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Karácsonyi nyitott mûhely
foglalkozásra invitálta a
zalaegerszegi Gébárti

Kézmûvesek Háza az érdeklõdõ-
ket advent harmadik vasárnapján.
A rendezvényen szalmából,
gyöngybõl, textilbõl karácsonyfa-
díszeket, továbbá mézeskalácsot
és szaloncukrot lehetett készíteni.
„A világ rendje” rajz- és népi kéz-
mûves pályázat alkotásaiból kiállí-
tás nyílt. A ház elköszön egy idõre,
mert megkezdõdik a galéria kiala-
kítása az új épületszárnyban az
önkormányzat támogatásával. 

A 16,7 milliárd forintból meg-
újított 13,7 kilométer hosszúságú
útszakaszt Palkovics László inno-
vációs és technológiai miniszter
avatta fel. A tárcavezetõ beszédé-
ben hangsúlyozta, hogy 2019 re-
kordévnek számít a közúti közle-
kedés fejlesztésében, hiszen idén
összesen  566 milliárd forintot for-
dítottak erre. A miniszter kifejtet-
te: a színvonalas közúti hálózat
alapvetõen befolyásolja egy-egy
térség gazdasági fejlõdését és a
helyiek életminõségét. A magyar
kormány a fenntartható gazdasági
növekedés alapfeltételeként to-
vábbra is kiemelt célnak tekintik,
hogy azokat a megyei jogú városo-
kat és kiemelt gazdasági területe-
ket, amelyek ma még csak kétsá-
vos fõutakon érhetõek el, bekap-
csolják a gyorsforgalmi úthálózat-
ba, az autópályák és autóutak pe-
dig ahol lehet mindenütt elérjék az
országhatárokat. A Zala megyei út-
fejlesztés rátérve azt mondta, aka-
dálymentessé vált Magyarország

és Szlovénia között az országhatá-
ron átívelõ nemzetközi forgalom,
jelentõsen lerövidült a menetidõ
Tornyi-szentmiklós és Letenye kö-
zött, nem utolsó sorban pedig biz-
tonságosabbá vált a közlekedés.

Cseresnyés Péter kereskede-
lempolitikai és fogyasztóvédelmi
feladatokért felelõs államtitkár, a
térség országgyûlési képviselõje
úgy fogalmazott, az egykori rossz
hírûvé vált útszakasz, amelyen szá-
mos súlyos baleset történt, a „jövõ
útjává” válik, hiszen a térség gaz-
dasága számára döntõ fontosságú
az infrastruktúra minõsége. A be-
ruházás  hozzájárul ahhoz is, hogy
a térségben élõk szülõföldjükön ta-
lálják meg boldogulásukat.

Kondrik Kornél, a Nemzeti Inf-
rastruktúra Fejlesztõ (NIF) Zrt. ve-
zérigazgató-helyettese a fejlesz-

tés részleteit ismertetve elmond-
ta: a Letenye Muraszemenye és
Muraszemenye Tornyiszentmiklós
közötti szakaszon az eddigi két-
szer egysávos utat bõvítették két-
szer kétsávosra. A kivitelezés so-
rán öt új hidat és két vadátjárót
építettek meg. 

Hozzátette: az autóútból autó-
pályává fejlesztett szakaszon ez-
után 130 kilométer óránkénti
sebességgel haladhatnak a közle-
kedõk. 

ÁTADTÁK AZ M70-ES NÉGYSÁVOSÍTOTT SZAKASZÁT

Biztonságossá vált a közlekedés 
Átadták pénteken az M70-es gyorsforgalmi út kétszer kétsávos-

ra bõvített, Letenye és Tornyiszentmiklós-országhatár közötti szaka-
szát, amelyet ezután autópályaként használhatnak a közlekedõk.

Nagy László, Cseresnyés Péter, Palkovics László
Kondrik Kornél és Zsiga György átvágja a nemzeti színû szalagot.

ÁLDOTT KARÁCSONYI
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Palkovics László kifejtette: az
AVL-ZalaZone Kft. felel a tesztpá-
lya üzleti célú értékesítéséért,
ezen belül egyebek közt az ipari
promócióért és marketingért, az
üzletfejlesztésért, valamint a
tesztek végrehajtásához szüksé-
ges feltételek biztosításáért. A
november elsejétõl mûködõ kö-
zös cégben az AVL Hungary Kft.-
nek 74 százalékos, az állami tulaj-
donban lévõ Autóipari Próbapálya
Zala Kft.-nek 26 százalékos tulaj-
doni részesedése van. Az AVL-
ZalaZone a tesztpálya képviselõje-
ként készíti a tesztelési árajánla-
tokat és az ügyfélszerzõdéseket,
de a tesztpálya kutatási célú fel-
használását, valamint a tesztpá-
lyához kapcsolódó, ipari vállala-
toknak kínált tesztelési szolgálta-
tásokat továbbra is az Autóipari
Próbapálya Zala Kft. menedzseli -
közölte a miniszter.

Palkovics László hangsúlyozta,
hogy a jármûgyártás nélkülözhe-
tetlen szerepet tölt be a hazai
high-tech környezet megterem-
tésében. Megemlítette, hogy az
év elsõ tíz hónapjában Japánból
és Dél-Koreából tíz nagy, az
elektromos jármûiparhoz kap-
csolódó beruházás érkezett az
országba, ezek összértéke csak-
nem 3 milliárd euró. A kormány
szándéka, hogy az új beruházá-
sokkal folyamatosan növeljék a
kutatás-fejlesztési kapacitások
arányát – fûzte hozzá. 

Emlékeztetett, hogy a kor-
mány 2016 nyarán döntött zala-
egerszegi jármûipari tesztpálya
létrehozásáról. A 42 milliárd fo-
rintos beruházás elsõ ütemének
átadása Zalaegerszeget és térsé-
gét feltette az autóipar európai
térképére, ugyanakkor kiemelt
feladatot jelent, hogy a létesít-
mény pénzügyi fenntarthatósá-

gát biztosítsák. A tesztpálya üzle-
ti célú értékesítését végzõ AVL-
ZalaZone Kft. létrehozásával „a
tesztelésre alkalmas infrastruk-
túra egyesül a globális jármûipari
piaci ismerettel, a professzionális
menedzsment tapasztalattal és a
fejlesztõmérnöki kompeten-
ciákkal” – fogalmazott Palkovics
László.

Helmut List, az osztrák AVL au-
tóipari kutatóvállalat elnöke el-
mondta: az AVL ahhoz nyújt segít-

séget, hogy növeljék a ZalaZone
tesztpálya kihasználtságát. A húsz
évvel ezelõtt készült európai
tesztpályák építésénél még nem
vették figyelembe az autonóm,
önvezetõ autózás kívánalmait, ez-
zel szemben a zalaegerszegi teszt-
pályán a legkorszerûbb eszközök,

a legújabb technológiák az önve-
zetõ jármûvek tesztelést is lehetõ-
vé teszik az autógyártók és jármû-
fejlesztõk számára – fejtette ki. Az
AVL konszern világszerte 50 hely-
színen 10 ezer, Magyarországon
pedig 500 munkatársat foglalkoz-
tat. A zalaegerszegi telephelyet 30
fõvel tavaly nyitották meg, és vár-
hatóan elsõként hoznak létre cé-
ges fejlesztõközpontot a tesztpá-
lya közvetlen közelében.
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A ZALAEGERSZEGI TESZTPÁLYA ÉS AZ OSZTRÁK AVL

Közös vállalkozást hozott létre
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A zalaegerszegi jármûipari tesztpálya közös vállalkozást hozott
létre az osztrák AVL autóipari kutatóvállalattal, az együttmûködés
célja, hogy a létesítmény pénzügyi fenntarthatóságát, jövõbeni
hasznosítását a legnagyobb professzionalitás mellett lehessen
biztosítani – jelentette be az innovációs és technológiai miniszter a
közelmúltban Zalaegerszegen. Az átadáson Cseresnyés Péter,

az Innovációs és Technológiai Mi-
nisztérium kereskedelempolitikai
és fogyasztóvédelmi feladatokért
felelõs államtitkára, a térség kor-
mánypárti országgyûlési képvise-
lõje felidézte, hogy 2015-ben
döntött a kormány az M70-es au-
tóút kétszer egysávos szakaszai-
nak kétszer kétsávossá bõvítésé-
rõl, ami még az év vége elõtt el-
készül. A beruházáshoz kapcsoló-
dóan valósult meg Murarátka tér

ségében az új árvízvédelmi

rendszer, amelynek szükségét a
2014-es rekordmagas murai árvíz
is megerõsített. Az öt évvel ez-
elõtti árvízi helyzet a Mura egész
térségében komoly problémákat
okozott. Az újonnan kiépített ár-
vízvédelmi rendszer ezután jelen-
tõsen mérsékli ezt. 

Gaál Róbert, a Nyugat-dunán-
túli Vízügyi Igazgatóság igazgató-
ja kifejtette: a 300 méter hosszú
védmû a 2014-es, rekordot jelen-
tõ árvízszinthez képest több mint
120 centiméterrel magasabb, a

földtöltés koronaszélességét pe-
dig háromról négy méterre bõví-
tették. A településen, közvetlenül
a házak mellett átvezetõ Rátka-
patak partján mindkét oldalon
200 méter hosszan vasbeton
védmûvet építettek, a Mura holt-
ágánál földtöltést és vasbeton
támfalat húztak fel. A Murarátkán
az átvezetõ utat mobilgáttal tud-
ják lezárni, amely mindössze fél
óra alatt a helyére illeszthetõ. 

Mórocz József, a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. Zala megyei igaz-
gatója arról beszélt, hogy a Mura
völgyében eddig is nagy kockáza-
tot jelentett az árvíz az utakra,
korábban többször is szükség volt
a védekezésre.

ELKÉSZÜLT AZ ÚJ ÁRVÍZVÉDELMI RENDSZER

Murarátkát mobilgáttal is védik
Elkészült az M70-es autóút fejlesztésével párhuzamosan meg-

valósított árvízvédelmi rendszer Murarátka térségében, ahol ezen-
túl mobilgáttal is védeni tudják a települést.

A kivitelezõi szerzõdés
december 12-i aláírásával és a
munkaterület átadásával meg-
kezdõdött Nagykanizsán a Mo-
dern városok program (MVP)
keretében megvalósuló multi-
funkciós sport- és rendezvény-
csarnok építése.

Cseresnyés Péter, az Innová-
ciós és Technológiai Minisztérium
kereskedelempolitikáért és fo-
gyasztóvédelemért felelõs állam-
titkára az aláírás alkalmából tar-
tott sajtótájékoztatón azt mond-
ta: évtizedes álom az ország 19.
legnagyobb városának, hogy a
csapat- és teremsportok igénye-
it kiszolgáló csarnok épüljön.

A Modern városok program
keretében, állami forrásból,
mintegy 15 milliárd forintért
megvalósuló beruházás értéke
mintegy másfélszerese a város
éves költségvetésének – tette
hozzá az államtitkár, a térség
fideszes országgyûlési képvise-
lõje.

Cseresnyés Péter jelezte: a
térségben az MVP keretében
készült el és pénteken forga-

lomba is helyezik a korábbi au-
tóútból autópályává fejlesztett
M70-est, elkezdõdött Nagykani-
zsán a mostanra betelt ipari
park 100 hektáros bõvítésének
munkálata is.

Aggodalmának adott hangot
ugyanakkor, hogy a Dunántúlon
egyedül Nagykanizsára tervezett
velodrom, vagyis a most épülõ
csarnokhoz kapcsolódó kerékpá-
ros fedett körpálya esetleg még-
sem valósul meg, ha a nagykani-
zsai közgyûlésben a kormány-
pártokkal szemben többségbe
került ellenzéki pártok leszavaz-
zák ezt a beruházást. Annak
megépítése ugyanis nem csak a
kerékpáros sportág kitüntetett
szerepe miatt, hanem üzleti
szempontból is érdeke lenne
Nagykanizsának – mutatott rá.

Cseresnyés Péter hasonlóan
vélekedett a ferences kolostor
ugyancsak MVP-s forrásból ter-
vezett felújításáról, valamint egy
új, versenysportra is alkalmas
uszoda építésének esetleges
meghiúsulásáról.

Balogh László (Fidesz-KDNP)
polgármester arról beszélt, októ-
ber 4-én jelent meg a kormány-
határozat arról, hogy a korábban
tervezett összeget az állam ki-
egészíti, így összesen mintegy
15 milliárd forintból épülhet meg
a nagykanizsai sport- és rendez-
vénycsarnok. A megemelt ösz-
szegrõl a támogatói okirat mó-
dosítását aláírták, és a ZÁÉV Zrt.-
vel megkötötték a kivitelezõi
szerzõdést.

