatkülönbséggel vá-
lasztottak meg polgármesternek a
négy jelölt közül, az október 13-i ön-

kormányzati választásokon. Civilben
a keszthelyi kórházban gyógytor-
nászként dolgozó hölgy 13 éven át
volt a képviselõ-testület tagja, 2006
és 2014 között pedig alpolgármes-
tere volt a falunak. A közéletben, a
közösségi élet szervezésében az
Orbányosfai Faluszépítõ Közhasznú
Egyesület tagjaként is nagy tapasz-
talatot szerzett.

– Nagyon sok minden történt ez
idõ alatt a községben. Többek kö-
zött megújítottuk a faluházat, és a
két temetõ ravatalozóin is végez-
tünk felújítási munkálatokat. Létesí-
tettünk egy játszóteret is, ami idõvel
leamortizálódott – mondta a polgár-

mester. – Szeretnénk egy újat építe-
ni, ha lesz rá pályázati lehetõségünk.
Ha az épületekrõl, ha a közterületek-
rõl van szó, egy önkormányzatnak
mindig akad új feladata. Ezek meg-
oldására törekszünk a mostani cik-
lusban is. Elkészült két új faszerkeze-

tû buszmegálló több mint egy millió
forint saját erõbõl. Az orbányosfai
temetõ rendbetételét is megkezd-
tük. Az elöregedett tujákat kivágtuk,
melyek helyére majd új növényzet
kerül, valamint új kerítést építünk. 

– Milyen további fejlesztéseket
terveznek pályázatokból?

– Szeretnénk élni egyrészt a Ma-
gyar falu program kiírásaival, amely
jövõre lehetõséget ad romos épüle-
tek felújítására. A faluház udvarán áll
is egy ilyen épület, ami a külsõleg is
megújított faluház mellett igencsak
rontja az összképet. Funkcióját ille-
tõen öltözõt, zuhanyzót alakítanánk
ki benne a fellépõk számára. Ren-

dezvényeinket kiszolgálandóan fõ-
zõkonyhát is létesítenénk, továbbá
kondicionáló termet, teljesítve a
gyerekek és fiatalok kérését. A bolt
épületének tetõszerkezetére is ráfér
a felújítás, mert az összes kúpcserép
szétfagyott. Ebben az épületben ta-
lálható az orvosi rendelõ is, ahol a
háziorvos heti egy alkalommal ren-
del. Felújítására szintén a Magyar fa-
lu programra nyújtunk be pályáza-
tot a jövõ évben. A falugondnoki
szolgálat tekintetében szeretnénk
különválni Bezerédtõl, és egy saját
falugondnoki szolgálatot elindítani.
Ez mindkét település érdekeit szol-
gálná. Sokkal több mindent tudnák
lakóinknak biztosítani, ha lenne saját
gépkocsink. Éppen ezért adtunk be
egy pályázatot egy Ford típusú kis-
busz megvásárlására a Magyar falu
programba.

Reméljük kedvezõ elbírálást ka-
punk, ahogy a fedett közösségi tér
létesítésével kapcsolatban is várjuk a
döntést. Az utóbbi pályázati projek-
tet a Leader-programra nyújtottuk
be. A focipálya mellett ugyancsak
rendezvényeinket kiszolgálandóan
épülne meg ez a 100–120 négyzet-
méter alapterületû, faszerkezetû lé-
tesítmény. Itt kapna helyet a ke-
mence, melyre már összegyûjtötte
a pénzt faluszépítõ egyesületünk. A
szennyvízközmû létesítésére be-
adott projektünk az ígéret szerint
jövõre valósulhat meg. Nem csator-
na lesz, hanem egyedi szennyvízke-
zelés, ingatlanonként egy tisztítóbe-
rendezéssel.  

– Vannak-e más megoldásra vá-
ró feladatok?

– Van egy erdõbe vezetõ földút,
amelyen az erdészet szállítja a kiter-

melt fát. Esõzéskor elég nagy sár,
ami kijön a fõútra is. Már beszéltünk
az erdészettel, hogy keressünk kö-
zösen megoldást a probléma megol-
dására. Az itt lévõ híd alatti árok sár-
ral telítettsége szintén állandó gon-
dot okoz. Kitisztítása a vízügy felada-
ta lenne, sajnos ez idáig hiába kér-
tük. A Béke utcában viszont társa-
dalmi munkában kipucoltuk az ár-
kot. A hegyi út elégé összetett prob-
léma, mivel nem az önkormányzaté.
Ahhoz, hogy tudjunk vele valamit
kezdeni, elsõ lépésként meg kellene
vásárolni a tulajdonosoktól. Ez hosz-
szadalmas folyamat lenne, nem be-
szélve rendbetételérõl, ami csak pá-
lyázatból valósulhatna meg. 

– Milyen közösségi programok
voltak, lesznek? 

– Két hagyományos õszi prog-
ramra invitáltuk a gyerekeket és a
felnõtteket a közelmúltban. A tökfa-
ragáson töklámpásokat készítet-
tünk. A Márton-napon pedig csuhé-
ból libákat formáztak a gyerekek, és
liba formájú süteményeket sütöt-
tek. A karácsonyi ünnepkörben ad-
venti koszorút készítünk, amit szin-
tén mindenki hazavihet. Lesz betle-
hem is a bolt elõtt. A helyi közössé-
gi élet szervezésében fontos szere-
pet tölt be faluszépítõ egyesüle-
tünk, amely kürtõskalács-sütéssel
szerzett nevet magának. Az idei
nyáron is számos települési rendez-

vényen sütöttünk. Örömmel szá-
molhatok be arról, hogy támogatást
nyertünk a kézmûves foglalkozások
megvalósítására, amelyeket hama-
rosan elindítunk.  Lehet például go-
belinkészítés, kosárfonás, igény sze-
rint, amit a gyerekek illetve a felnõt-
tek szeretnének. 

Polgármesterként fontos célom
a falu közösségi életének fellendíté-
se, ezzel együtt az összetartás meg-
erõsítése társadalmi munka és kö-
zösségi programok által. A hagyo-
mányok köré fûzni ezeket a progra-
mokat, ahogy tettük a Márton-na-
pon is, felelevenítve a hozzáfûzõdõ
népszokásokat. Gyümölcsfaültet-
vényt és aszalót is lehetne létesíte-
ni, amit a lakosság együtt gondoz-
na, illetve használna. Azt szeret-
ném, hogy legyenek helyben olyan
programok, amelyek kimozdítják az
itt élõket. Több éven át szerveztem
a kihívás napját, ami szeretnék visz-
szaállítani. Nagyon szeretem ezt a
falut, csendes, szép a fekvése, kis
közösség él benne. Sokat köszönhe-
tünk az elõttük járóknak, az idõsek-
nek, itt Orbányosfán is, hiszen õk
tették le az alapokat a következõ
nemzedékek számára. Azt gondo-
lom, hogyha odafigyelünk egymás-
ra, akkor itt mindenki megtalálhatja
a helyét, és valóban élhetõvé tudjuk
tenni a falut – köszönt el Kocsisné
Varga Judit.

KIS FALU NAGY TERVEKKEL

Orbányosfa közösségére épít

A lakókörnyezet minõségének
javításával, a település menedzse-
lésével és aktív pályázati tevé-
kenységgel kívánja növelni a la-
kosság komfortérzetét ddrr..  CCssiikkóóss
AAnnddrreeaa  DDóórraa,,  Zalaszentmihály pol-
gármestere. A jogász és környe-
zetvédelmi szakjogász végzettsé-
gû hölgy személyében szakember
került a település élére, aki már
nagy tapasztalatokra tett szert
ezeken a területeken. 

– 2007 óta dolgozom a telepü-
lésekért, amit hivatásomnak érzek.
Településfejlesztéssel, pályázatfi-
gyeléssel és tanácsadással, pályá-
zatírással, rendezvényszervezés-
sel, és projektmenedzsmenttel
foglalkozom. Hat éven át a Pacsa
és Térsége Többcélú Társulás Kis-
térségi Irodáját vezettem. Az álla-
mi normatívák elosztásáért, fel-
használásáért, köz- és szakszolgál-
tatások szervezéséért voltam fele-
lõs. 2013-tól a 32 települést felöle-
lõ Közép-Zala Gyöngyszemei Vi-
dékfejlesztési Egyesület Munka-
szervezetének vezetõje vagyok. Az
Európai Unió vidékfejlesztési forrá-
saira (LEADER) specializálódva pá-
lyázatkiírással, bírálattal, értékelés-
sel foglalkozom. Számos önkor-
mányzati épület újult meg, és vál-
lalkozás jutott fejlesztési forráshoz
munkám során. Széleskörû kap-
csolatrendszerrel rendelkezem.
Zalaszentmihályon 2013-tõl va-
gyok a Margaréta Nõklub tagja, az
elõzõ ciklusban pedig alpolgár-
mesterként tevékenykedtem.

– Hogyan gondolkodik új fel-
adatkörérõl?

– Megtisztelõ, hogy egyedüli je-
löltként kaptam bizalmat a polgár-
mesteri tisztség betöltésére. Nõ-
ként úgy látom, hogy többet vár-
nak el tõlem, jobban kell bizonyíta-
nom rátermettségemet a feladat-
ra. Állok elébe, hiszen eltökélt
szándékom, hogy mindenki meg-
elégedésére végzem munkámat.
Fontos célom, hogy a lakosság
komfortérzetét javítsam, hogy az

itt élõk úgy érezzék, Zala-
szentmihályon jó élni. Ezt egyrészt
a lakókörnyezet minõsége szolgál-
ja, ezért dolgozunk majd a közte-
rületek tisztábbá és rendezetteb-
bé tételén, valamint az utak, jár-
dák állapotának javításán. Ugyan-
csak fontos a közintézmények, el-

sõsorban a közös önkormányzati
hivatal mûködtetésének biztosítá-
sa, amely hat község közel 4500 la-
kosát látja el. Polgármesteri prog-
ramomban prioritást élvez az óvo-
da és az iskola fejlesztése is. Mind-
két intézményben a fûtéskorsze-
rûsítés és a nyílászárók cseréje len-
ne a legsürgetõbb feladat. Mind-
ezen tervek megvalósításához
nem elegendõ egy kistelepülés
önereje, rendkívül szükségesek az
elnyerhetõ támogatások, ezért a
pályázatok maximális kihasználását
elengedhetetlennek tartom.

– A Magyar falu program kínál
most lehetõséget erre. 

– A kistelepülések elõbbre jutá-
sának biztosítéka a Magyar falu
program, melyre mi is több pályá-
zatot nyújtottunk be. Eredmény-
nyel zárult az egyházközséggel kö-
zös pályázatunk, mely közel 20

millió forintot hozott a plébánia hi-
vatal felújítására. Az orvosi rende-
lõ korszerûsítésére és eszközbe-
szerzésre 6 millió forintot, míg az
ún "Csúszka" felújítására 15 millió
forintot nyert önkormányzatunk.
Tartaléklistán szerepel a közterüle-
tek karbantartásához szükséges
gépek beszerzése. Mivel akad fel-
adat bõven, a közmunkaprogram
jelenlegi kétfõs létszámát legalább
a duplájára szeretném bõvíteni.

– A szebb és gondozottabb la-
kókörnyezet éppen az egyik
célja…

– Valóban, és ennek érdekében
a lakosság is tehet. Mindenszen-
tek elõtt éppen ezért fogtunk ösz-
sze a Margaréta Nõklub tagjaival
és a lakókkal, és együtt kitakarí-
tottuk a temetõt két alkalommal.
Egy kegyeleti hely tisztántartása,
tiszteletben tartása mindenkitõl

elvárja a közösségi szabályok be-
tartását. Egyáltalán nem mindegy,
milyen környezetben élünk, és mi-
rõl mutatunk példát a fiatalabb
generációknak, ezért a jövõben
még inkább odafigyelünk a teme-
tõ és a közterületek rendéjére. A
két játszótér felújítását is ezért
tervezzük.

– Milyen a kapcsolat a civil
szervezetekkel? Kik segítik mun-
káját?

– Községünk életében fontos
szerepet töltenek be a civil szer-
vezetek, amelyeket igényeik sze-

rint igyekszünk támogatni. A helyi
vállalkozókkal is jó a kapcsolat,
programjainkat rendszeresen se-
gítik felajánlásaikkal. A Zala-
szentmihályi Nóta és Népdalkör
más települések rendezvényeit is
színesíti fellépéseivel. Ugyancsak
nagy múltra tekint vissza a hor-

gászegyesület, amely a falu hatá-
rában lévõ 100 hektáros tavat ke-
zeli. Nagyon meghatározó a sport
szeretete is a községünkben, amit
a sportegyesület fog össze. Kö-
zösségi programjaink szervezésé-
ben élen jár a Margaréta Nõklub,
amelytõl a legtöbb támogatást
kapom, továbbá a barátoktól és a
családomtól. 

Legutóbb az idõseket köszön-
töttük, amit az elõttünk járók
megbecsülése ünnepeként tartha-
tunk számon. Legnagyobb rendez-
vényünk a szüreti felvonulás, amit

szeptember harmadik szombatján
tartunk. A hagyományoknak meg-
felelõen feldíszített traktorokkal
vonulunk végig az utcákon. A vi-
dám menetben részvevõket ezút-
tal is sok helyen látták vendégül
süteménnyel, pogácsával és italok-
kal. Nálunk is elmondható, hogy a
zártkerti ingatlanok egyre elha-
nyagoltabbak. De az is igaz, hogy a
fiatalok kezdik visszavenni ezeket
a birtokokat, ami reményeim sze-
rint a hegy újra élõvé tételéhez ve-
zethet. Polgármesterként azt szor-
galmaznám: álljanak össze egy ba-
ráti körbe, hogy legyen gazdája a
hegynek.

Fontos célom a fiatalok bevo-
nása a falu életébe, ezért is öröm-
teli, hogy Mészáros Márk is beke-
rült a testületbe. Képviselõ még dr.
Schindlerné Balatoni Edit, a szociá-
lis bizottság elnöke, Németh
Józsefné, a Margaréta Nõklub ve-
zetõje, valamint Sinkovics László,
aki alpolgármesteri megbízást ka-
pott. A képviselõ-testületi tagok,
és jómagam is kellõ elhivatottság-
gal állunk neki a munkának, és
mindent megteszünk azért, hogy
megvalósuljanak fejlesztési cél-
jaink. Ezek között az óvoda és az
iskola felújítása prioritásként sze-
repel, ahogy már említettem,
hiszen a gyermekek, a fiatalok je-
lentik a jövõt. 

– Polgármesteri programját a
lakók véleményére, javaslatára
alapozva dolgozta ki. Hogyan ter-
vezi a lakossággal a kapcsolattar-
tást a továbbiakban?

– Mivel közös a célunk, a lakos-
ság joggal kíván ezek folyamatáról,
megvalósulásáról tájékozódni. A
honlap, a közösségi médián való
megjelenés aktualizálása, gyakori
frissítése lesz ennek egyik eszköze.
A jobb kommunikációt hirdetõtáb-
lákkal, helyi hírek szerkesztésével
is elõsegítjük, és megvizsgáljuk a
falutévé újraindításának lehetõsé-
gét is – mondta végül dr. Csikós
Andrea Dóra.

Antal Lívia

ZALASZENTMIHÁLY ÚJ KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK TÖREKVÉSE

A szebb és otthonosabb lakókörnyezet

Önkéntes munka a temetõben
Dr. Csikós Dóra és Németh Józsefné a 82 éves Szabó Istvánt

is külön köszöntötte a rendezvényen
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– Az elmúlt öt évben a közúti
infrastruktúra terén történtek je-
lentõs fejlesztések, amelyek a kö-
zös hivatal települései közlekedé-
sének javítását is szolgálták.
2017-ben elkészült a 74-es fõ-
úton a balra kanyarodást is segítõ
leágazás Nagypáli felé, amit a
közlekedésbiztonság megterem-
tése indokolt. Idén májusban ad-
tuk át felújított bekötõutat
Nagypáli és Kispáli között – idézte
fel Köcse Tibor, Nagypáli polgár-
mestere. – Idén önkormányza-
tunk gesztorságában a Nagypáli
és Lakhegy közötti mezõgazdasá-
gi út is elkészült, melynek köszön-
hetõen a két falu egymástól való
távolsága három kilométerre
csökkent. Ez a beruházás a két te-
lepülés kapcsolatainak szorosabb-
ra fûzését is elõsegítheti, nem-
csak az oktatás, hanem a közigaz-
gatás területén is. Számtalan
együttmûködési lehetõséget kí-
nál, akár a turizmus területén, hi-
szen ez az út a szõlõhegyeken vo-
nul végig. Közös rendezvényeket
is lehetne tartani, mint például
borversenyt, nyitott pince napo-
kat borkóstolóval. Javítja továbbá
a mezõgazdasági területek elér-
hetõségét is Nagypáli, Kispáli és
Lakhegy számára is. Nagypáli és
Nyiresmajor közötti szakasz felü-
leti zárása várhatóan a jövõ évben
megtörténik, a következõ pályá-
zattal pedig a lakhegyi szakaszt
aszfaltoznánk le.   