Peresztegi Imre, a ZÁÉV ve-
zérigazgatója közölte: a szerzõ-
dés aláírásával és a munkaterület
átvételével elkezdõdött a kivite-
lezés. A teljes felszereltséggel és
használatba vételi engedéllyel
együtt fõvállalkozóként a befeje-
zésre hatszáz napos határideje
van a cégnek, vagyis 2021 nyará-
nak végére készülhet el a nagy-
kanizsai létesítmény.
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ELKEZDÕDÖTT A 15 MILLIÁRDOS FEJLESZTÉS

Megépül a sportcsarnok Nagykanizsán

Fotó: Varga György

A sport- és rendezvénycsarnok látványterve

Helmut List és Palkovics László

ÉRDEKLÕDJÖN, RENDELJEN!
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A Zala Megyei Közgyûlés de-
cember 12-i ülésén módosította a
Zala Megyei Területfejlesztési
Ügynökség Közhasznú Nonprofit
Kft. alapító okiratát, tekintettel a
társaság ügyvezetõje, Felügyelõ
Bizottsága és könyvvizsgálója öt
éves megbízatásának 2019. de-
cember 31-i lejártára. 

A testület döntött az eddigi
ügyvezetõ, Bali József újbóli meg-
bízásáról, valamint a Felügyelõ

Bizottság három tagjának – Marton
Géza, Polai György és Szalóky Jenõ
–, illetve Szíjártóné Gorza Klára
könyvvizsgálónak ismételt megvá-
lasztásáról öt éves idõtartamra. 

Döntött a megyegyûlés az ok-
tóberi választásokat követõen
2019. október 24-én megalakult
megyei nemzetiségi önkormány-
zatokkal való megállapodás meg-
kötésérõl, melynek értelmében a
Zala Megyei Önkormányzat hivata-
la révén biztosítja a Zala Megyei

Roma Nemzetiségi Önkormányzat,
a Zala Megyei Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat és a Zala Megyei
Német Önkormányzat mûködésé-
hez szükséges személyi és tárgyi
feltételeket. Módosította a köz-
gyûlés a megyei önkormányzat
2019. évi költségvetését, amely-
nek bevétel-kiadási fõösszege így
869 584 ezer forint lett, valamint
döntött 2020. évi belsõ ellenõrzési
tervérõl és elfogadta a következõ
évre szóló munkatervét.

A projekt hozzájárult a magyar-
országi útvonalak bõvüléséhez, és
a határ menti közlekedés fejleszté-
séhez. Megkönnyíti a térségben
élõk mindennapjait és gazdasági
lehetõségeik javulását eredménye-
zi. Az elmúlt években több fejlesz-
tés is szolgálta a kerékpáros turiz-
mus  bõvítését, a határrégió egé-
szét lefedõ, összefüggõ és jelölt
útvonalhálózat azonban még nem
alakult ki. A határon átnyúló közös
fejlesztések célja egy komplex,
markáns arculattal bíró kerékpáros
turisztikai desztináció létrehozása.
A kerékpározás által csökkenthetõ
a környezetterhelés és a légszeny-
nyezõdés. A szlovén–magyar ha-
tárrégióban jó lehetõséget kínál a
kerékpározásra.

Az útátadáson jelen volt Vigh
László országgyûlési képviselõ, mi-
niszteri biztos, Pácsonyi Imre, a
megyei közgyûlés alelnöke és Vizi
Norbert, a NIF Zrt. projektiroda-ve-
zetõje. 

Aközelmúltban avatták
fel Lentiben a megújult
autóbusz pályaudvart,

amelyet a Volánbusz regionális
jogelõdje, Lenti önkormányzata,
valamint a Lenti és Vidéke Fej-
lesztési Ügynökség által létreho-
zott konzorcium valósított meg
a TOP program keretében mint-
egy 472 millió forintból. 

Az átadáson köszöntõt mon-
dott többek között Vigh László or-
szággyûlési képviselõ, miniszteri
biztos, dr. Pál Attila, a megyei köz-
gyûlés elnöke, Horváth László pol-
gármester. A beruházás keretében
lebontották a korábbi leromlott ál-
lapotú épületet, a helyére pedig a
mai kor igényeinek megfelelõ, le-
tisztult formavilágú létesítményt
emeltek, amelyben hat induló ál-
lomás és három érkezõ kocsi-állás
szolgálja ki a forgalmat. Az utasok
kényelmét pedig akadálymentesí-
tett mellékhelyiség, családi és
utasvárók, egyéb kiszolgáló helyi-
ségek biztosítják. Kialakításra ke-
rült egy 40 kerékpár befogadására
alkalmas fedett tároló is. Jövõre
állomási utastájékoztatási rend-
szerrel bõvül a pályaudvar, mint-
egy 75 millió forintból. 

Dr. Pál Attila, a megyei közgyû-
lés elnöke kiemelte, hogy a meg-
újult autóbusz-állomás olyan kul-
turált, magas színvonalú utazási le-
hetõséget biztosít, ami eddig nem
volt Lentiben. Köszönetet mon-
dott az utazóközönségnek is, hogy
türelmesek voltak a munkálatok
ideje alatt.

KÖZPONTI ELÉRHETÕSÉGÜNK

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

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

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINK

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

p.: 9.00–15.00

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

LENTI: Ügyfélfogadás:
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Kerékpáros összeköttetés volt
a célja annak a beruházásnak,
amely Lendvadedes, Dedes-
kecskés és Dolga Vas (Lendva-
hosszúfalu) között létesült. A
mintegy két kilométer hosszú, a
rédicsi Tenke-hegy és a szlovéniai
Lendva-hegy közötti önkormány-
zati kezelésbe kerülõ kerékpároz-
ható közút megvalósítását jelen-
tette a felújítás.

A MEGYEI KÖZGYÛLÉS ÜLÉSÉRÕL

Kinevezések és a költségvetés módosítása
HATÁR MENTI KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSÉVEL

Kerékpáros összeköttetés létesült

A TOP PROGRAM KERETÉBEN LENTIBEN

Megújult az autóbusz-állomás

Kameniczky Ákos forgalmi és kereskedelmi igazgató, dr. Pál Attila, Vigh László és Horváth László

Budapesten, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsé-
ge (VOSZ) Vállalkozók napja rendezvényen Varga Mihály pénz-
ügyminiszter a magyar gazdaság eredményeirõl beszélt és a vár-
ható feladatokról. A hagyományoknak megfelelõen kitünteté-
sek, elismerések átadására is sor került. A VOSZ kitüntetettjei kö-
zött van három zalai cég, illetve alapítvány.

A pénzügyminiszter arról beszélt, hogy a gazdaság növekedé-
se kedvezõ, de a hatékonyság növelése érdekében további pár-
beszédre, adócsökkentésre és az adminisztrációs terhek mér-
séklésére van szükség. Varga Mihály kitért arra is, hogy a magyar
gazdaság évek óta kiegyensúlyozottan teljesít, a magyar növe-
kedés az Európai Unió élvonalában tartozik, hiszen az idei évben
eddig öt százalékot bõvült a magyar GDP. Ehhez ráadásul élén-
külõ beruházások is tartoznak. Ezt a teljesítményt, ha némileg
késve is, de a nemzetközi minõsítõ szervezetek is elismerik, a
napokban az IMF nyilatkozott elismerõen a magyar kormány nö-
vekedésbarát lépéseirõl és a gazdaság teljesítményérõl. 

A világgazdaság teljesítménye ugyanakkor azt jelzi, hogy ha
recesszióra nem is, de lassulásra számítani kell, mondta a pénz-
ügyminiszter. Hozzátette: ha hosszabb távon fenn akarjuk tarta-
ni a mostani fejlõdés ütemét, akkor most kell döntéseket hozni.
További adócsökkentést és kevesebb adminisztrációt helyezett
kilátásba. A VOSZ elnöke, Tolnay Tibor arról beszélt, hogy az idei
esztendõ sikeres, a fogyasztás és a megtakarítások is bõvültek.
Kiemelte az állami garanciaprogramok fontosságát és megje-
gyezte: a Széchenyi Kártya Programra továbbra is számítanak a
vállalkozók. 

A rendezvényen számos elismerést nyújtottak át. A kitüntetet-
tek között van a zalai AVIUS Kft., a Tornyos és Társa Kft., valamint
a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, melynek kurató-
riumi elnöke Pácsonyi Imre, a megyei közgyûlés alelnöke.

VÁLLALKOZÓK NAPJA

Zalaiak a kitüntetettek között
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Zalaapátiban az év vége egy
újabb beruházás befejezését hoz-
ta. Elkészült az önkormányzati hi-
vatal, vagyis a községháza felújítá-
sa. Az épület teljes körû energeti-
kai korszerûsítésen esett át, emel-
lett funkcionálisan is bõvült a tetõ-
tér valamint a bejárati híd alatti
rész beépítésével. Modern közös-
ségi tér jött létre. Zalaapátiban a
közösség szociális érzékenységet is
jelent, ami így karácsony fele köze-
ledve még inkább megnyilvánul a
gyerekek, az idõsek és a rászorulók
támogatásában. 

– A hivatal 1999-re épült meg,
mostanra éppen csak nagykorú lett.
Külsõ jegyeiben hiába tûnt moder-
nek, a hõszigetelés hiányossága mi-
att azonban jócskán hagyott maga
után kívánnivalót. Egyszóval télen
hideg, nyáron meleg volt, mellyel a
hûtõ-fûtõ légkondicionáló rendszer

nehezen bírt, ami idõközben el is
avult – kezdte a beszélgetést Vincze
Tibor polgármester. – A hét telepü-
lést kiszolgáló közös önkormányzati
hivatal, illetve községháza rekonst-
rukciójára éppen ezért pályázatot
nyújtottunk be a Belügyminisztéri-
umhoz. A támogatás odaítélésérõl
2018-ban meg is kaptuk a hírt. A pá-
lyázat lebonyolításával járó teendõk
és az építõipar kapacitáshiánya mi-
att azonban csak idén tudtuk meg-

valósítani a beruházást. A felújítás
során megtörtént az épület hõszi-
getelése, a fûtés korszerûsítése, a
nyílászárók cseréje valamint az új ár-
nyékolástechnika beépítése. 

Eredetileg citromságra és fehér
volt a homlokzat. Most melegebb
színtónusban gondolkodtunk. Ezért
választottuk ezt a sárgás-narancs-
sárgás színt, az utóbbival kiemelve
a két tornyot és bejáratot. A hivatal
belülrõl szûkösnek bizonyult, a kis
és zsúfolt irodák miatt diszkréciót
nem igazán lehetett érvényesíteni.

Ezért a tetõtérben lévõ irattárat át-
helyeztük egy másik helyiségbe, és
helyére felvittük a pénzügyi osz-
tályt, ahol egyébiránt nincs ügyfél-
fogadás. Az osztály felköltöztetésé-
vel viszont teret nyertünk lent az
ügyfélfogadásnak. A tetõtérben ki-
alakítottunk egy tárgyalót is, ami
hét település vezetõje intézheti a
közös hivatallal kapcsolatos teen-
dõit. Az épületnek van egy alsó
szintje is, ami ugyancsak bõvült az-

zal, hogy a fõbejárati híd alatti részt
beépítettük. Erre ötmillió forint ön-
erõt fordítottunk, mert ez nem
szerepelt a pályázatban, amellyel
30 millió forintos támogatást nyer-
tünk a hivatal energetikai korszerû-
sítésére.

– Milyen további célokat fogal-
maztak meg?

– A Magyar falu program kiváló
lehetõség, mert valóban a települé-
sek igényeire íródott. Eredmények-
rõl is beszámolhatok. Az óvodaudva-
ri játszótér fejlesztésére öt millió fo-
rintot nyertünk, az apáti alsótemetõ
belsõ útjának építésére ugyancsak
ennyit, gépbeszerzésre pedig közel
15 millió forintot. Vásárolunk egy
nagy teljesítményû traktort, rézsû-
kasza adapterrel és pótkocsival. Na-
gyon sok a zöldfelület, a közmunkás
viszont egyre kevesebb, mert el
tudnak helyezkedni az elsõdleges
munkapiacon. Mostanság hatéko-
nyan dolgozni közterületeken, tény-

leg csak gépesítéssel lehet. A szolgá-
lati lakás felújítására is adtunk be pá-
lyázatot, mely egyelõre tartaléklis-
tán szerepel. 