Lakhegy és Nagypáli közigaz-
gatási területéhez tartozó zárt-
kerti rész természetes és egysé-
ges ökoszisztémájának visszaállí-
tásában is gondolkodunk. Valaha
ennek a tájnak jellegzetes növé-
nye illetve terméke a szelídgesz-
tenye volt, amelybõl idén
Nagypáliban közel 100 fát telepí-
tettünk. Ezt a következõ évben
is folytatjuk, csemetékkel hozzá-
segítve a lakhegyi gazdákat is a
szelídgesztenye ültetéséhez.
Ami nem csak látványban lenne
szép, fõleg amikor virágoznak a
gesztenyefák, de jövedelmezõ-
séget is adna, méz és gyümölcs
formájában. Termésüket fel le-
hetne dolgozni, mini üzemekben
családi gazdálkodás formájában,
a késztermékeket pedig értéke-
síteni, amiben segítséget tud-
nánk nyújtani. 

– Hogyan jellemezné a közös
önkormányzati hivatalon belüli
mûködést?

– 2015. január 1-jétõl már ki-
lenc település (Alsónemesapáti,
Gõsfa, Kispáli, Nagypáli, Nemes-
apáti, Pethõhenye, Vasboldog-
asszony, Kisbucsa és Nemeshetés)
önkormányzatának fenntartásá-
ban kezdte meg mûködését a
Nagypáli Közös Önkormányzati Hi-
vatal. Azon az elven kezdtük meg
a munkát, hogy mindenkit egye-
lõnek tekintünk. Székhelytelepü-
lésként ugyanis nem kívántunk
centrális erõt képviselni, ellenben
azt a célt tûztük ki, mindenhol
érezhetõen valósuljon meg a köz-
igazgatásnak és az önkormányza-
ti munkának az a szintje, amit
szolgáltató hivatalnak nevezhe-
tünk. Létrehoztunk Kisbucsán és
Nemeshetésen kirendeltségeket,
Nemesapátiban és Alsónemes-

apátiban pedig aljegyzõvel pozíci-
onált kirendeltségeket. A másik
öt település a központi jegyzõ irá-
nyítása alá tartozik. Arra töreked-
tünk, hogy valamennyi települé-
sen helyben biztosítsuk az ügyin-
tézés lehetõséget az igényeknek
megfelelõen, tehát a más közsé-
gek lakóinak nem kell Nagypáliba
jönniük. A biciklis ügyintézést cse-
réltük helyben lévõ irodákra. 

Munkatársaink a helyi lakosság
ügyintézését úgy is segítik, hogy
kérvényeiket elintézés céljával ide
hozzák a székhelyhivatalba, ame-
lyeket aztán a falugondnokon
vagy a polgármestereken keresz-
tül visszajuttatnak. Kivételt ké-
peznek az anyakönyvi ügyek,
mert az elektronikus nyilvántar-
tás feltétele csak a nagypáli hiva-
talban biztosított. Ezáltal újszerû
szemléletet és munkamódszere-
ket vezettünk be. Az elmúlt öt év
tapasztalata az, hogy ez a rend-
szer sokkal hatékonyabban és
ügyfélbarátabban tud mûködni.
Mindezt megteremtettük úgy,
hogy viszonylag fiatal ugyanakkor

jól képzett munkaerõvel dolgo-
zunk. A napenergia hasznosítása
révén Nagypáli önkormányzata
elektromos autót biztosít a hiva-
tal számára. Vagyis költség-
hatékonyan tudunk kijárni a tele-
pülésekre. Egyetlen önkormány-
zatnak sem kellett a zsebébe
nyúlni ahhoz, hogy az általunk ki-
alakított modellrendszer mûköd-
jön. Sõt, a közös hivatalt fenntar-
tó településeink számára milliók-
ban mérhetõ ezen együttmûkö-
dés eredménye. 

– Nagypáli, mint székhelyön-
kormányzat mivel tudja még se-
gíteni a közigazgatásilag hozzá-
tartozó településeket?

– Az elmúlt öt évben pályázat-
író cégünk által készített pályáza-
tokkal járultunk hozzá az önkor-
mányzatok és a civil szervezetek
kívánt fejlesztéseinek megvalósí-
tásához. Ezt tesszük az elkövetke-
zõkben is, ahogy más téren is
igyekszünk támogatásukra lenni:
például kirándulásaikhoz biztosít-
juk a nagybuszt. A lakhegyi óvoda
fenntartását azzal segítjük, hogy
a gyerekeinket oda járatjuk. Tulaj-
donképpen az óvoda jelene múlt
ezen, hiszen ez által biztosított a
létszám a mûködéséhez. A jövõt
illetõen, amennyiben más terüle-
ten is szorosabbá válik az együtt-
mûködés, garantált lesz az óvoda
hosszú távú mûködése. Azzal
együtt, hogy a pályázati forrásból
felújított intézmény az odaítélt
támogatás feltételeként a meg-

határozott idõszakra vonatkozó
fenntartási kötelezettségének is
eleget tud tenni. Mindezt
Nagypáli nem alaptalanul állítja,
hiszen a település fejlõdésének
köszönhetõen sok fiatal illetve
gyermekes család költözik be. Te-
hát a létszám is hosszú távra ga-
rantált. A lakhegyi óvodába
egyébiránt két kisbusszal mi szál-
lítjuk a gyerekeket mind a mai na-
pig. A jármûveket óvodai kirándu-
lások, színházlátogatás, uszodába

járás alkalmával is térítésmente-
sen adjuk. 

Korábban, a Nagypáli irányítá-
sában mûködõ kistérségi társulás
keretében rendezvényeket vit-
tünk a településekre, így Lak-
hegyre és Gõsfára is, melyek fi-
nanszírozásában is részt vettünk.
Mindkét település a Nagypáli
gesztorsága alatt zajló EFOP-
program révén több milliós támo-
gatáshoz jutott hozzá. Gõsfán
közmunkásaink részt vettek az
önkormányzati területek kaszálá-
sában, polgárõreink rendezvé-
nyek biztosításában. Továbbá
gyümölcsfa csemetéket adtunk,
amibõl a lakosságnak is jutott.
Tartós élelmiszereket, bébiétele-
ket osztottunk ki, illetve a rászo-
rulók cipõ- és ruhaadományból
válogathattak. 

– Gõsfa is részese lehetett a
Nagypáli gesztorságú EFOP-
projektnek, melybõl juttatott
forrásokból finanszíroztunk, illet-
ve színesebbé tettük rendezvé-
nyeinket. Vásárolhattunk többek
között padokat, kisebb rendez-
vénysátrakat és kerékpárokat –
vette át a szót Horváth Edit. A
Gõsfáért Egyesület elnöke, a
Rozmaring Néptánccsoport tagja
elõzõ két ciklusban tagja volt
Gõsfa képviselõ-testületének. –
Nagypáli önkormányzata koráb-
ban is támogatta közösségi
programjainkat, a sztárvendégek
költségének átvállalásával is. Az
eseményekre szóló meghívókat,

plakátokat az ottani hivatalban
készíthettük el és nyomtathat-
tuk ki. Tavaly karácsonykor bizto-
sította számunkra a környezet-
barát, biogázas, 85 személyes
buszt, amellyel az érdeklõdõk
Vörsre utazhattak, megtekinteni
a híres templomi Betlehemet.
Köztereinket tavaly és idén is
Nagypáli virágosította. Pályázat-
író cége készítette el pályázata-
inkat, melyekbõl fejlesztéseket
valósítottunk meg. Ezeket mind

a hivatali mûködtetésen felül
tette. Kiemelendõ, hogy a
Nagypáli Közös Önkormányzati
Hivatalhoz való csatlakozás az el-
múlt öt évben a helyben való
ügyintézés lehetõségét terem-
tette meg az itt élõk számára,
ami korábban nem volt. 2018.
február közepéig heti három al-
kalommal, ezt követõen heti két
alkalommal tartottak ügyfélfo-
gadást Gõsfán. A lakosság töb-
bek között közfoglalkoztatással,
szociális kérelmekkel és adózás-
sal kapcsolatos ügyeiket intéz-
hette helyben az elõzõ önkor-
mányzati ciklusban. Kiemelném
továbbá, hogy településünk pol-
gármestere több alkalommal ve-
hetett részt Nagypáli nemzetkö-

zi együttmûködéseinek találko-
zóin, ami községünk számára a
kapcsolatépítést jelentette. 

– Amióta megvalósult helyben
a hivatali ügyintézés Nagypálinak
köszönhetõen, jóval hatéko-
nyabban tud a polgármester is
dolgozni, hiszen ez az õ munká-
ját is segíti – vélekedett Németh
Zsolt, Vasboldogasszony polgár-
mestere.

– Az október 13-i önkormány-
zati választással egy új ötéves
ciklus kezdõdött el. 

– A törvény szerint az önkor-
mányzatoknak a választások után
60 nap áll rendelkezésre az új kö-
zös hivatalok kialakítására – vála-
szolt a kérdésre Köcse Tibor,
Nagypáli polgármestere. – A ki-
lenc település több mint 4000 fõs
lakosságával bõven megfelelünk
a közös önkormányzati hivatal ki-
alakításának jogi szabályának,
hogy az összlakosságszám leg-
alább 2000 fõ legyen. Ez a jól vég-
zett munkát igazolja, amelynek
köszönhetõen jó híre van a
nagypáli hivatalnak. Mi sosem ke-

restünk településeket, de szíve-
sen fogadtuk azokat, akik csatla-
kozni kívántak. Az ajtó továbbra is
nyitott számukra. Ugyanakkor
tiszteletben tartjuk, ha valamelyik
település távozni kíván. Számunk-
ra az a legfontosabb, hogy kor-
rekt együttmûködésben tudjunk
dolgozni azokkal, akik velünk kép-
zelik el a közös önkormányzati hi-
vatali mûködést.

Az e-ügyintézés terén is sze-
retnénk elõrelépni, amelyhez
szükséges, hogy a környezetük-
ben lévõ szolgáltatók megfelelõ
sebességû internet-kapcsolatot
tudjanak biztosítani. Amikor ez
megtörténik, bevezetjük a skype-
os ügyintézést. Elõremutató,
hogy a Digi Nagypáliba telepíti el-

sõ antennarendszerét Zala me-
gyében, amivel biztosan javulni
fog a szolgáltatás minõsége tér-
ségünkben. Ezáltal megvalósulhat
a falu wifi bevezetése is, ami a la-
kosságnak biztosít ingyenes
internet-elérhetõséget. Ebbõl
adódóan az otthoni e-ügyintézés
feltételei is megvalósulhatnak.

Összességében elmondható,
hogy jó a viszony, jó hangulat, a
kirendeltségekkel is. A közös ön-
kormányzati hivatal a jogszabály-
oknak megfelelõen tesz eleget a
Magyar Államkincstár (MÁK) és a
Zala Megyei Kormányhivatal felé
irányuló kötelezettségeinek. A
MÁK egy éven át tartó pénzügyi
ellenõrzése is ezt igazolta. Vissza-
fizetéssel járó szabálytalanságot
nem tártak fel, a kért módosítá-
sokat teljesítettük. Rengeteg
többletmunkát igényelt dolgozó-
inktól az ellenõrzés, ami pozitívan
zárult, és ami a továbbfejlõdésre
ad lehetõséget. 

* * *
Nagypáliban az új önkormány-

zati ciklusban is folytatódik a
megújuló energiák hasznosítására
épülõ "Zöld út a jövõbe" címmel
elindított gazdaságfejlesztési
program. Ennek egyrészrõl az a
biztosítéka, hogy a régi-új testü-
lettel tudnak tovább dolgozni,
másrészrõl a sikeres pályázati te-
vékenység, amelynek köszönhe-
tõen jelenleg öt nyertes pályázat-
tal rendelkeznek. A település el-
sõk között telepített a hivatal te-
tejére napkollektort, amelyeket
újracserélnek. Többek között mini
biogáz üzem létesítésére is nyer-
tek pályázatot, ami zöldhulladék
feldolgozásával sûrített metán-
gázt fog elõállítani, a hivatal elõtt
kialakított energiapark pedig egy
újabb napenergiát hasznosító
rendszerrel bõvülhet. 

Nagypáli a Rurener, az energia-
semlegességet célzó kis vidéki
közösségek hálózata valamint a
polgármesterek nemzetközi szö-
vetsége révén is részese a nem-
zetközi vidékfejlesztési rendszer-
nek. Éppen ezért a Nyugat-Euró-
pában jól mûködõ mikrotérségi
gazdasági együttmûködésekhez
hasonló kapcsolatokat szeretne
kialakítani a hozzátartozó telepü-
lésekkel; úgynevezett zöld ökoló-
giai térséget létrehozni, amelyek-
hez pályázatok is igénybe vehe-
tõk lesznek, tudtuk meg Köcse Ti-
bor polgármestertõl. 

Az Energy Globe Magyarország
2018 díjas Nagypáli megvalósult
és tervezett fejlesztéseirõl a mé-
diából és a www.nagypali.hu
weboldalon tájékozódhatnak.

A NAGYPÁLI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MODELLÉRTÉKÛ MÛKÖDÉSÉBEN

A helyi ügyintézéstõl a fejlesztési források megszerzéséig

Az utak összekötnek, az árkok szétválasztanak

Németh Zsolt polgármester
a vasboldogasszonyi ügyfélfogadási irodában

A Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai:
Hátsó sor baról jobbra: Arany Virág, Györéné Zsédely Gyöngyi, Urbán Szidónia, Bödey Eszter, Balog Szilvia

Elõl baról jobbra: Horváth Ferencné, Szita Gabriella, Kovács Petra, Gálné Andris Réka

Az elmúlt ötéves ciklusban a Nagypáli Közös Önkormányzati Hi-
vatal kilenc település fenntartásában mûködött. Több mint 4000
lakosát a székhelyhivatal mellett öt kirendeltség látta el, egy olyan
modellrendszerben, ami a lakosság helyben történõ ügyintézését
tette lehetõvé az érintett községekben.  Rendszeres ügyfélfoga-
dással állt rendelkezésre helyben, a többi faluban is. Nagypáli,
mint székhelyhivatal pályázatíró tevékenységgel is segítette a
hozzátartozó településeket.
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Sportcsarnok létesítése,
szennyvízközmû kiépítése, ját-
szótér építése szerepel többek
között Zsuppánné Horváth Má-
ria, Felsõrajk új polgármester-
ének céljai között. A gyermek-
ápoló, fizioterápiás asszisztens
és gyógypedagógiai asszisztens
hivatásából adódóan a falu lakó-
inak közérzetére is oda kíván fi-
gyelni, ezért tervezi a közösségi
élet fellendítését.  

– A képviselõ-testület tagja-
ként  tapasztalatot szerezhettem
az önkormányzati munkában már
az elmúlt öt évben. A 2019-es vá-
lasztáson ismét jelöltettem ma-
gam polgármesternek, mely tiszt-
séget a szavazók bizalmából el is
nyertem – mondta érdeklõdé-
sünkre Zsuppánné Horváth Mária. 

– Polgármesterként milyen
célokat fogalmazott meg? 

– Szeretném felpezsdíteni a
közösségi életet. Jelenleg a Szent
Anna kórus, a focicsapat, az
aerobik valamint a zumba csoport
tartozik a civil szervezeteink közé.
Azt gondolom, hogy más tevé-
kenységek köré is lehetne alakíta-
ni egyesületeket, ami még színe-
sebbé tenné a közösségi életet.
Nagyon jó a szociális ellátás a tele-
pülésen. A nyugdíjasklub létreho-
zását azért szorgalmaznám, hogy
az idõsebbeknek is legyen egy
szervezõdése, ahol közösségben
lehetnének. Felsõrajk eddig sem
szûkölködött érdekes programok-
ból, amit lehetne újra bõvíteni
idõsek napjával és borversennyel.
Az iskolai anyák napját a falura is
kiterjesztenénk, amely esemé-
nyen köszöntenénk községünk
legfiatalabb lakóit.

Az iskolával közösen egy köny-
nyûszerkezetes sportcsarnokot
szeretnénk létesíteni, amelyre kö-
zös pályázatot nyújtunk be. Ez a
testnevelés és az egyéb mozgá-
sos órák mellett iskolai valamint
települési rendezvények megtar-

tását szolgálná.  A létesítményt
más szervezetek rendezvényeire
is ki lehetne adni, ami a fenntartá-
sát segítené.

– Milyen más fejlesztéseket
tervez? 

– Nagyon várjuk már a szenny-
vízhálózat kiépítését, melyre a
környékbeli településekkel nyúj-
tottunk be korábban pályázatot.
Ez a közmû, melynek léte elen-
gedhetetlenül fontos lenne a kör-
nyezetvédelem szempontjából.
Egy helyi vállalkozó végzi a
szennyvízszippantást . Önkor-
mányzatunk úgy segít a lakosság-
nak, hogy több mint a felét kifize-
ti. Az infrastruktúra fejlesztés
szándékával tervezzük az utak,
járdák és a buszvárók felújítását
is. Óvodánkba 33, míg iskolánkba
79 gyermek jár. Nekik építenénk

egy köztéri játszóteret, amelyre
ugyancsak keressük a pályázati le-
hetõséget. De talán számíthatunk
szponzorokra is. 

A kanizsai kórházban idén má-
jusban adták át az új játszóteret.
Dr. Rada Éva fõorvosnõvel együtt
támogattam a játszótér létesíté-
sét. A kórház által szervezett epi-
lepsziatáborok kapcsán arra gon-
doltam, hogy a felsõrajki hátrá-
nyos helyzetû és a sajátos nevelé-
sû gyermekeket is el lehetne vin-
ni a zalaszabari élményparkba.
Már megkerestem õket ezzel az
igénnyel, remélem, kedvezõ vá-
laszt kapok. 