– Zalaapátiban a családok támo-
gatása különös jelentõséggel bír,
így karácsony felé közeledve is. 

– Zalaapáti ifjú polgárait évente
két alkalommal köszöntjük, anyák
napján és Szent Család vasárnapján.
Minden újszülött családjának 40
ezer forintot adunk ekkor babaköt-
vény formájában. A takarékos gaz-
dálkodásnak köszönhetõen önkor-
mányzatunk széles körû szociális
támogatási rendszert tud mûköd-
tetni. Ennek új eleme a kormány
nyugdíjprogramja mintájára tavaly
bevezetett egyszeri gyermekneve-
lési támogatás, vagy „gyermekpré-
mium”. Idén 8 ezer forintot tudunk
adni miden Zalaapáti lakhellyel ren-
delkezõ 18 év alatti gyermeknek
karácsony elõtt. Önkormányzatunk
figyelmét az idõsebbek sem nélkü-

lözik. Minden évben Mikulás kör-
nyékén tartjuk meg a szépkorúak
találkozóját, ami idén december 7-
re esett. A hagyományos program-
ra minden 60 év feletti lakos kapott
meghívót. Közel 200-an jöttek el.
Felléptek az ovisok, az iskolások, a
táncosok, a népdalkörösök vala-
mint a Zalaapáti Harmonikazenekar.

Meglepetés mûsorrész volt az
„Önök kérték”, amivel aztán a han-
gulat a tetõ fokára hágott.

Idén is kimagasló mennyiségben
oszthatunk ki szociális tûzifát. Négy
éve már, hogy a szociális megtaka-
rításból minden 80 év feletti
zalaapáti lakosoknak, akik tûzifával
fûtenek, 2 köbmétert adunk. Idén
44 személy részesült ebben. Akik
nem tûzifával fûtenek (10 fõ) pénz-
beli juttatásként kapta meg a 64
ezer forint értékû támogatást. Na-
gyon jó kezdeményezésnek tartom
az állami szociális tûzifapályázatot,

amelyen idén 102 köbméter tûzifa
kiosztására nyertünk forrást. Ebbõl
51 személynek tudtunk fejenként 2
köbméter tûzifát adni. Hozzáten-
ném, ebben nincsenek bent a 80 év
felettiek, az önkormányzatunk sa-
ját akciója. Az állami tûzifára össze-
sen 78 igénylõ jelentkezett, ezért
az 51 felettieket önkormányzati te-
rületrõl kitermelt méterfával aján-
dékozzuk meg karácsonyig. Ha
mindent számba veszünk, akkor
több mint 200 köbméter tûzifát
osztottunk ki idén a rászoruló
zalaapáti családoknak.

Az intézményi férõhely kiváltási
állami program kapcsán felszabadul
majd a kolostor épülete, ahol jelen-
leg pszichiátriai otthon mûködik.
Helyére idõsek otthonát szeretnénk

létesíteni, amely szolgáltatásra nagy
igény mutatkozik itt a környéken is.
Bízunk abban, hogy a minisztérium-
mal és az egyházi szervezetekkel
karöltve minél hamarabb létrejöhet
az idõsotthon. Megvalósítását fon-
tos feladatunknak érezzük.

A szociális támogatásokkal igye-
keztünk hozzájárulni ahhoz, hogy
valamennyi itt élõ számára a kará-
csony valóban szép és áldott legyen.
Békességet és újult erõt kívánok a
2020-as esztendõhöz is – köszönt el
Vincze Tibor polgármester. 

Antal Lívia

FIGYELEM A LAKOSSÁGRA ÉS A FALU FEJLESZTÉSÉRE

Zalaapáti jeles a családok támogatásában

Tágas helyen a pénzügyi osztály

A szépkorúak ünnepén

Zalalövõn az önkormányzati
választások egyértelmû gyõztese
az Együtt Zalalövõért Csoport lett,
hiszen jelöltjei közül választottak
polgármestert és a hatfõs képvi-
selõ-testületbe 4 képviselõt a sza-
vazók. A csoport tagjai nem voltak
ismeretlenek a kisváros közössé-
ge számára, ugyanis bizonyították
már kellõ hozzáértésüket a fel-
adatokhoz.  

Gyarmati Antal polgármester
1988-tól tanított a helyi általános
iskolában, melynek igazgatója is
volt 1996-tól 2019 október köze-
péig. 1990-tõl önkormányzati kép-
viselõként, illetve a idõszakosan a
pénzügyi, valamint az oktatási bi-
zottság elnökeként is dolgozott.  

– Az elmúlt három önkormány-
zati választásokon Civil Összefogás
Zalalövõért néven indultunk azzal
a céllal, hogy a képviselõhelyek
mellett a polgármesteri tisztséget
is elnyerjük – mondta Gyarmati
Antal. – Az Együtt Zalalövõért Cso-
portot a mostani választások elõtt
hoztuk létre. Örömünkre szolgál a
választók bizalma, mellyel felhatal-
mazást kaptunk céljaink megvaló-
sítására. Zalalövõt olyan kisvárossá
kívánjuk fejleszteni, ahol az embe-
rek elégedettek a környezetükkel,
a szolgáltatások minõségével, a
megélhetési valamint a kulturális
és sportolási lehetõségekkel. En-
nek biztosítékát a fejlesztések,
projektek alapos átgondolásában
és elõkészítésében látjuk. Ezt már
a kampány során is megfogalmaz-
tuk, mert hiányosságot éreztünk
ebben. Éppen ezért kezdtük a
munkát a folyamatban lévõ pro-
jektek áttekintésével, azok sikeres
befejezése érdekében.

– Melyek ezek?
– A korábbi önkormányzat tá-

mogatást nyert mini bölcsõde ki-
alakítására az óvodában. Mivel ez
csak hétfõs lehet, átmenetileg
nyújt csak megoldást. A beruhá-
zást megvalósítjuk, de hosszú tá-
von egy 14 fõs bölcsõde jelentene

választ az igényekre. Be kell fejez-
nünk a sportcentrum felújítását is.
Sajnos ez már évek óta húzódik,
ami miatt a költségek is jelentõsen
megnövekedtek. A 43 települést
ellátó Zalamenti és Õrségi Szociális
Alapszolgáltatási Intézmény re-
konstrukciója jó ütemben halad. A
temetõi út mûszaki átadása már
megtörtént, már csak az elszámo-
lás van hátra. Hét temetõnk van,
melyek fejlesztése bõven ad majd
feladatot az elkövetkezõkben. Át-
húzódó pályázataink két zártkerti
utat is érintenek: a pacsahegyi út
már elkészült, a csütörtökhelyi út
járhatóvá tétele még hátra van. A
József Attila és a Városvég utca
közötti járdaszakasz felújításához
szükséges anyagok költségére
nemrég támogatást nyertünk a
Magyar falu programtól. Ez is még
az elõzõ ciklusban benyújtott pá-
lyázat volt.

– A választási kampányban is
elhangzott, hogy rendezettebb
városközpontot szeretnének.

– A polgármesteri hivatal felújí-
tásával ugyan közelebb értünk eh-
hez, de hogy a városközpont való-
ban rendezettebb képet mutat-
hasson, ki kell költöztetnünk a kar-
bantartó egységet a hivatal mö-
gül. Helyén parkolókat lehetne ki-
alakítani, ami összeköttetést bizto-
sítana a szociális intézménnyel. A
mûvelõdési ház mögötti rész és a
vasút melletti park rendbetételét
is ezért tervezzük. Jelentõsen javí-
taná a városképet az önkormány-
zati utak, járdák felújítása a köz-
mûvekkel együtt, ami elsõsorban a
Bartók Béla, a Rákóczi Ferenc, a
Háshágyi, a Bem József utcákat
érintené. 

Szeretnénk az idegenforgalom
terén is elõrelépni, ami a Boros-
tyán-tó környezetének átfogó fej-

lesztését igényli. Ehhez egy egy-
séges koncepciót készítünk, be-
vonva az érintett civil szervezete-
ket, a diáksport egyesületet, a

horgászegyesület és az ottani vál-
lalkozókat. A strand üzemelteté-
sére új pályázatot írt ki még a régi
testület. Célunk a szolgáltatások
színvonalának emelése, többek
között korszerû vizesblokkok ki-
alakításával. A tó illetve a strand
jobb megközelíthetõségét bizto-
sítva egy új aszfaltos utat kell épí-
tenünk. A turizmus fellendítése
érdekében szorosabbra fûzzük a
kapcsolatot az Õrséggel, hiszen itt
vagyunk a tájegység kapujában.
Egyedülálló idegenforgalmi látvá-
nyosságokkal (Borosán-völgy, ró-
mai kori mûemlékek, Csáfordai
kút, tájház stb.) rendelkezünk.
Megóvása, gondozása, hangsúlyo-
sabb megjelenítése a programkí-
nálatban ugyancsak fontos cé-
lunk. Itt említeném meg, hogy ré-
gi parkerdõ kalandpark, túraútvo-
nalakat kialakítására kiválóan
hasznosítható. 

– A szolgáltatásokat tekintve
milyen fejlesztéseket terveznek?

– Az Egészségház rekonstrukci-
óját szeretnénk majd elvégezni, az
egészségügyi szolgáltatások bõví-
tésével. Jelenleg csak helyettesí-
tés van, ezért állandó szakembert
kell keresnünk a fogorvosi ellátás-
hoz. Idõsek otthona létrehozásá-
ban is gondolkodunk befektetõ és
üzemeltetõ bevonásával. Tûzoltó
egyesületünknek méltó körülmé-
nyeket kívánunk teremteni a tûz-
oltóbázis felújításával. Civil szerve-
zeteink igényeire reagálva szeret-
nénk felújítani a közösségi épüle-
teket Irsapusztán, Dedesben és
Zalapatakán, a budafai település-
részen pedig létesítenénk egyet.
Ahogy a civil szervezetekkel, úgy a
helyi vállalkozásokkal is szoro-
sabbra kívánjuk alakítani az
együttmûködést. A helyi cégeket
szeretnék elõnyben részesíteni a
beruházásoknál. Fontosnak érez-
zük a környezetvédelmet termé-
szeti értékeink megóvása kapcsán
is, a hulladék-elhelyezés lehetõsé-
gét ezért kívánjuk bõvíteni. A kö-
zelmúltban önkormányzatunk fi-
nanszírozásában lomtalanítási ak-
ciót hirdettünk, mely során 93
tonna hulladékot szállíttattunk el
háztartásokból. A rendezettebb
városképhez a virágos közterek is
hozzátartoznak. 

Az utak, közterek, intézmények
és szolgáltatások fejlesztésével, az
ügyfélbarát hivatal megteremté-
sével szerethetõbb települést kí-
vánunk kialakítani, egy olyan kör-
nyezetet, ahol fiataljaink megta-
lálják helyüket és megélhetésü-
ket. Zalaegerszeg fejlõdése ebben
segítségünkre lehet, de helyben is
bõvülhetnek a munkalehetõsé-
gek. Zalalövõ új vezetése ezért
mindent meg kíván tenni. Élni
akarunk minden olyan pályázati
lehetõségekkel, amelyek közelebb
visznek bennünk céljaink eléré-
séhez – hangsúlyozta végül Gyar-
mati Antal.

– liv –

A TURIZMUS, A GAZDASÁG ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉVEL

Szerethetõbb kisváros legyen Zalalövõ

Gyarmati Antal

A polgármesteri hivatal megújult épülete Rekonstrukció a szociális intézményben
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A helyhatósági választásokon
harmadjára nyertem el a polgár-
mesteri tisztséget és igyekszem
továbbra is szeretettel és tudá-
som legjavával a falut szolgálni.
Az elmúlt közel egy évtized is szá-
mos beruházást, felújítást hozott
több, mint egymilliárd forint össz-
értékben – mesélte LLuukkááccss  TTiibboorr,,
Páka polgármestere, akit elöljáró-
ban az idén megvalósult moderni-
zálásról faggattunk.