– Milyen rendezvényeket kí-
náltak eddig, és melyek várha-
tók az elkövetkezõkben?

– November elsején megemlé-
kezést tartottunk az elsõ, a máso-
dik világháború valamint a Gulag
munkatábor áldozatai tiszteletére
emelt emlékmûnél. Településünk-
nek új plébánosa van, Rudi Péter
személyében. A november 4-i
Szent Imre-napi szentmisét már õ
tartotta, melyen immár negyedik
alkalommal jutalmaztunk egy ta-
nulót. A hetedikes Varga Edit kap-
ta meg önkormányzatunk 50 ezer
forintos ösztöndíját. November 8-
án 49 felsõ tagozatos iskolással
Zalaszentmihályon töltöttük el a
napot. Nagyon élvezték a kincske-
resõ vadászatot. Okos telefonon
GPS-koordinátákat kaptak segít-
ségül az elrejtett plüss játékokat
megtalálásához. Minden gyermek

négyszínû tollat, jegyzetfüzetet
és csokit  kapott ajándékba, a nap
a helyi étteremben közös ebéddel
zárult. November 10-én egész-
ségnapot tartottunk a falu közös-
sége számára dr. Rosta László há-
ziorvosunk szervezésével.

Adventi gyertyagyújtással ké-
szülünk majd a karácsonyra. Az
ünnep elõtti disznóvágás, ha már
nincs is annyira jelen, de hozzátar-
tozik a falusi élethez. E hagyo-
mányt követve december 21-én
ismét disznótoros megvendége-

lésre invitáljuk a lakosságot és az
érdeklõdõket. Szilveszter napján
ismét tartunk jótékonysági bált,
melynek bevételét egy késõbb
meghatározott célra ajánljuk fel.
Már több alkalommal rendeztünk
bált, amellyel a gyerekek nyári ki-
rándulásait finanszíroztuk Alsó-
rajk, Felsõrajk és Pötréte önkor-
mányzatának összefogásában. 

Felsõrajk történelmi múltját
idézi a rajki vár, melynek felújítása,
rendbetétele ismét aktuálissá vált.
Várjátékok, színházi elõadások,
operettek szervezésében gondol-
kodunk, amely ugyancsak a közös-
ségi élet fellendítését szolgálná. A
rajki vár környéke is érintett volt
az október 23-i társadalmi munká-
ban, amikor is virágokat ültettünk
el a közterületekre. Közmunkása-
ink és helyi lakosok segítségével
tûzifát aprítottunk fel az iskolába
és a plébánia hivatalnál. Nagyon
sokan eljöttek, egy kellemes dél-
utánt töltöttünk el.

Polgármesterként a falu fej-
lesztését, a tervezett célok meg-
valósítását is fontosnak tartom. A
képviselõ-testülettel ezen is fo-
gunk dolgozni az elõttünk álló öt
évben, hogy Felsõrajk, megõrizve
kistelepülési arculatát, tudjon to-
vább fejlõdni. 

– liv –

KÖZÖSSÉGET ÉPÍTVE TERVEZNI A JÖVÕT

Felsõrajk felelõsen

Be kell áztatni sütés elõtt a
gesztenyét, majd bevagdalni,
hogy jól átsüljön a belseje, tud-
tuk meg a galamboki gesztenyés
napon, amit idén 12. alkalommal
rendezték meg. A hagyományok-
ra épülõ esemény széles gasztro
és kulturális kínálatával a térség
egyik leglátogatottabb õszi ren-
dezvénnyé nõtte ki magát az el-
telt években.

A gesztenyés napot Varga
Attiláné, Marika, és férje Varga At-
tila, a Galamboki Hagyományõrzõ
Alapítvány tagjai hívták életre. Az
eddig október elsõ hétvégéjén
megtartott rendezvénybe „bele-
szólt” az önkormányzati választás,
ezért október 19-ére szervezte
meg a helyhatóság és a civil kö-
zösség. A helyszín is változott, az
idén átadott piactér adott helyet a
rendezvénynek. Egy valami vi-
szont nem változott, a szervezõk
és a résztvevõk lelkesedése. Ga-
lambok kiváló gesztenyetermõ vi-

dék, sok itt élõnek kiegészítõ jöve-
delmet jelentett, illetve jelent ma
is. Azért nem adja könnyen ma-
gát, derült ki egy vélekedésbõl,
miszerint idén nem volt bõ a ter-
més, mert a szarvasok felették.

A kínálaton ez nem látszott:
sült gesztenye, fõtt gesztenye,
gesztenyepüré, gesztenyés süte-

mények egyaránt kaphatók vol-
tak.  A masszát hagyományosan
kézzel készítik, három speciális
szitán átmorzsolva a fõtt geszte-
nyét. A vendégek ennek a hossza-
dalmasnak nevezhetõ eljárásnak is
szemtanúi lehettek. Ahogy a
sütikészítõk, úgy a fõzõcsapatok is
kitettek magukért, ez évben is.
Többféle ételbõl (marhapofa, le-
csó, birkapörkölt, halászlé, babgu-
lyás, lángos) lehetett választani.

A rendezvényen Szabó Tamás,
újonnan megválasztott polgár-
mester valamint a falu elõzõ pol-
gármestere, Bertók Ferenc is kö-
szöntötte a vendégeket. Mindket-
ten azt emelték ki, hogy a hagyo-
mányokra épülve értéket és kö-
zösséget teremt a fesztivál. Nem
elõször volt jelen a rendezvényen
Cseresnyés Péter, az Innovációs és
Technológiai Minisztérium parla-
menti államtitkára, aki azt mond-
ta: az elõdöktõl örökölt kincseket
meg kell õrizni és átadni a jövõ ge-
nerációnak.

Szentgyörgyvár, a Zala folyó
bal partján fekvõ település ne-
künk a szívünk csücske. A szép
természeti környezetben lévõ
község soha nem számított jó-
módúnak, ennek ellenére min-
den évben igyekezett kiaknázni
azokat a fejlesztési lehetõsége-
ket, amire a pályázati önerõ, il-
letve a saját források elegendõ-
nek bizonyultak - mesélte
Ádovics István polgármester, akit
immár hetedik ciklusban is meg-
választottak a falu vezetõjének.
Jelezte, hogy a képviselõ testü-
letbe újonnan bekerült a
Szentgyörgyvárért Egyesület fia-
tal vezetõje is, így már az õ ötle-
teire, javaslataira is számítanak a
jövõben. Mert siker csak közös
összefogással lesz.

– Szeretnénk elkészíteni, majd
a lakossággal véleményeztetni az
ötéves falufejlesztési programot,
melyhez a nemrégiben lezajlott
falugyûlésen vártunk tervjavasla-
tokat. A Magyar Falu program se-
gítségével felújítanánk a hetvenes
években épült kultúrházunk palás
tetõszerkezetét. Nem adjuk fel,
már a harmadik pályázattal pró-
bálkozunk. Az állagmegóvási mun-
kálatokat idõrõl idõre elvégezzük,
de fontos lenne egy teljes re-
konstrukció, az elõírt akadálymen-
tesítéssel együtt. Nyertessé minõ-
sítették az orvosi eszközbeszer-
zéssel összefüggõ pályázatunkat.
A beszerzés megkezdõdött, amit
dr. Erdõs Júlia háziorvos igényelt,
azt rövidesen a rendelkezésére
bocsátjuk. A közterület rendjének,
tisztaságának folyamatos fenntar-
tásához szükséges eszközöket is e
programból vennénk meg. A Sár-
mellékkel közös konzorciumi pá-
lyázaton nyert traktorunkhoz be-
szerezni különféle tartozékokat
szereznénk be: egy illeszthetõ bo-
zót- és sövénynyírót, seprõ adap-
tert, fûnyíró kistraktort. 

A község temetõje a falu
északkeleti részén található. Most
kaptuk a hírt, hogy 10,5 millió fo-
rintot nyertünk a kripta felújítás-
ra, vizesblokk létesítésére, urna-
fal építésére. A munkálatok jövõ-
re kezdõdnek Megõrzendõ érték-
ként tekintünk a templomra, a
kápolnára, az útszéli keresztekre,

a temetõ régi síremlékeire. Az el-
múlt években önerõbõl a sírker-
tünk új kerítést kapott, a beveze-
tõ útja térkõ burkolatot kapott és
elõtetõ is készült. 