– Október közepén átadtuk a 33
millió forintért felújított iskolai
konyhát és ebédlõt. Négy éve már
megtörtént a közel negyven éves
intézmény külsõ felújítása, szigete-
lése, nyílászáró cseréje. Az MVA-s
pályázatból ezúttal az épület belsõ
megújítására koncentráltunk. Fes-
tés, mázolás, burkolatcsere,
szennyvízvezeték csere új bútor, új
radiátor és új eszköz beszerzés is
megvalósult, de még mozgássérült
rámpát is kialakítottunk. A munká-
latokat javarészt pályázati forrásból
végeztük, de a négy tulajdonos ön-
kormányzat – Páka, Kányavár,
Ortaháza, Pördefölde – is hozzájá-
rult a költségekhez. Csak a korsze-
rû konyhai eszközök beszerzésére
10 millió forintot kellett költenünk.
Hátra van még a fûtéskorszerûsítés
és a vizesblokkok cseréje, de ezt is
készre szeretnénk jelenteni ebben
az önkormányzati ciklusban. Még
tavaly õsszel döntött a képviselõ-
testület a Dömefölde és Páka kö-
zötti útszakasz közvilágítási hálóza-
tának elkészítésérõl. A 16 villany-
oszlop-vezeték felállítása mellett a
közelmúltban a helyi közvilágítást is
ledesre cseréltük. A sportház mö-
götti játszótér és sportpark kivilágí-
tását is napkollektorok biztosítják.
Nemrégiben a Magyar Falu prog-
ramban 30 milliót nyertünk az óvo-
da modernizálására. Augusztusig
készre jelentjük a lapos tetõzet cse-
réjét, a hõ- és vízszigetelést, a fû-
téskorszerûsítést, a kazáncserét, a

burkolatkészítést, a járólapozást. A
villanyszerelési hálózat modern
technológiával történõ megújítását
önerõbõl kell elvégeznünk. Jelen-
leg várjuk a kivitelezõi árajánlatot
és a tulajdonos önkormányzatok
saját anyagi forrásaikat hozzáadva,
tulajdonrész arányosan állnak neki
a rekonstrukciónak. 

A zártkertek modernizálását se-
gítõ pályázaton nyert tízmillió fo-
rintból a Csokonai-alsóhegy száz-
méteres szakasza kerül aszfalto-
zásra. Mellette ároktisztítást is vé-
geztetünk, majd bozótirtás után
õshonos gyümölcsfákat ültetünk
egy kijelölt területre. A Kis-hegy is
rossz állapotban van, ott 300 mé-
ter hosszban fogunk aszfaltozni
április végéig. Tervezzük a kultúr-
házunk fûtéskorszerûsítését, az
orvosi rendelõ hõszigetelését és

fûtési rendszerének újjáépítését, a
fogorvosi rendelõ szigetelését és a
régi fûtési rendszer cseréjét. A
közutak és járdák háromnegyede
jó állapotú, a hiányzó felújításokra
is pályázni fogunk.

– Pákán nemrég verssel és ze-
nés mûsorral köszöntötték az
idõseket.

– Igen. Régi hagyomány a falu-
ban, hogy december elsõ hétvégé-
je a szépkorúak köszöntésének je-
gyében telik. A mûvelõdési házban
most is megtartottuk az idõsek na-
pi ünnepséget, ahol rövid kö-
szöntõm után a helyi gyerekek ad-
tak mûsort. Az óvodások tánccal és
dalokkal, valamint vidám mesejá-
tékkal örvendeztették meg a meg-
hívottakat, majd az Öveges József
Általános Iskola 4. osztályosai mu-
tattak be egy kedves jelenetet. A

diákok mûsorát követõen a Wolf
Produkció elõadói énekeltek közis-
mert régi slágereket, sanzonokat.
Kicsivel késõbb Cseresnyés Péter
államtitkár, a térség országgyûlési
képviselõje szólt az egybegyûltek-
hez A politikus köszönetet mon-
dott a települések idõs lakóinknak a
példamutatásukért, a gondoskodá-
sukért és a fiataloknak nyújtott se-
gítségéért. A továbbiakban pedig a
fehér asztalok mellett Bene Csaba,
a Zala Megyei Közgyûlés alelnöke

osztotta meg kedves gondolatait a
nyugdíjasokkal. Még októberben
adták át a Zala Megye Idõsbarát Ön-
kormányzata díjat, amelyet idén
Hévíz mellett, mi is elnyertünk. A
méltatás szerint a szeretett telepü-
lésünkön példaadó módon viszo-
nyulunk az ezüstgenerációhoz. Dí-
jazták a szemléletünket és a min-
dennapok gyakorlatát és azt, hogy
jó közérzetet, aktív életet biztosí-
tunk az idõseknek, bevonva õket a
település életébe.

– Régi tradíció az adventi kéz-
mûves vásár és a mikulásünnep.

– A kézmûves portékák bemuta-
tóval egybekötött vásárának meg-
nyitása után – melyet Cselenkó Ve-
ra a helyi könyvtár munkatársa
szervezett többek támogatásával –
megérkezett krampuszaival a mi-
kulás, aki idén mandarinnal és po-
gácsával kedveskedett a kicsiknek.
Ezt követõen "A hóember születés-
napja" címû interaktív gyerekmûsor
részesei voltak az érdeklõdõk a
Sportházban. Ugyanitt ebéd után
nyitott kézmûves foglalkozások
kezdõdtek gyermekeknek és fel-
nõtteknek. A mézeskalács díszítõ
foglalkozást Õr Ildikó, az Õrségi Õr-
angyal Mézeskalács termékek mé-
zes puszedli készítésben jártas
megálmodója tartotta. Készültek
kedves karácsonyi díszek és a kará-
csonyi manó is gondoskodott az
aprónép örömérõl. A kézmûves
foglakozást követõen a pákai gye-
rekek mini trambulinos bemutatója
volt látható sok-sok meglepetéssel
fûszerezve. A presszóban friss
sörkiflit és forralt bort kóstoltak a
vendégek. Az óvoda és az iskola
szülõi munkaközössége valamint a
Magyar Vöröskereszt Pákai Alap-
szervezete is nemes célok érdeké-
ben rendezett süteményvásárt. A
vásárban helyi és környékbeli (lenti,
Bázakerettyei) kézmûves terméke-
ket elõállító vállalkozók hozták el
ünnepi portékájukat. Sok más mel-
lett beszerezhetõ volt textildekorá-
ció, játék, gyertya, tea, lekvár,
szörp, gyümölcsecet, gyógynö-
vénycsepp, testkrém égy gyógynö-
vényolaj is. Minden adventi hétvé-
gére szerveztünk lélekemelõ prog-
ramot. Elkészült a köztéri fenyõdí-
szítés és a községi adventi koszorút
is felállítottuk. Szombat esténként
Németh Csaba plébános gyújtja
meg ünnepélyesen a templomban
az adventi koszorú gyertyáit. Ezen
alkalmakkor az iskolás gyerekek
énekeket is elõadnak.

Nemes Norbert

HA SZERETET VAN, MINDEN VAN

Páka pallérozó példamutatása

Gyerekek elõadása az idõsek napján

Az esztendõ végének köze-
ledte az összegzések idõszaka
is: az ember számvetést készít,
átgondolja, mit hagyjon maga
mögött, s mit vigyen magával az
új esztendõbe. Idén az önkor-
mányzati választásokkal lezárult
egy ötéves ciklus, és elkezdõ-
dött egy új. Összegzésre kértük
Balaicz  Zoltánt, Zalaegerszeg
polgármesterét.

A zalai megyeszékhely közössé-
ge egyértelmû döntést hozott, a
város történetében rekord arány-
nyal, 70 százalékos többséggel vá-
lasztották újra szülõvárosa polgár-
mesterének Balaicz Zoltánt.

– Megtisztelõ és inspiráló a bi-
zalom, amivel Zalaegerszeg lakói
felém, felénk fordultak, és a foly-
tatásra ösztönöztek. Ugyanakkor
fontos hangsúlyozni, hogy egy
település fejlõdése mindig közös
érdem, a sikerhez a tenni akarás,
az összefogás, a csapatmunka je-
lenti a kiindulási pontot – reflek-
tált a városvezetõ a jelentõs
eredményre. 

– Az elmúlt öt évbõl mi az,
amit mindenképpen folytatásra
érdemesnek tart?

– Zalaegerszeg gyarapodó vá-
rossá vált, régen volt ennyi fej-
lesztés a zalai megyeszékhelyen,
mint az utóbbi idõszakban. Sokat
tanultunk, értékes tapasztalatot
szereztünk, ennek megfelelõen
fogalmaztuk meg az újabb önkor-
mányzati ciklusra vonatkozó cél-
jainkat. A mögöttünk hagyott
évek során négyezer új munka-
hely jött lére, a munkanélküliség
aránya pedig 2,3 százalékra csök-
kent. Nagyszámú ipari beruházás,
városfejlesztési program körül
bábáskodtunk, jöttek létre új cé-
gek, de a már meglévõk közül is
sok gyarapodott, bõvült. Újabb
szolgáltató és kereskedelmi cé-
gek, vendéglátóhelyek jelentek
meg a városban, rengeteg társas-
és családi ház, út és járda épült

vagy újult meg. Továbbra is a vá-
ros lendületes fejlesztése a leg-
fontosabb, erõs, versenyképes,
de mindenképpen élhetõ, ottho-
nos Zalaegerszeget szeretnénk. 

– MVP, TOP, infrastrukturális
fejlesztési csomag – a beruházá-
sok kapcsán leggyakrabban hal-
lott, sokak számára talán még
mindig sejtelmesnek tûnõ kife-
jezések. Hol tartanak az ezek
égisze alá tartozó projektek?

– Az MVP, vagyis a Modern Vá-
rosok Program részeként elkezdõ-
dött Zala megye történetének leg-
nagyobb beruházása, a Zalaeger-
szeget a sármelléki nemzetközi re-
pülõtér érintésével, az M7-es au-
tópályával összekötõ M76-os két-
szer kétsávos gyorsforgalmi út
építése. A 170 milliárd forintos be-
ruházás sok évtized után végre a
zalai megyeszékhelyet is bekap-
csolja az országos közlekedési vér-
keringésbe. Az utaknál maradva:
tervezési szakaszban van az M8-as
úttal, vagyis Ausztriával összekötõ
út nyomvonala is. 

A másik hangsúlyos és most
már látványos fejlesztés a 9,5 mil-
liárd forintból épülõ fürdõkomp-
lexum: az új, ötven méteres, tíz-
pályás, lelátós uszoda, tanmeden-
ce és külsõ strandmedence építé-
se az ütemezésnek megfelelõen
halad, vagyis hamarosan elkészül
a kültéri medence. Befejezõdött
a botfai Erdõdy–Hüvös kastély át-
alakítása, felújítása. A történelmi
belváros rekonstrukciójának ré-
szeként megújult a Mária Magdol-
na plébánia épülete, jelenleg is

zajlik a Kvártélyház és a le-
véltár épületének megújí-
tása. Az Alsóerdõn kialakí-
tandó sport és rekreációs
központ programja elin-
dult, ahogy a Göcseji Múze-
um felújítása is. A folyta-
tásban a Mária Magdolna
templom felújítása, az új
orgona beszerzése, parko-
lók kialakítása, a volt
KISZÖV székház megújítása
és a Mindszenty József Mú-
zeum és Zarándokközpont
felépítése, új parkolók ki-
alakítása szerepel még, il-
letve a Göcseji úti temetõ
ravatalozójának felújítása, s
a Mérlegház újjáépíttetése.
Ami a TOP-ot, vagyis a Te-
rület- és Településfejlesztési
Programot illeti, mostanra szá-
mos eleme megvalósult. A város
önkormányzatának TOP kerete
eredetileg 11,2 milliárd forint
volt, ám ezt Magyarország Kor-
mánya a 23 megyei jogú város
közül a legnagyobb arányban, 5,6
milliárd forinttal megnövelte. 

A 16,8 milliárd forintot intéz-
ményi, energetikai felújításokra,
utakra, kerékpárutakra, zöldfelü-
letekre használtuk, használjuk fel
2020-ig az Európai Unió által
megszabott százalékos arányban.
433 millió forintos ráfordítással
újult meg a város valamennyi
szociális, idõsügyi intézménye,
klubja. Ezzel a megyeszékhelyek
közül ez a projekt elsõként Zala-
egerszegen zárult le, ahogy az
egészségügyi alapszolgáltatáso-

kat érintõ projekt is: 353 millió
forintos keretbõl újult meg 8 fel-
nõtt háziorvosi, 5 gyermekorvosi,
17 védõnõi körzet és a központi
ügyelet. A zalai megyeszékhely
egészét érintõ, átfogó infrastruk-
túra-fejlesztés kormányzati tá-
mogatásból, 1,7 milliárd forintból
valósulhatott meg. Ez 29 hely-
színt, utcát, járdát, illetve teret
érint, s azért beszélhetünk múlt
idõben, mert már csak egy, a
Keresztury Dezsõ VMK elõtti tér
felújításának befejezése várat
magára. 

– Nemzetközi szempontból
mindenképpen a jármûipari
tesztpálya a legjelentõsebb be-
ruházás, ami több más fejlesz-
tést is generált.

– Zalaegerszeg történetének
kétségtelenül legnagyobb gazda-

ságfejlesztési programja az észa-
ki ipari parkban, 265 hektáros te-
rületen, 45 milliárd forintos kor-
mányzati beruházással épülõ jár-
mûipari tesztpálya, az elektro-
mos és az önvezetõ autók kuta-
tás-fejlesztésének és innovációjá-
nak Európában is egyedülálló bá-
zisa. 2017. május 19-én elhelyez-
ték az alapkövet, 2019. május 20-
án pedig átadták az elsõ ütemet,
a nagyszabású eseményekre Or-
bán Viktor miniszterelnök is ellá-
togatott. A zalaegerszegi jármû-
ipari tesztpályához és az épülõ
M76-os gyorsforgalmi úthoz kap-
csolódóan Magyarországon Zala-
egerszeget jelölték ki az ötödik
generációs mobilhálózat, az 5G
tesztkörnyezetének. 

Az talán már tudott dolog,
hogy a kontinensek közötti ver-
senyre való tekintettel az Európai
Unió célként tûzte ki, hogy 2020-
ra minden tagállam legalább egy
nagyvárosában legyen 5G háló-
zat. Az önkormányzat saját smart
city fejlesztést is végrehajt 200
millió forint értékben, ennek ke-
retében városi mobil applikációt
és infópontokat alakítunk ki. Zala-
egerszeghez közel vannak az ad-
riai nemzetközi tengeri kikötõk,
ahonnan közvetlenül a városunk-
hoz vezet a nemzetközi vasúti
korridor, sõt itt ágazik el. E szem-
pontok alapján Zalaegerszeg
tökéletes helyszíne a logisztikai
központnak és konténertermi-
nálnak. 

– Említette, továbbra is a vá-
ros fejlesztése a legfontosabb.

Milyen, még nem említett na-
gyobb programot kísérhetünk
majd figyelemmel?

– Modernizáljuk az Ostoros
Károly munkacsarnokot, a közel-
jövõben iskolák újulnak meg és
bõvülnek, korszerûsödik a Hevesi
Sándor Színház, új multifunkcio-
nális sportcsarnok épül a régi, el-
avult helyett, készülünk a Göcseji
Látogatóközpont, azaz a helyi
termelõi és kézmûves piac pro-
jektjére. 

Rendkívül fontos a faültetési
programunk, melyet a városve-
zetés a klímavédelem és az
ökováros program keretében hir-
detett meg a 2019–2024 közötti
idõszakra, eredetileg 5000 fa ül-
tetésével. A vállalkozók, cégek,
intézmények, a lakosok felajánlá-
sainak, munkájának köszönhe-
tõen már most közel 7000 fa elül-
tetésénél tartunk. A környezet-
védelem, a klímaváltozás hatásai-
nak kivédése érdekében eddig is
több intézkedést hoztunk – szor-
galmaztuk napelemek elhelyezé-
sét, kerékpárutak, elektromos
töltõk kiépítését – s ezután is
nagy hangsúlyt fektetünk rá zöld-
felületek növelésével, elektromos
buszok beszerzésével, közösségi
akciókkal. 

– Az elképzelések megvalósí-
tása sok munkával jár: mi jelent
a feltöltõdést, motivációt?

– Igyekszem sok és minden-
képpen minõségi idõt tölteni a
családdal, ez jelenti számomra a
teljes kikapcsolódást: Vendel, a
kisfiam hamarosan másfél éves
lesz, egyre érdeklõdõbb, mosoly-
gós, nyugodt gyermek. Vele tel-
jes az életünk. A munka tekinte-
tében pedig az mindig erõt ad,
hogy tudom, Zalaegerszegen
mindenütt és minden pillanatban
jelen van a lokálpatrióta összefo-
gás, a város szeretete. Azt kívá-
nom, ez ezután is így legyen, s kí-
vánok ez úton is minden kedves
olvasónak áldott karácsonyt és
békés, boldog új esztendõt!

Balaicz Zoltán

BALAICZ ZOLTÁN POLGÁRMESTER:

Zalaegerszeg fejlõdése közös érdem
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Antal Lívia

A ma már több milliárdos árbe-
vételû gazdasági társaság egyéni
vállalkozásként indult Szabadics
József neve alatt, 30 évvel ezelõtt.
Életútját fia, Szabadics Zoltán, a
cég igazgatóságának elnöke mél-
tatta a rendezvényen. Mint mond-
ta, minden nagy történet egy csa-
láddal kezdõdik, amelyben volt
egy álmodó fiú, édesapja, aki hitte,
hogy más szemlélettel eredmé-
nyesebben lehet dolgozni az épí-
tõiparban. Olyan világban, ami
nem tûrt sem családi generációs
vállalkozást, sem magánszférát.
Hite, küzdelme, szorgalmas mun-
kája azonban erõs fundamentumot
teremtett a vállalatnak, amelyben õ
és Attila testvére a Magyar Hon-
védségtõl érkezve már itt dolgoz-
hatott. Roland unokája is itt van
már közöttük. Három generáció,
köszönhetõen édesapjuknak, aki
felismerte, hogy az innováció, az új
gépek és eljárások mellett külsõ
tudásra is szükség van a cég fo-
lyamatos fejlõdéséhez. 

Hangsúlyozta: ha nem lettek
volna társak, segítõk, partnerek,
akkor most nem tudnának 30 év
történetérõl mesélni, és oly sok
kedves munkatársnak hivatást és
közösséget nyújtani. A generáció-
váltás alatt szerzett tapasztalatai-
kat a vállalkozói társadalom iránt

érzett felelõsségük miatt meg kí-
vánják osztani másokkal. Éppen
ezért hozták létre Attila testvérével
együtt az Utódlás, a Sikeres Ge-
nerációváltásért Alapítványt. Ku-
ratóriumának vezetésére Kovács
Tamást kérték fel. Januártól az
igazgatóság elnöki tisztét Kovács

Tamás veszi át, az új vezérigazga-
tó a Mol-csoporttól érkezõ László
Zoltán lesz. Õk pedig az igazga-
tóság tagjaként tevékenykednek
tovább.

Dr. Palkovics László innovációs
és technológiai miniszter azt
mondta: magyarként és zalaeger-
szegiként is büszke a város és az
ország egyik példamutató cégére.
A Szabadics Zrt. sikertörténete
azon munkák közé tartozik, me-
lyekre a nemzetgazdaság stabil és
fenntartható fejlõdése alapozható.
Az európai gazdaság gerincét a
családi vállalkozások adják, ezért
azt szeretnék, hogy a magyar gaz-
daságban is növekedjen szerepük.

A kormány ezt adópolitikával,
uniós forrásokkal, a vállalkozáso-
kat fejlesztõ-támogató intézmé-
nyeivel és iparstratégiával kívánja
elõsegíteni. A családi vállalko-
zásoknak azonban két kihívással
kell megküzdeniük: a generáció-
váltással és a hozzáadott érték nö-

velésével. Mint mondta, azért dol-
goznak, hogy még több Szabadics
Zrt. legyen az országban. A zalai
cég ugyanis nemcsak közmûve-
ket, de sikeres vállalatot, ezáltal
egy sikeres Magyarországot is épí-
tett az elmúlt 30 évben. 

A kormány a mikro-, kis- és kö-
zepes vállalkozásokat támogató
intézkedéseirõl György László, az
Innovációs és Technológiai Mi-
nisztérium (ITM) gazdaságstraté-
giáért és szabályozásért felelõs
államtitkára beszélt részleteseb-
ben. Ehhez a következõ két évben
175 milliárd forintot biztosítanak. A
négy kiemelt célterület egyike a
generációváltást segítõ program.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere a város közgyûlé-
sének kitüntetõ oklevelét nyújtotta
át a cég vezetõinek. Kiemelte,
hogy a Szabadics Zrt. a szakmai-
ság mellett mindig lokálpatrióta
módon áll hozzá a projektek meg-
valósításához. Cseresnyés Péter,
Nagykanizsa országgyûlési képvi-
selõje, az ITM kereskedelempoliti-
káért és fogyasztóvédelemért fele-

lõs államtitkára azt mondta, a csa-
ládi vállalkozás sikere annak is kö-
szönhetõ, hogy az elmúlt 10 évben
jelentõsen megváltozott a vállalko-
zási környezet. A cégek egy kiszá-
míthatóbb és tervezhetõbb jövõben
gondolkodhatnak.

Kovács Tamás, a céget tíz éve
résztulajdonosként irányító vezér-
igazgató azt hangsúlyozta, hogy a
Szabadics Zrt. a háromgenerációs
családi tradíció és a legmodernebb

vállalatirányítási eszközök révén
tudott a társadalom számára is
hasznos vállalattá válni az elmúlt
30 évben, hiszen az általuk megva-
lósított projektek több millió ember
életminõségét javították. Köszöne-
tét fejezte ki az alapító tulajdonos-
nak és az õt követõ generációnak a
bizalomért, aminek köszönhetõen
már a következõ évtizedek alapjait
is le tudták tenni. Miután a vállalko-

zás legnagyobb megrendelõje az
állam és az önkormányzatok, a
döntéshozóknak is köszönetet
mondott a megbízásokért. Kollé-
gáik és alvállalkozóik tekintetében
a lojális hozzáállást emelte ki, ami
miatt a cég védjegyévé válthatott
az ügyfélcentrikusság is a kiemel-
kedõ szakmaiság mellett.

A cég fejlõdését bemutatva el-
mondta, hogy 2009-ben az alapte-
vékenységet megtartva a termé-

szet irányába fordultak, és olyan
vízrendezési projekteket hajtottak
végre, mint a Kis-Balaton revi-
talizációja, vagy a dozmati, a
lukácsházi és a magyarszéki táro-
zó megépítése. 2014-ben létesítet-
tek egy, a szerkezetépítésre és
vasbetonszerelésre szakosodó
kft.-t, ami az M70-es, az M21-es,
az M25-ös autópályák hídjai, felül-
járói építésében vett részt. 2017-
ben a Hungarian Watertechnology
Corporation megalapításával a kül-
földi munkalehetõségek alapjait is
letették. 2018-ban a kaposvári egy-
házmegyének épített nyugdíjasház
sikerén felbuzdulva a magasépítés
piacára is beléptek. Ezt a BGE za-
laegerszegi gazdálkodási karának
Innovációs és Tudásközpontja kö-
vette, amit a közelmúltban adtak át.
A megyeszékhelyen a Mindszenty-
iskola új torna- és vívócsarnokán
dolgoznak jelenleg. A zánkai
Erzsébet-tábor felújítását a Fejér-
BÁL Zrt.-vel végzik közösen. Ide
sorolta az új nagykanizsai iroda-
házuk építését, ahová reményeik
szerint pár hónap múlva költöz-
hetnek be.

Az elmúlt 30 évben több mint
500 település projektjén dolgoztak,
illetve dolgoznak. Ebbõl kiemelte a
nagykanizsai Erzsébet tér rekonst-
rukcióját, melynek megtervezésé-
vel Európa-díjas munkát valósítot-
tak meg. A másik a hévízi Széche-
nyi utca korszerûsítése, mellyel
Köztérmegújítási Nívódíjat nyert a
fürdõváros a közelmúltban.  

A minõség és az innováció
mellett értékrendjük fontos megha-
tározója a társadalmi felelõsségvál-
lalás, amely többek között a
Szabadics a Gyermekekért Alapít-
vány valamint a Holnapocska tábor
mûködtetésében nyilvánul meg. A
jövõ generációjáért való figyelmük
másik pillére a Szabadics Ride –
Company Challenge céges kerék-
páros verseny, melynek idei for-
dulójában már tiszta nõi csapatot is
tudtak indítani. 

SIKERES VÁLLALAT, SIKERES ORSZÁG
A SZABADICS ZRT. ALAPÍTÁSÁNAK 30 ÉVES JUBILEUMÁT ÜNNEPELTE

A Három évtized – Három
generáció, Utódlás – Tradíció
– Innováció mottóval megren-
dezett konferenciával ünnepel-
te alapításának 30. jubileumát
a Szabadics Közmû- és Mély-
építõ Zrt., melyet dr. Palkovics
László innovációs és tech-
nológiai miniszter fõvédnök-
ségével tartottak meg a zala-
egerszegi Zala ZONE Jármû-
ipari Tesztpálya fogadóépüle-
tében. Egy jelképes helyszí-
nen, hiszen a zalakarosi válla-
lat is részt vesz építésében.