A község a 76-os út mellett
fekszik, nem messze, délre halad
el a 75-ös fõút is. A forgalom- és
sebességcsillapítást, zebra kiala-
kítását, forgalomlassító sziget ki-
építését többször, eredménytele-
nül kezdeményeztük a közút ke-
zelõjénél. A megyei útfejleszté-
sekkel párhuzamosan, a közleke-
dési szakemberek hamarosan ki-
sebb forgalomra számítanak ná-

lunk is, az utak visszaminõsítésé-
vel összefüggésben. 

Visszatérõ, régi, keservesen
megoldható feladat a belterületi
csapadékvíz elvezetõ rendszer pá-
lyázattal történõ végleges kiépíté-
se. Egy újabb áteresz beépítése
hasznos lehet, de az özönvízszerû
esõzések ellen, nemigen lehet mit

tenni, mert a völgy közepén tör-
ténõ földrajzi elhelyezkedésen
nem tudunk változtatni. Az önkor-
mányzat birtokol egy telepített
gyümölcsöst, amelynek bekeríté-
sét egy zártkerti revitalizációs pro-
jektbõl szeretné elvégezni. 

A hajnalig tartó Márton-napi
mûsoros, libacomb vacsorás ren-
dezvényünkre száznál többen vol-
tak kíváncsiak. Várhatóan decem-
ber 19-én pedig, békességet hir-
detve, a karácsonyi mûsoros es-
ten a hatvan év felettieket vendé-
geljük meg fehér asztalok mellett,
ajándékutalvány átadásával.

SZENTGYÖRGYVÁR SIKERÉT

Az összefogás garantáljaGesztenyéztek Galambokon

Zsuppánné Horváth Mária

A Zalakarosi Rügyecskék tagjai sütéshez készítik elõ a gesztenyét

A helyi óvodások táncos mûsora
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Alsópáhokon folyik a polgár-
mesteri hivatal felújítása. Elké-
szült már az új tetõszerkezet,
ami új külsõt és karakteres meg-
jelenést ad az épületnek. A beru-
házás az év végére fejezõdik be,
amit azt is jelenti, hogy az új öt-
éves önkormányzati ciklusban
már egy modern hivatalban foly-
tatódhat a munka. Czigány Sán-
dor polgármester immár negye-
dik alkalommal kapott bizalmat
úgy, hogy nem volt kihívója.   

– A lakosság megbecsülését és
megelégedettséget jelzi szá-
momra, hogy egyedüli polgár-
mester-jelöltként indulhattam a
2019-es önkormányzati választá-
sokon is. A korábbi testületbõl
két tag nem került be, nekik a fa-
lu nevében is megköszöntük a
munkát. A két új képviselõ-testü-
leti taggal bizonyára jól tudunk
majd együttmûködni, hiszen kö-
zös célunk a falu fejlesztése. Eb-
ben 2019-ben is elõbbre tudtunk

lépni, három – pályázati források-
kal valamint önkormányzati ön-
erõvel támogatott – nagy beru-
házás által. A nyári szünet ideje
alatt történt meg az iskola régi
épületrészének és tornacsarno-
kának energetikai korszerûsítése.
Október 25-én adtuk át a Páhoki
Kapo(l)cs elnevezéssel kézmûves

alkotóházunkat, amit egy közel
120 éves épület felújításával, bõ-
vítésével létesítettünk. Az önkor-
mányzati hivatal felújítása pedig
most zajlik.

– Milyen funkciót szánnak az
alkotóháznak?

– Nem múzeumot, vagy hely-
történeti gyûjteményt szeret-
tünk volna létrehozni, ami bemu-
tatja a régi eszközöket, hanem
egy szellemi mûhelyt, ahol alkot-
ni lehet. Berendezései is ezt
tükrözik, amelyek egy bútorfestõ
és egy textildíszítõ alkotótábor-
ban készültek. Régi asztalokat,

székeket újítottak fel, illetve ké-
szítettek függönyöket lenvászon-
ból a résztvevõk. Az alkotóházat
egy olyan közösségi színtérként
képzeljük el, ahol élmény tanulni,
új dolgokkal megismerkedni. Ezt
egyebek mellett elõadások, fõzõ-
tanfolyamok, kézmûves foglalko-
zások fogják szolgálni. A helyie-

ket, civil szervezeteink tagjait, a
közeli települések lakosait és a
környékbeli szállodák vendégeit
egyaránt várjuk ezekre a progra-
mokra. Az épület alkalmas iskolai
programok megvalósítására is. Az
alkotóházzal közelebb kerültünk
az általunk megálmodott faluköz-
ponthoz, amelynek szerves része
a mellette lévõ helyi termék bolt,
szemben pedig az éppen meg-
újuló hivatal. 

– Hol tartanak a munkálatok-
kal?

– Az önkormányzati hivatal
egy régen várt rekonstrukción
esik át, mely során kívül-belül tel-
jesen megújul. Az új tetõszerke-
zet már elkészült, ami különleges
megjelenésével kiemeli a házat az
utcaképbõl. Az épület belül is
nagy változáson esik át, mert a
falak áthelyezésével más elrende-
zést kapnak egyes irodák, továb-
bá új mosdók és a teakonyha ke-
rül kialakításra. A nyílászáróktól

kezdve a burkolatokig minden
megújul. Az energiatakarékos
üzemeltetést a fûtésrendszer
korszerûsítése szolgálja, illetve a
már eddig is meglévõ napelemek,
melyek visszakerülnek az új tetõ-
re. Jelenleg más önkormányzati
tulajdonú épületekben mûködik a
hivatal, ami december végére
költözhet vissza. A hivatal mellett
már korábban megvásárolt rossz
állapotú házat elbontjuk és helyé-
re parkolókat fogunk létesíteni. 

– Milyen tervekkel állnak neki
az új ciklusnak?

– A falu déli részén folyik már a
csatornázás a Kossuth utca foly-
tatásában létesítendõ építési tel-
kek kialakításához. Ez a beruházás
is az év végére fejezõdik be. De-
cember közepéig a sportcent-
rumban lévõ edzõpálya világítás-
korszerûsítésének elsõ üteme is
elkészül, a második ütem pedig
jövõre valósul meg a sportegye-
sület TAO-pályázatából. Az idei

fejlesztésekhez tartozik még a
magánberuházásban épülõ ben-
zinkút az alsópáhoki Spar áruház
mellett.

Az alkotóház udvarának fej-
lesztése is célunk, ami jövõ évi
feladat lesz. Az épület mögötti
domb egy részének elbontásával
bõvítjük a parkolóhelyek számát.
Az õshonos gyümölcsfaültetvény
szomszédságában pedig kemen-
cét, asztalokat, padokat létesí-
tünk a szabadtéri foglalkozások-
hoz, programokhoz. 2020-ban a
volt takarékszövetkezeti épület
átalakításával bölcsõdét létesí-
tünk, valamint az orvosi rendelõ
és egészségház teljes külsõ és
belsõ felújítását is megvalósítjuk.

– A 2019-es esztendõtõl há-
rom jelentõs jubileummal is bú-
csúzhatnak.

– Településünk idén ünnepel-
te elsõ írásos említésének 760.
évfordulóját, amelyre egy képes
kiadványt is megjelentettünk. A
hétszeres „Aranypáva Nagydíjas”

Bodzavirág Népdalkör március-
ban tartotta 20. születésnapját.
November közepén a helyi vö-
röskeresztes alapszervezet 50
éves fennállásáról emlékezett
meg egy nagyszabású rendez-
vény keretében. Örömükre szol-
gál, hogy közösségi és kulturális
programjaink azlkotóház szolgál-
tatásaival is bõvülhetett idén –
mondta végül Czigány Sándor
polgármester.

* * *
Az alkotóház most mézeska-

lács készítésére invitálja az érdek-
lõdõket. Az elsõ foglalkozás már
megvolt november 19-én lapunk
megjelenésekor. A Mézespatkó
Alkotómûhely munkatársai no-
vember 26-án és december 3-án
16 és 20 óra között tartják a má-
sik két alkalmat, melyeken az ott-
honi mézeskalács készítéshez
szükséges alapvetõ fortélyokat
(mézes tészta összeállítása, süté-
se, mintatervezés, írókázás,
terülõmázazás) lehet majd elsajá-
títani. Errõl és a többi tervezett
eseményrõl (kovászos kenyérsü-
tés, bõrtáska-készítés, bútorfes-
tés stb.) szívesen ad tájékoztatást
Nagy Anita Lilla, a Páhoki
Kapo(l)cs Alkotóház programszer-
vezõje a 30/989-5235 telefonszá-
mon. További hasznos informá-
ciók találhatók az Alsópáhoki Al-
kotó facebook oldalon.

Antal Lívia

PÁHOKI KAPO(L)CS ALKOTÓHÁZ

Alsópáhok a kultúra terén is elõrelépett

Gutorföldén nagy hagyomá-
nya van Márton-napnak, amit
2007-ben szervezett meg elõ-
ször az önkormányzat. Novem-
ber 16-án ismét sort kerítettek
erre a vigasságra. Az idei év a
pályázatok terén is több ered-
ményt hozott, elöljáróban errõl
érdeklõdtünk Nyakas István pol-
gármestertõl.

– A vidékfejlesztési programon
a szomszédos Csertalakos és
Szentpéterfölde önkormányzatai-
val sikeresen pályáztunk egy 50
lóerõs traktor beszerzésére,
amelyhez padkakasza, ágaprító,
árokásó-ároktisztító, gréder, vala-
mint hótoló lap tartozik. Már a
nyáron nagy segítséget nyújtott
az utak karbantartásában. A esõ-
zések miatt fõleg a grédert kel-
lett használnunk a sár letolásá-
hoz. Az elmúlt évben buszvárót
létesítettünk az iskola elõtt a gye-

rekek biztonságos közlekedése
érdekében. Idén nyáron megvá-
sároltunk egy 17 személyes
buszt. A régi iskolabuszt még

2005-ben szereztük be, ami mos-
tanra eléggé elhasználódott. Az új
modern biztonságos jármûvet
szeptemberben állítottuk üzem-
be. Ezzel szállítjuk az óvodásokat
és az iskolásokat a tankerülettel
kötött szerzõdés keretében. Az
iskolabusz rendelkezésre áll a civil
szervezetek számára is. 

– Milyen pályázatokat adtak
be a Magyar falu programra? 

– Az orvosi rendelõ belsõ fel-

újítására és orvosi eszközök be-
szerzésére 15 millió illetve 3 millió
forintot nyertünk a Magyar falu
programtól. A munkát még az

idén megkezdjük. Októberben
egészségnapot tartottunk Gutor-
földe, Csertalakos, Pusztaederics
és Szentpéterfölde lakossága szá-
mára, melyen többek között szív-
és érrendszeri szûrések, elõadá-
sok és sportprogramok várták az
érdeklõdõket. Ez a program egy
projektnek volt köszönhetõ,
melyhez öt zalaegerszegi illetve
városkörnyéki praxisközösség 60
millió forintot nyert az Emberi

Erõforrások Minisztériumától. Ki-
lenc helyszínen zajlottak az ese-
mények, melyek között háziorvo-
sunk édesapja által hozott dotto
kisvonat szállította az embereket.
Az egészségügyi szakszemélyzet
munkájába a zalaegerszegi Zrínyi-
gimnázium diákjai segítettek be.
Nagyon nagy érdeklõdés kísérte a
rendezvényt, ami helyben biztosí-
totta a szûrõvizsgálatok elérését.
Ezeket kiértékelik, további vizsgá-
latok javaslatával azok számára,
akiknek ez szükséges.

A Magyar falu programra az
óvoda felújítására beadott pályá-
zatunk tartaléklistán szerepel je-
lenleg. Az udvari játszóeszközök
bõvítésére és egy tároló létesíté-
sére viszont nyertünk öt millió fo-
rintot. A fejlesztések mellett a kö-
zösségi életre is odafigyelünk. A
hét civil szervezet aktívan kiveszi
részét a programok szervezésé-
ben, melyeket mindig nagy láto-
gatottság kísér. Ezek egyike az új-
bormustrával összekötött Már-
ton-napi vigasság. Most is elõször
a Balog-hegyre indultunk, meg-
kóstolni a gazdák újborait. Ezután
a Rádiházi-hegyre vezetett utunk,
ahol helyet adtunk a gyerekek,
majd a hölgyek libafogó verse-
nyének. A nap libavacsorával és
zenés mulatsággal ért véget a he-
lyi étteremben.

GUTORFÖLDE PÁLYÁZATI EREDMÉNYEI

Márton napi pincebejárás és libafogás

A Páhoki Kapo(l)cs Alkotóház megnyitóján

Zajlik az önkormányzati hivatal felújítása

Épül a benzinkút az alsópáhoki Spar áruház szomszédságában

Tûzifát osztottak Kustánszegen
Az önkormányzat idén is sikerrel pályázott. Összesen 60

köbméter tûzifát osztottak ki a településen, 30 háztartásnak a
közelmúltban. A támogatottak között nyugdíjasok és több
gyermekes családok is vannak. A jövõ évben is biztosan pályáz
majd a település vezetõsége, és továbbra is vállalja a szükséges
önerõt a tüzelõanyag vásárláshoz és a szállításhoz. A képen
Kustán Gyuláné, Mari néni a segítségül kapott tûzifával.

A Zala Megyei Szent Rafael Kór-
ház november 24-én új helyszínen,
a Hevesi Sándor Színházban tartja
jótékonysági gálaestjét. A befolyt
adományt a fizioterápiás medence
és öltözõjének felújítására szánják.
A részletekrõl sajtótájékoztató ke-
retében számolt be Bali József, az
Ispita alapítvány újonnan válasz-
tott kuratóriumának elnöke, dr.
Halász Gabriella fõigazgató, dr.
Kecskés Gábor orvos-igazgató és
Tompagábor Kornél, aki a rendez-
vény összehangolásában segíti a

kórház vezetését. Mint elhangzott,
a tavalyi gálaest bevételének kö-
szönhetõen a medence gépészeti
egységét már felújították. Szeret-
nék folytatni a terápiás rész továb-
bi felújítását, a munkálatokra mint-
egy 30 millió forintra van szükség.
A 24-i gálaesten ismét színvonalas
mûsorszámokkal készülnek, minõ-
ségi szórakozást kínálva. Az elõ-
adások – próza, komolyzene, vers,
opera, stb – jelentõs részében a
kórház dolgozói állnak színpadra,
de meglepetéssel is készülnek.

JÓTÉKONYSÁGI GÁLA



KÖRNYEZET8 RÉGIÓ

Némethyné Lövey Zsuzsanna
igazgató elmondta, nemcsak a di-
ákok, de a felnõttképzésben részt
vevõk is használhatják a labort,
amit vállalkozásoknak is kiajánla-
nak tanfolyamaik megtartására. 

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos arról be-
szélt, hogy jelenleg 90 ezer szak-
ember hiányzik az építõiparból. A
fiatalokat ezért fontos arra ösztö-
nözi, hogy szakmát válasszanak,
és ne gimnáziumban tanuljanak
tovább. Ehhez jól felszerelt isko-
lák is kellenek. A Széchenyi-szak-
gimnázium az oktatóterem kiala-
kításával megteremtette ennek
feltételeit, amely hívó szó lehet a
fiatalok számára. 

A szakgimnázium idén ötven
éves, hiszen 1969-ben kezdte
meg a mûködését Dimitrov Szak-
középiskola néven, említette
meg köszöntõjében Balaicz Zol-
tán polgármester, aki maga is ta-
nított az intézményben. Mint
mondta, az eltelt fél évszázad
alatt számos olyan szakember ke-
rült ki falai közül, akikre a mai na-
pig büszkék lehetünk. Kitért a vá-
ros munkaerõpiaci helyzetére. Az
elmúlt öt évben négyezer új
munkahely jött létre, a regisztrált
álláskeresõk száma csupán 2,3
százalék. Egyúttal jelentõs mun-
kaerõhiánnyal néz szembe a vá-
ros, a vállalatoknak pedig nagy az

elvárása a mûszaki szakemberek
iránt. A Széchenyi-szakgimnázi-
um korszerû laborjában elindult
oktatás változtathat ezen az irá-

nyon, amelyhez a város minden
segítséget megad.

Szabó Károly, a Zalaegerszegi
Szakképzési Centrum kancellárja
azt mondta, az iskola 50 éves ju-
bileumához és a szakképzés 4.0
koncepciójához ez a mostani át-
adott KNX okoslabor szervesen il-
leszkedik. 

A KNX egy épületfelügyeleti
rendszer. Az összes gépészeti
elem (fûtés, szellõztetés, világítás
és valamennyi háztartási eszköz)

számítógépen (okostelefonon)
programozott távvezérlésére al-
kalmas az irodaépületektõl az át-
lagos háztartásokig. 

Kummer Zoltán, a labor felsze-
relését szállító Legrand cég kép-
zési igazgatója elmondta, ez a
képzés jövõre már középiskolai
szinten is megjelenik, vagyis az
intelligens KNX rendszer kötelezõ

tantárgy lesz a villanyszerelõ- és
technikusképzésben. Akkor már
lesznek szakemberek, akik ezt a
munkát el tudják végezni. Az or-
szágban körülbelül nyolcvan
olyan villamos szakember van, aki
rendelkezik az akkreditált KNX-
végzettséggel. Húszan tanárok,
közülük nyolc fõ Zalaegerszegen
pedagógus. A Széchenyi-szak-
gimnázium két tanára elvégezte
a képzést az oktatáshoz.