Szabadics Zoltán, Kovács Tamás, dr. Palkovics László
és Szabadics Attila a születésnapi tortával

A ZÁÉV Zrt. 2019-ben fennál-
lásának 70. esztendejébe lépett.
Az ország egyik meghatározó
építõipari kivitelezõ nagyvállala-
ta a jubileum évében a 2018. évi
közel 72 milliárdos nettó árbevé-
telével a megyei TOP 100-as
rangsorban az elsõ helyet is
megszerezte. A közelmúltban át-
adott Puskás Ferenc Aréna kivi-
telezésében való részvételével
pedig az elmúlt évtizedek egyik
legnagyobb építõipari projektjé-
ben tehette le névjegyét a zala-
egerszegi székhelyû vállalat.

– Az idei év kiemelten sikeres-
nek bizonyult a ZÁÉV életében, hi-
szen alapvetõen teljesültek azok a
tervek, melyeket az igazgatóság
megfogalmazott a cégvezetés szá-
mára. Ezek a célok realizálódtak a
vállalat fejlesztése és az üzletme-
net tekintetében, ami egyébiránt
vonatkozik az árbevételre, a terme-
lésre és a jövedelmezõségre –
kezdte a beszélgetést Peresztegi
Imre vezérigazgató. – Az idei tech-
nológiai fejlesztések között meg-
említeném, hogy a villamos kap-
csolószekrények gyártásával is
foglalkozó Zala-Elektro Kft.-nek új
csarnokot létesítettünk a zalaeger-
szegi Zrínyi úti telephelyünkön, va-
lamint új gyártástechnológiát vezet-
tünk be. A humánerõ-fejlesztés ér-
dekében a digitalizáció irányába
léptünk, vagyis jelentõs informatikai
fejlesztésekbe is fogtunk. A 2005-
tõl mûködõ integrált vállalatirányítá-
si rendszerünket is továbbfejleszt-
jük, a cég növekedésének megfele-
lõen. E tekintetben is jól haladnak
fejlesztéseink. A beruházások köré-
be tartozik az is, hogy megvásárol-
tunk egy Baranya megyei üzemet,
ahol elõregyártott vasbetonszerke-
zeteket gyártunk. Az épületgépé-
szet területén létrehoztunk egy in-
tegrátor céget, amely gépészeti ki-
vitelezési munkákat végez. Mind-
ezzel erõsebb technológiai hátteret
teremtettünk projektjeink megvaló-
sításához. Céljaink közé tartozik a

szervezettség javítása, hogy költ-
ségeinket csökkenteni tudjuk.
Mindezt a Budapesti Mûszaki és
Gazdasági Egyetemmel (BME) kö-
zös konzorciumi pályázatunkkal is
elõ kívánjuk segíteni. Biztonságtu-

dományi és technológiai kompe-
tenciaközpont – Digitális integráció
az ipari megbízhatóság, a minõség
és a hatékonyság fokozására címet
viseli ez a projekt. 

– Milyen tevékenységekre irá-
nyul a projekt?

– Ez egy hároméves idõtartamú
projekt, melyben a humán erõforrás
képzése, a projektek irányításának,
szervezésének fejlesztése valósul
meg, vizsgálva az élõ munka kivál-
tásának lehetõségeit. Így közös ku-
tatási cél a teljes értékláncot felöle-
lõ építõipari folyamatok digitalizálá-
sának elõsegítése, a „design and
build” koncepció gyakorlati megva-

lósítása a ZÁÉV generálkivitelezõ
folyamatain keresztül a BIM prog-
ram alkalmazásával. A projekt új tí-
pusú, elõre gyártott vasbetonszer-
kezetek fejlesztését is célként jelöl-
te meg, mégpedig az iparágban ed-

dig nem alkalmazott Ipar 4.0 tech-
nológiákkal. Ez a termékfejlesztés
az új vasbetonüzemünket érinti. 

Az egyetem biztosítja a szakmai
vezetést, ami az építés-kivitelezés-
hez kapcsolódik, mi pedig munka-
társainkkal együtt részt veszünk
ezekben a programokban. Mindez
a BME és a termelõ vállalatok
együttmûködését is erõsíti azáltal,
hogy az elméleti és a gyakorlati ok-
tatást igyekszik közelebb hozni
egymáshoz. A projekthez a ZÁÉV
több száz millió forint pénzügyi for-
rást is biztosít, hiszen célunk a vál-
lalat közép- és hosszú távú stabili-
zálása az építési piacon. Az egye-

temmel való közös projektünk új-
szerû eszköz abban, hogy megtart-
suk vezetõ szerepünket a dunántú-
li magasépítési piacon, illetve to-
vábbra is meghatározó szereplõje
legyünk a magyar magasépítési

piacnak. Eredményként azt várjuk,
hogy a kis és közepes projektek
mellett hatékonyan tudjuk megvaló-
sítani a nagy projekteket is.

– Térjünk át az idei munkákra!
– A 2019-es esztendõre kitûzött

célok projektjeink tekintetében is
teljesültek. Kijelenthetjük, hogy jó
minõségen adhattuk át ezeket a be-
ruházásokat. Közülük kiemelkedik a
67 ezer nézõt befogadó Puskás Fe-
renc Aréna kivitelezése, ami ösz-
szetettségét és nagyságrendjét te-
kintve az elmúlt évtizedek legna-
gyobb magyarországi beruházása.
Büszkék vagyunk rá mindannyian,
konzorciumi partnerek, beszállítók,

és alvállalkozók egyaránt. A három
évig tartó kivitelezésében döntõen
magyar cégek vettek részt, csak né-
hány anyag esetében volt import-
beszerzés. A tervezett határidõn és
a tervezett költségkereten belül va-

lósult meg építése. Mindez komoly
logisztikai feladatok elvégzését fel-
tételezte, hiszen a munka Budapest
belvárosában zajlott. Az elmúlt kö-
zel egy évben mintegy 1500–2000
ember dolgozott naponta a munka-
területen, köztük több zalai cég
munkatársai. Az ország olyan kor-
szerû stadionnal gazdagodott, ami
nemzetközi összehasonlításban is
messzemenõkig megállja a helyét. 

Idén fejeztük be a kaposvári
Csiky Gergely Színház rekonstruk-
cióját, Veresegyházon az új katoli-
kus gimnázium építését, Körmen-
den pedig az Egis Gyógyszergyár
új üzemegységének kivitelezését.

Zalaegerszegen felépítettük a
Zalaco Zrt. második üzemegységét
az északi ipari parkban, és felújítot-
tuk a botfai Erdõdy–Hüvös kastélyt. 

– Milyen feladatok határozzák
meg a következõ idõszakot?

– Cégünk folyamatos mûködé-
sét az új megbízások biztosítják,
ezért változatlanul két területre
koncentrálunk. Ezek egyike a Mo-
dern városok program, míg a másik
a központi régióban lévõ fejlesztési
projektek. Zalaegerszegen két ten-
dert nyertünk. Így feladatunk lett a
Göcseji Múzeum rekonstrukciója
valamint az új uszodakomplexum
megépítése a zalai megyeszékhe-
lyen. Sportberuházásaink közé tar-
tozik Szombathelyen a futballaka-
démia, Újpesten a jégcsarnok, a
XVII. kerületben egy multifunkcio-
nális sportcsarnok megépítése. Bu-
dapesten a Néprajzi Múzeum új vá-
rosligeti épületének kivitelezésén is
dolgozunk jelenleg, ahová költözik
majd az intézmény a Kossuth téri
épületébõl. Szintén folyamatban
lévõ projektünk a pécsi orvosi
egyetem új oktatási és kutatási
épületének megvalósítása.

– A ZÁÉV a megye legna-
gyobb vállalkozása lett a 2018-as
teljesítménye alapján.

– Valóban, az elõzõ évi nettó ár-
bevétel alapján megszereztük az el-
sõ helyet a megyei TOP 100-as
rangsorban. Büszkék vagyunk arra,
hogy ezzel a teljesítménnyel az or-
szágos TOP 200-ba is bekerült a
ZÁÉV Zrt. Azt gondolom folyamatos
munkavégzés és új érték elõállítása
nélkül nincs siker. A teljesítmény le-
téteményese az a jól képzett, kellõ
szorgalommal és szaktudással bíró
szakembergárda, amivel a ZÁÉV
Zrt. és leányvállalatai rendelkeznek.
Cégünk ennek alapját a folyamos
technológia és szervezeti fejlesz-
téssel valamint képzéssel teremti
meg. Ezt szolgálja a BME-vel meg-
valósítandó kutatás-fejlesztési
projekt is – zárta a beszélgetést
Peresztegi Imre vezérigazgató. 
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Kereken 1 milliárd forintnyi
fejlesztési támogatást kap
„Zalakaros gyógyhely komplex tu-
risztikai fejlesztése” címû projekt-
jelentették be nemrégiben. Mire
fordítják ezt az összeget? – kér-
deztük Novák  Ferencet, Zala-
karos polgármesterét. 

– A pályázati projekt keretében
a jelenlegi sportpálya helyén
megépülõ új gyógyhelyi város-
központ és új multifunkcionális
gyógyhelyi fogadóépület a minõ-
ségi szabadidõ-eltöltési lehetõsé-
gek tárházát bõvíti. Az új szabad-
téri, zöldfelületi funkciókkal is
rendelkezõ rendezvénytér kon-
certek és egyéb rendezvények
nagy létszámú közönségét képes
befogadni. A térrendezés három
egységbõl alakul ki. A Termál utca
szintjén egy alsó térrõl tereplép-
csõk, és akadálymentes rámpa ve-
zetnek a központi térre. A Termál
út felõl egy impozáns szökõkút
adja meg a településközpont és a
fürdõváros jellegét. A terület dél-
nyugati oldalán a látogató épület
környezetében burkolt, de zöld-
szigetekkel tagolt közösségi tér
létesül. Az új fogadóépület helyet
ad majd kulturális, mûvészeti
programoknak, továbbá a telepü-
lésen igénybe vehetõ garantált
programok kiindulási és érkezési
pontjaként funkcionál. 

A központban fogadóteret, ját-
szósarkot, kávézót, információs
pultot, egy rendezvénytermet, tá-
lalókonyhát, ruhatárat, raktárt, va-
lamint vizesblokkokat alakítunk ki.
A jelenlegi Sportcentrum kiszolgáló
(öltözõ) „B” épülete is átalakul,
melynek a legalsó szintjén a színpa-
di kellékraktár, nyilvános WC-blokk,
a fellépõk számára öltözõ és vizes-
blokk, az emeleten szintén a fellé-
põk kiszolgáló helyiségei kapnak
helyet. Az épület elõtt fedett szín-
pad épül. A színpad elõtti sáv a
nagyrendezvények nézõtereként
szolgál majd mely mintegy három-

ezer fõ befogadására lesz alkalmas.
A téren 2 ikerborház épül, valamint
további 12 borház késõbbi megépí-
téséhez szükséges közmûvezeték
készül el. A rendezvénytér délkele-
ti oldalán parkolót, a Termál úton
pedig a rendezvénytérrõl leérkezve
egy új gyalogos átkelõt alakítunk ki.
A meglévõ sportpálya területének
parkosítása és a keleti oldalon ve-
zetõ sétaút biztosítja az Arboré-
tummal való funkcionális és eszté-
tikai kapcsolódást. 

Az Arborétum új sétányokkal
és számos új élményelemmel bõ-
vül. A park északi területe két új
sétánnyal megnyílik a Park utca
felé, ezen a részen napozópark,
Kneipp-taposó, vagyis mezítlábas
ösvény, valamint egy új híd nyúj-
totta lehetõségeket vehetik
igénybe az ide látogatók. A sétány
napelemes, ledes megvilágítást
kap. A Kertmozi világítástechniká-
ja szintén megújul. A parkban lévõ
játszótér olyan hintákkal bõvül,
amit a szülõk is használhatnak. A
jelenlegi focipálya helyén egy ak-
tív fitnesz park valamint egy 400
méteres rekortán futópálya bizto-
sít sportolási lehetõséget. A
fittness park és játszótér mellé
ivókút is kerül. A közbiztonság ér-
dekében köztérfigyelõ rendszert
építünk ki. A fejlesztési területen
az Arborétumtól a Dísz térig egy
összefüggõ sétány vezet majd vé-
gig, egységes utcabútorokkal, nö-
vényzettel. A Dísz tér az egységes
zalakarosi arculatot megjelenítõ
utcabútorokkal, rózsalugassal, in-
formációs táblákkal bõvül. A
tourinform iroda és a kerékpár

centrum mellett új elektromos
kerékpár töltõ állomás kap helyet.

– Idén milyen fejlesztésekkel
lett gazdagabb Zalakaros?