– liv –

A SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKGIMNÁZIUMBAN 

Intelligens oktatótermet adtak át 
A zalaegerszegi Széchenyi István Szakgimnáziumban KNX rendszer

oktatására berendezett oktatótermet adtak át. A szabvány az egyik
legmodernebb épületirányítási, épületfelügyeleti rendszer a világ-
ban, amelynek mûködését sajátíthatják el a diákok. 

Az Emberi Erõforrások Minisztériuma 2019/2020. tanév rendjérõl szóló
11/2019. (VII. 3.) EMMI-rendelet, valamint a nevelési-oktatási intézmények
mûködésérõl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI-rendelet alapján pályázatot hirdet nyolcadik évfolyamon
tanuló diákok számára az Arany János Tehetséggondozó Programban
való részvételére.
A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetû, tehetséges diákok
továbbtanulását.
Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében lehetõség nyílik ar-
ra, hogy a hátrányos helyzetû tehetséges gyerekek olyan középiskolákban,
kollégiumokban tanuljanak, nevelõdjenek, amelyek célul tûzték ki a
tehetséggondozást és a felsõfokú tanulmányokra való eredményes
felkészítést.

A Tehetséggondozó Programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki
a) tanulói jogviszonyban áll, és a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik abban a

tanévben, amelyben a pályázat meghirdetésre kerül, és
b) az e pontban meghatározott VALAMELYIK feltételnek megfelel:

ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
bb) a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.)

53. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülõ
nevelésbe vett, vagy a programba történõ jelentkezés idõpontjában ideiglenes hatállyal
elhelyezett,

bc) a család- és gyermekjóléti szolgálat Gyvt. 40. §-a szerinti, az általános iskola és a szülõ
kezdeményezésére elkészített javaslat alapján rászorult, azzal, hogy a család- és
gyermekjóléti szolgálatnak a rászorultság kérdésében annak alapján kell döntenie, hogy
kellett-e az Arany János Tehetséggondozó Programba történõ jelentkezést megelõzõ
három éven belül a Gyvt. 39. §-a alapján az érintett tanuló érdekében intézkednie,

bd) a szülõ vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága esetén, ha a gyermeket
nevelõ szülõk bármelyikérõl vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a
pályázat benyújtása idõpontjában a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 33. §-a szerinti aktívkorúak ellátására jogosult vagy a pályázat
benyújtásának idõpontját megelõzõ 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresõként
nyilvántartott személy, 

be) lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a kedvezményezett települések
besorolásáról és a besorolás feltételrendszerérõl szóló 105/2015. (IV. 23.) korm.rendelet
értelmében kedvezményezett településen található,

bf) lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem kedvezményezett, de a települési
lakónépességi adatok alapján ötezer fõt meg nem haladó állandó lakosságszámmal
rendelkezõ településen található, és a programba történõ jelentkezés idõpontjában a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdés
a)–d) pontjában foglalt valamelyik célra nyújtott települési támogatásban vagy a jelentkezés
idõpontját megelõzõ 6 hónapon belül rendkívüli települési támogatásban részesül.

Az 5 éves képzés során a Program kiemelt céljai között szerepel, hogy 
– a tanulók felkészültek legyenek felsõoktatási intézményben történõ továbbtanulásra,
továbbá térítésmentesen
– szerezzenek angol (vagy más idegen nyelvbõl) középfokú nyelvvizsga-bizonyítványt,
– informatikából szerezzék meg az ECDL-bizonyítványt,
– a tanulók gépjármûvezetõi engedéllyel is rendelkezzenek.

A pedagógiai eszközök mellett a kollégium személyre szóló szociális segítséget nyújt a diákok
szocializációját hátráltató anyagi nehézségek ellensúlyozására:
– tankönyv, taneszköz,
– kollégiumi étkezési,
– utazási,
– ruházkodási támogatások rendszere.

Kollégiumi bentlakásos programhétvége 

A programban részt vevõk számára a kollégiumi elhelyezés kötelezõ!
Havonta egyszer és egy tanévben legalább 10 alkalommal szervezõdik, melyen a tanulók részvétele

kötelezõ. A tíz alkalomból legfeljebb három, a tanév során átcsoportosítható és így pl. õszi, tavaszi,
nyári szünetben nagyobb belföldi és külföldi kirándulásokat szervezünk.

Pályázni a pályázati felhívás hiánytalanul kitöltött ûrlapjainak beküldésével lehet, amelyek a
programban már részt vevõ középiskolákban szerezhetõk be, vagy letölthetõk az Emberi
Erõforrások Minisztériuma honlapjáról www.kormany.gov.hu / Emberi Erõforrások Minisztériuma /
Oktatásért Felelõs Államtitkárság).

Hogyan lehet a Programba bekerülni?

A pályázatot legkésõbb 2019. december 11-ig az általános iskola postai úton juttatja el az elsõ
helyen kiválasztott középiskola címére!

Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „Arany János Tehetséggondozó Program”.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a nevelõtestület támogató nyilatkozatát,
– a szülõi nyilatkozatát arról, hogy elfogadja és támogatja az 5 éves oktatást és a kollégiumi ellátást,
– a tanuló személyi adatlapját,
– az osztályfõnök tanulóról írt jellemzését (2 példányban),
– a tanuló kézzel írott önéletrajzát (2 példányban),
– a jelentkezési sorrendet tartalmazó intézményi lapot,
– a hátrányos helyzetet, VAGY a rászorultságot igazoló hivatalos dokumentum fénymásolatát.

A pályázóknak külön jelentkezési lap benyújtásával egyénileg kell jelentkezniük a központi
írásbeli vizsgára 2019. december 6-ig.

A pályázat eredményérõl 2020. február 8-ig a középiskola tájékoztatja a jelentkezõket.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak a programban

részt vevõ intézményekben. 

Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium – 8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 16. 
Sümegi László igazgató • (Tel: +36-92/510-200)
Käsz Ildikó igazgatóhelyettes, programgazda (Tel: +36-92/596-445/27)

Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium 
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 30. 
Kiss Zsolt igazgatóhelyettes, programfelelõs • (Tel: +36-92/313-490) 

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLÕDÕT!

Felhívás az Arany János Tehetséggondozó Programba
történõ jelentkezésre

A Goldmark Károly Mûvelõdé-
si Központ immár kilencedik al-
kalommal szervezte meg hagyo-
mányos borkóstoló rendezvé-
nyét, a Magyar Borok Mustráját a
keszthelyi Balaton Színházban,
melynek a kezdetek óta a leg-
fõbb célja, hogy fórumot bizto-
sítson a tradicionális magyar és
hazai nemesítésû szõlõfajtáknak,
valamint a belõlük készített ízle-
tes és különleges, gyakran a
nagyközönség számára ismeret-
len boroknak. 

A szervezõk, egyben lehetõsé-
get kívántak nyújtani a borbará-
toknak, a „hungarikumnak” számí-
tó borok megismeréséhez és kós-
tolásához is. A sétáló kóstoló mel-
lett, a szakmai délutánon több bo-
rász és szakember tartott rövid
elõadást szõlészeti, borászati és
egyéb témákban. Az elõadások té-
mája érintette az új magyar szõlõ-
fajták világát, a jó minõségben be-
szerezhetõ palackokat, dekan-
tálókat, poharakat. Téma volt a
terroir jelleg megjelenése a bo-
rokban csakúgy, mint a Da Bibere
Zalai Borlovagrend 20 éves szüle-
tésnapja. A rendezvény igazi kü-
lönlegessége persze maga a bor-

mustra volt, melyen ezúttal fõ att-
rakcióként a Pampetrics Borház
mutatkozott be. Általuk több mint
hatvan különbözõ, jellegzetes ma-
gyar szõlõfajtából készített bor,
több mint 180 tételének korlátlan
kóstolási lehetõsége csábította a
borbarátokat. A vendég borásza-
tok – Bezerics Borászat (Zala),
Holdvölgy Pincészet (Tokaj),
Petrény Borászat (Eger), Da Bibere
Zalai Borlovagrend - borválogatás
(Zala) – saját kínálattal rukkoltak
elõ. A bormustrán és az elõadáso-

kon kívül gasztronómiai kiállítók fi-
nomságait is megkóstolhatták az
érdeklõdõk. A rendezvény záró
programjaként a Re-folk zenekar
bordal koncertjén szórakozhattak
a sajtkülönlegességeket és bor-
korcsolyákat is kóstoló vendégek.
A szervezok e rendezvénnyel is-
mét már a nyitóünnepség alkal-
mával tisztelegtek Keszthely város
díszpolgára, a kiemelkedõ szõlõ-
nemesítõ, dr. Bakonyi Károly em-
léke elõtt is. 

Nemes Norbert

MAGYAR BOROK KESZTHELYI MUSTRÁJA

Finom, ízes nedûkkel koccintottak
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