– Egy 148,4 milliós projektbõl a
Fürdõ hotel teljes körû felújítása
valósult meg. Majd negyedszáz
szobát, éttermet, konyhát is meg-
újítottunk. A lift beszerelésére a
közeljövõben valósul meg, a külté-
ri játszótér kialakítása jövõ tavasz-
szal várható. A CYCLO-NET projekt
keretében 208 millió forintból kö-
zel három kilométer hosszú
kerékpárútat építettünk. A közin-
tézmények napelemes rendszerrel
történõ villamos energia ellátására
30,4 millió forintot nyertünk. A
projekt keretében a közös önkor-
mányzati hivatal, a Móra Ferenc Ál-
talános Iskola, a Zalakarosi Óvoda,
Bölcsõde és a Háziorvosi ügyelet
villamos energia ellátása lett gaz-

daságosabb. Egy 78,4 milliós pályá-
zat keretében megvalósult az ön-
kormányzati iparterületek alapinf-
rastruktúrájának kiépítése, közle-
kedõfelület kialakítása, illetve ter-
melõ és szolgáltató tevékenysé-
gekhez kapcsolódó új épület építé-
se, a szükséges épületgépészeti
beruházásokkal együtt. A belterü-
leti utak fejlesztésére 28,5 millió
pályázati forrást nyertünk el. A
projekthez kapcsolódva megújítot-
tuk a Petõfi utcai járdát, az Alsóhe-
gyi utcát és a Bor utcát. A Petõfi és
Bor utca vízelvezetése is elkészült
170 -150 fm-en. Év végéig a Kilátó
utca burkolatát is megerõsítjük 40
méter hosszúságban. A zalakarosi
Civil Ház bõvítése is megtörtént az
egész életen át tartó tanulás je-
gyében, 20 milliós támogatásá-
ból. A Zalakarosi Közösségi Ház és
Könyvtár infrastruktúra fejleszté-

sén túl a Civil Ház oktató- foglal-
koztató teremmel való bõvítése is
kész lesz.

– A közelmúltban Magyar
Fürdõinnovációs Díjat zsebelt be
a Családi, Élmény- és Gyógyfürdõ
Zrt. Mit ismertek el ennek a kitün-
tetésnek az átadásával?

– A Magyar Fürdõinnovációs Dí-
jat hagyományteremtõ szándékkal
hirdette meg a Magyar Fürdõszö-
vetség, ebben az évben elsõ ízben,
az ESPA – Európai Fürdõszövetség
Innovációs Díjának alapul vételé-
vel. A pályázat célja az volt, hogy
feltárja és népszerûsítse a magyar
fürdõszakmában megvalósított in-
novatív, új ötleteket, újszerû meg-
oldásokat, és a jó gyakorlatok be-
mutatásán keresztül, azok meg-
osztásának – támogatásával segít-
se megismerésüket, elterjedésü-
ket. A díjat négy kategóriában hir-
dették meg, a Zalakarosi Fürdõ két
kategóriában adott be pályázatot:
egyik az egy elektronikus
hibajegykezelõ szoftver és rend-
szer, amely az idén készült el, a
másik pedig a Gyógycentrum sós
vizû medencéjének kialakítása. Az
utóbbi pályázattal, az Innovatív
fürdõszolgáltatások kategóriában
elsõ helyen végeztünk. A tengervi-
zet kedvelõ magyar turizmusnál
célszerû a nosztalgiát felkelteni
egy magyarországi tengervizes
fürdõvel, ami többletszolgáltatást,
többletattrakciót és ez által több-
letbevételt is eredményez a
Zalakarosi Fürdõnek.

– Lehet Zalakaros egyszer az
öko-turizmus zászlóshajója is?

– Szerénytelenség nélkül állít-
hatjuk, hogy már zászlóshajók va-
gyunk, hiszen a gyógyászati és
wellness termékeinkre kiválóan il-
leszthetõ az aktív és ökoturisztikai
komponens. Gondoljunk csak a
tanösvényeinkre, amelyek orszá-
gos díjakat nyertek, a Termáltó és
Ökopart attrakcióira, a Kis-Balaton-
ra és nem utolsó sorban a Mapei
Tour de Zalakaros kerékpáros ver-
senyre, ami 2500 indulójával mára

az ország egyik legkedveltebb ke-
rékpáros rendezvényévé nõtte ki
magát. A bringázás szerelmesei
nálunk a Kis-Balaton közvetlen kö-
zelében róhatják a kilométereket
olyan bicajjal is megközelíthetõ
attrakciókat vonva be a túrába,
mint a lenyûgözõ Kányavári-sziget,
a Kápolnapusztai Bivalyrezervá-
tum, a Kis-Balaton ház, a Zobori Él-
ménypark, a zalamerenyei Pálos
Malom és még sorolhatnám a kis
területen könnyen bejárható lát-
ványosságokat.

– December utolsó két heté-
ben milyen adventi programok-
kal, karácsonyi–újévi rendezvé-
nyekkel várja a vendégeket a
gyógytelepülés? 

– A hónap utolsó két hetében is
igazi programkavalkádot kínáltunk.
Adventi hétvégéinken meghitt,
ünnepi hangulatban készülõdünk a
karácsonyra: kézmûves vásárral –
melybõl nem hiányozhat termé-
szetesen a forralt bor és a sült
gesztenye sem – közös adventi
gyertyagyújtással, valamint de-
cember 14-én betlehemi mûsorral
és a Nagyrécsei Könnyûzenei Rit-
mus Kórus csodás elõadásával. 15-
én az Isteni Irgalmasság Templom-
ban a Zalakarosi Fúvósegyüttes fel-
lépésével, 18-án az iskolában kará-
csonyi koncerttel vártunk minden-
kit. December 21-én a Honvéd Ka-
szinó adventi mûsorára invitáljuk
az érdeklõdõket. Az év utolsó nap-
jaiban pedig már a szilveszterre
hangolódásé lesz a fõszerep. De-
cember 26-tól minden nap kézmû-
ves vásár és fergeteges fellépõk
garantálják a hangulatot, úgy, mint
Boombatucada – dob show, Rio
Party, HoBi Band, tûzzsonglõr
show, Dj Attee és Dj Koller Balázs.
Szilveszterkor a bulizást akár egy
hatalmas fürdõzéssel is összeköt-
hetjük, ha a Zalakarosi Fürdõ õrüle-
tes fürdõpartijával is búcsúztatjuk
az óévet. A remek hangulatról
Éder Gabee és az est sztárvendé-
ge, Danics Dóra gondoskodnak!

Nemes Norbert

PROGRAM- ÉS FEJLESZTÉSKAVALKÁD

Zalakaros zimankóban is zöldül
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Átadásra kerültek a buszpályaudvar és a terme-
lõi piac új épületegyüttesei, elvégeztük a csapadék-
víz hálózatunk több szakaszának szabályozását. El-
készült a Bottyán-úti parkoló, felújítottuk a Gyöngy-
virág utcát, elkészült a két nyomvonalra szélesített,
Lentit a máhomfai településrésszel összekötõ ke-
rékpárút. A belvárosban új térkõ burkolatot kaptak
a Kossuth út és az Alkotmány út járdaszakaszai – so-
rolta az utolsó negyedév nyertes pályázatainak
eredményét és az önerõs fejlesztéseket HHoorrvváátthh
LLáásszzllóó,,  Lenti város polgármestere.

– Növekedett-e a termálfürdõ látogatottsága és
milyen új attrakciókkal gazdagodott a komple-
xum?

– Igen, bár az ez év decemberi látogatószám még
nem teljeskörû, de 2018-hoz képest több mint 5000
fõvel nõtt a fürdõ látogatottsága. A fürdõzõ vendé-
geket tematikus napok és rendezvények várták:
egészség és sport nap, magyaros nap, retro nap,
több alkalommal volt éjszakai fürdõzésre lehetõség.
A szauna szeánszaink, a „tüzes hétvégék” továbbra is
népszerûek a téli hónapokban a Gyógyfürdõ és Szent
György Energiapark vendégei között.

– A Balance hotel menedzsmentje minden év-
ben gõzerõvel dolgozik a szálloda feltöltéséért.
Koronázta-e siker ebbéli törekvéseiket? 

– A szálloda idén 75 százalékos kihasználtsággal
üzemelt, mely közel 48000-es vendégéjszakát jelent.
A vendégek több mint fele külföldrõl: Ausztriából,
Csehországból, Szlovéniából érkezik, a belföldiek
aránya is meghaladja a negyven százalékot. A vendé-
gek átlagosan három vendégéjszakát töltenek el
szállodánkban.

– Milyen sportsikerek vitték Lenti jó hírét az
utolsó hónapokban?

– Novemberben hét ország 150 versenyzõje küz-
dött az Arany János Általános Iskola tornatermében
rendezett European Fight Games Nemzetközi
Combatsport Bajnokságon, ahol a zalaiak és hely-
beliek is eredményesen szerepeltek. November vé-
gén, az ISZKIRI Futóklub által rendezett „Fuss át az
õszbõl a télbe” futóverseny különbözõ távjaira több
mint 450-en regisztráltak, még a leghosszabb
félmaratoni távon is 73 induló volt. Decemberben
városunkban került megrendezésre a Zala megyei
parasport nap is. 

– Milyen városmodernizációs fejlesztéseket kí-
ván a jövõ esztendõben készre jelenteni a város?

– Jelenleg is folyik a vállalkozói inkubátorház fel-
újítása, végéhez közelednek a közel kétmilliárdos

szennyvízprojekt munkálatai. A közbeszerzési eljárá-
sok eredményes lezárásával indulhatnak a „Zöldvá-
ros” és a geotermikus energia felhasználást célzó be-
ruházásaink, tovább folytatjuk a kerékpárút hálózat
felújítását.

– Vannak-e tervek a városhoz tartozó település-
részek modernizálására?

– A lakosság több helyszínen is kérte játszóterek
kialakítását. Tervezzük a felújításra szoruló közösségi
épületeink és azok környezetének rendbetételét, a
gyalogos közlekedés feltételeinek javítását, a csapa-
dékvíz elvezetõ rendszerek szabályozását is.

– Mi mindent tett és tesz az év végéig az
idõsbarát önkormányzat a helyben élõ aranykorúa-
kért?

– Nagy örömünkre szolgált, hogy az ezen a terü-
leten végzett kiemelkedõ munka elismeréseként az
Idõsbarát önkormányzat címet vehettem át október
2-án Kásler Miklós minisztertõl. Azóta is több közös-
ségi program, elõadás, egészségmegõrzõ rendez-
vény került az utolsó negyed évben lebonyolításra.
Az év vége legnagyobb közös rendezvényén, a Vö-
rösmarty-iskolában megtartott idõsek karácsonyi
ünnepségén több mint négyszázan vettek részt. 

– Hordoz-e újdonságokat a téli településdekorá-
ció? Megszépülnek-e újabb közterek?

– December 5-én több százan várták a Mikulást a
Mûvelõdési Központ elõtti téren, ekkor gyújtottuk
meg Lenti adventi fényeit is. Több virágszobor is
fénybe öltözött, a rendezvények alkalmával fényfes-
tés szépíti néhány központi épületünket is.

– Lenti három határ közelében helyezkedik el,
ezért, aki a várost választja, gyakorlatilag egy kül-
földi nyaralásra is befizet. Milyen, további, határon
átnyúló pályázati projektek sikerében érdekelt a
település?

– Az osztrák–magyar és a szlovén–magyar hatá-
ron átnyúló projektjeink zárás elõtt állnak. Már be-
nyújtottuk a horvát–magyar határon átnyúló együtt-
mûködést támogató pályázatainkat, melyek elbírá-
lásra várnak.

– A közelmúltban több vallási és hitéleti rendez-
vénynek biztosított helyszínt a város.

– Városunkba november végén érkezett a három
méter magas, több ereklyét is tartalmazó kereszt,
melyet Lentiben külön szertartás keretében az espe-
resi kerület papjai részvételével közös szentmisén
fogadtak a hívek. Lenti adott otthont az Egyházme-
gyei Családi lelki napnak is, ahol személyesen kö-
szönthettem püspök atyát és a rendezvényre érke-
zett vendégeket. Szentmisével egybekötött avató-
ünnepségen adtuk át a XVIII. század végi mûemlék fa
haranglábat Lentiszombathelyen.

– Milyen karácsonyi, adventi programok lesznek
december második felében? 

– A karácsony elõtti ünnepi koncertek idõszaka ez,
melyet több helyszínen is megrendeznek, az óvodá-
ban, iskolákban, de tartanak adventi ünnepségeket
közösségek, civil szervezetek is, a Szivárvány kamara-
kórus koncertet ad templomban minden adventi va-
sárnapon. Ezúton is szeretnék áldott adventet, békés
karácsonyt és eredményekben gazdag boldog új évet
kívánni a lentieknek és a lap olvasóinak.

Nemes Norbert

LENTI LÉPÉSELÕNYBEN

Városmodernizáció sokmilliárdos fejlesztésekkel

Lenti felújított buszpályaudvara
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Nagykanizsát a „körkörös gaz-
daság mintavárosává” kívánja
alakítani Balogh László, aki Nagy-
kanizsa város friss polgármeste-
reként október 14-tõl teszi a dol-
gát. A Batthyány-gimnázium volt
igazgatója, fizika – matematika –
számítástechnika szakos tanára
a „Kanizsa-Vár-Vissza!” program-
jával a fiatalokat is meg kívánja
szólítani helyben maradásuk, il-
letve visszatérésük érdekében.

– Polgármesterként elsõ sze-
retnék lenni a kötelességteljesí-
tésben. Krátky Istvánra, a város
1930 és 1944 közötti polgármes-
terére hivatkozva tartom ezt jel-
szavamnak, mely szerint cseleked-
ni is kívánok – vezette fel gondola-
tait Balogh László. – Eredetileg pe-
dagógus vagyok, értek a fiatalok-
hoz, a humánszférához. A Batthyá-
ny-gimnázium tanáraként, majd
igazgatójaként a „batthyánys élet-
érzést” igyekeztem kialakítani,
most egy nagyobb színtéren a „ka-
nizsai életérzés” megteremtésére
törekszem. Szakértelmemet, lelke-
sedésemet adom ehhez, és ta-
pasztalatomat, hiszen 1998 óta
önkormányzati képviselõként dol-
goztam, és a humán bizottság el-
nökeként is tevékenykedtem. A
feladat nem könnyû, mert meg-

oszló erõtérben vagyunk. Egy idé-
zetet kölcsönvéve azonban hiszek
abban, hogy „együtt erõ vagyunk,
szerteszét gyöngeség”. A város
polgármestereként azt gondolom,
Nagykanizsa pozitív korszak elõtt
állhat, hiszen ebben az áldatlan ál-
lapotban is lehetne egy minimum,
amelyben egyetérthetünk, együtt
dolgozhatunk a közgyûlésben, ol-
dalaktól függetlenül.

– Mely területekre gondol?
– A Krátky-program címet vise-

lõ ötéves polgármesteri terveze-
temben három fõ irányt tûztem
ki. A Modern városok program
véghez vitelét, a körkörös gazda-
ság mintavárosának kialakítását,
fiataljaink megtartása érdekében
a „Kanizsa-Vár-Vissza!” program
megvalósítását. Ezek mind olyan
témák, amelyekben egyetérthe-
tünk a közgyûlésben. Ide sorol-
nám még Nagykanizsa gazdaság-

fejlesztési tervének és klímastra-
tégiájának kidolgozását is. A vá-
rosnak szüksége lenne egy erõfor-
rástérképre, hogy tisztában le-
gyünk potenciáljainkkal. Nagyka-
nizsa jó és élhetõ város. Nekünk
nem Zalaegerszeggel kell verse-
nyezni, hanem erõs kanizsai iden-
titásunkra kell építkeznünk, és en-
nek mentén kell elõre mennünk a
közgyûlésben is.

– Milyen irányokat és célkitû-
zéseket tartalmaz Nagykanizsa
gazdaságfejlesztési terve? 

– Nagykanizsának minden
adottsága megvan ahhoz, hogy a
fenntarthatóságot magas szintre
emelje, és ezáltal a körkörös gaz-
daság mintavárosává váljon. Ez
akár évtizedekre is modell lehet
számunkra, modell lehetünk ki-
sebb és a nagyobb települések
számára. A város gazdaságfejlesz-
tését szolgálja az is, hogy vállalko-
zói klubot hozunk létre a helyi cé-

gekkel való szorosabb kapcsolat
érdekében. Fontos a jobb kom-
munikáció, hiszen egymásra va-
gyunk utalva, a város fejlõdése
nem képzelhetõ el a vállalkozások
nélkül. Önkormányzatunk számára
éppen ezért fontos a helyi ipar-
ûzési adó, amely idén remélhetõ-
en hárommilliárd forint lesz. Ez ör-
vendetes, hiszen növekvõ irányba
mozdultunk el. A vállalkozások ál-

tal befizetett adóra válaszként az
ipari telkek árkedvezményét, a
munkahelyteremtés támogatását,
az inkubátorház és az ipari park
mûködtetését és bõvítését adjuk.
Kiemelt helyen szerepel a felsõok-
tatás támogatása, a kutatás, fej-
lesztés, innováció (K+F+I) elõse-
gítése, amely hamarosan komoly
bejelentést kap. Önkormányza-
tunk ugyancsak fontosnak tartja a
város bérlakás-állományának fel-
újítását, egy új rendszerben való

kínálását, hogy a hozzánk érkezõ
fiatalok és cégek lakhatását bizto-
sítsuk.   

– Említette a város adottsága-
it. Melyek azok, amelyekben
Nagykanizsa egyedülállónak mu-
tatkozik?

– Nagykanizsa hat út kereszte-
zõdésében fekszik. A városnak 100
út menti keresztje és 150 védett
épülete van. 3,5 óra alatt lent va-

gyunk az Adrián, 25 perc alatt a
Balatonon. Az Alpok kétezres csú-
csait megmászhatjuk ugyancsak
egynapos kirándulás alatt. Közel-
bõl csodálhatjuk Zala vármegye
szépségeit is, egyszóval egy na-
gyon erõs földrajzi potenciállal és
egy nagyon erõs hagyományrend-
szerrel rendelkezünk. Azt gondo-
lom, elfogultság nélkül mondhat-
juk, hogy számunkra Nagykanizsa
a világ közepe. Ehhez az életérzés-
hez konkrét álmok és tervek is fû-

zõdnek. Azt szeretnék, hogy meg-
épüljön az M9-es Kanizsa és Mise-
fa között, továbbá a dél-keleti el-
kerülõ, kiegészülve a dél-nyuga-
tival, illetve megtörténjen a vasút
villamosítása Kanizsa és Zala-
szentiván között. Az M70-es autó-
út kétszer egysávos szakaszainak
autópályává szélesítése elkészült.
Ennek köszönhetõen Nagykani-
zsáról Róma végig sztrádán köze-
líthetõ meg. Május 11-én a Giro
d'Italia országúti kerékpáros kör-
verseny magyarországi befutójá-
nak adhatunk helyet, ami soha
nem látott lehetõségeket hozhat
Nagykanizsa számára.

„Zala-town”, „Zala-város” tekin-
tetében abban hiszek, hogy Zala-
egerszeg és Nagykanizsa egymás-
ra van utalva. Hogyha össze lenne
kötve egy erõs köldökzsinórral,
például az M9-essel, vagy leg-
alábbis egy gyorsforgalmi úttal,
hogy még élõbb lehessen a kap-
csolat a két megyei jogú város kö-
zött, akkor a 110 ezres összlakos-
ságával Kecskemét nagyságú erõt
képviselhetne. Ezért tartom fon-
tosnak az egymás mellett dolgo-
zást, amiért mindent meg kívánok
tenni Kanizsa polgármestereként. 

Most az advent idõszakát éljük.
Azt gondolom, hogy a virtuális
téridõnél fontosabb lenne szeret-
ni azt a helyet, ahol élünk. Nagy-
kanizsán is a karácsony szimbólu-
ma a szeretet, a békesség és az
adakozás. Ez többek között az ad-
venti forgatagban, valamint a sze-
retetdoboz és szeretetfa akciók-
ban nyilvánul meg. A posztmo-
dern adventbe a vásárlás is bele-
fér. A szeretet nem jutalom, ha-
nem megelõlegezett befektetés.
Matematikatanárként azt vélem,
hogy a szeretetet csak szorozni le-
het, és osztani nem. Érezzék meg
minél többen, milyen jó segítõnek
lenni! Ezzel kívánok áldott adventi
idõszakot és karácsonyi ünnepe-
ket minden jóakaratú embernek –
köszönt el Balogh László, Nagyka-
nizsa polgármestere.

Antal Lívia

BALOGH LÁSZLÓ, NAGYKANIZSA ÚJ POLGÁRMESTERE

A „kanizsai életérzés” megteremtésére törekszik 

Nagyközségünkben nyugal-
masan telt a helyhatósági válasz-
tásokra való elõkészület, mert
már szeptemberben világossá
vált, hogy nem lesz túljelentke-
zés sem a képviselõi mandátu-
mokra, sem a polgármesteri
tisztségre. Ezúttal is nagy bizal-
mat kaptam az állampolgároktól
a szolgálat folytatásra – mondta
Gál  Lajos polgármester.

– A feladatok szerencsére nem
álltak meg szeptember és októ-
ber hónapban sem. Az is erõt
adott, hogy a képviselõ-testület
tagjai is egy csapat tagjai kívántak
lenni. A nagyközség irányításába –
Vértesaljai László fiatal közösség-
szervezõ, vidékfejlesztõ, a Leader
irodai munkatárs kivételével – a
régi, kipróbált tagok kerültek be.
Irányítói szerepet kapnak mind-
azok is, akik versengtek a képvi-
selõi helyekért. Õk a bizottságok
külsõs tagjaiként szolgálják majd
szeretett településüket. A helyzet
a választás után is konszolidált
maradt. A felém irányuló bizalom-
mal további lendületes folytatást
tudtam ígérni az itt élõ polgárok-
nak – emelte ki a polgármester.

– Milyen célok megvalósítását
vették tervbe?

– Már októberben elkezdtük
tervezni a következõ évi telepü-
lésfejlesztési koncepciót és kije-
löltük az elõttünk álló ötéves cik-
lus prioritásait is. A pályázatok
mellett elég sok önjáró kezde-
ményezést támogatunk. Tovább-
ra is kiemelt cél a vállalkozások
megsegítése, az iparterületi fej-
lesztések folytatása, a minél na-
gyobb adóerõ-képesség biztosí-
tása, csak úgy, mint további
munkahelyek megteremtése.
Mindezekkel tudunk javítani a
minõségi turizmus feltételrend-
szerén is. A balatoni települések
élete jobbára szezonhoz kap-
csolt. A sok tízezer hozzánk érke-

zõ vendéget méltó módon kell
fogadni hétrõl, hétre. A több-
éves projekttervekkel összhang-
ban az iparterületünkön élelmi-
szer logisztikai, robottechnológi-
ai, építõipar logisztikai beruházá-
sok várhatóak, amelyek ha elin-
dulnak, a térség fejlõdését is
szolgálják majd. A Balaton-part
minõségi feltárására, sétány és a
tóra levezetõ kerékpárút megva-
lósítására, a közjót szolgáló lige-

tes parkerdõ kiépítésére további
erõket szeretnénk mozgósítani. 

A Magyar Turisztikai Ügynök-
ség pályázataihoz kapcsolt
strandmodernizáció is napiren-
den van. Jövõ év tavaszán a bala-
toni fizetõs strandok nagy össze-
gû pályázati forrásokat nyerhet-
nek különbözõ fejlesztési célokra.
A következõ években folytatjuk
az utak és csapadékvíz-elvezetõ

hálózatok építését. Járdákat is le
kívánunk rakni a frekventált gya-
logosforgalom által használt ut-
cákban. A gyenesi és a diási falu-
részek szokásjogai és a település-
földrajzi kettõs élete 1840-tõl
máig fennmaradtak. A közösség
egymásba karolva és segítve kö-
zösen fejlõdött nagyot. Nemcsak
az intézményhálózatot, az okta-
tási és nevelési intézményeket
kellett patronálni, de hozzá kel-

lett nyúlni a két, jócskán körbe-
épült gyenesi és diási temetõká-
polnai sírkert környezetéhez is.
Egy új Szabályozási Tervben fog-
lalt, az iparterületünk mögött,
erdõszéli nyugodt környezetben
fekvõ, tiszta és kulturált állapotú
nagyobb köztemetõt kell kegye-
letileg kialakítanunk, melyet a te-
lepülés növekedése indokol. Mie-
lõbb el kell, hogy induljon a körbe

kerítés, a feltöltés, a füvesítés és
a közmûvesítés is. Az állami beru-
házások támogatása is fontos
eleme a jövõ évi koncepciónak.

– A következõ esztendõ milyen
nagyobb beruházásokat hoz?

– A jövõ évtõl sok milliárdos
fejlesztések startolnak a település
több pontján. A minõségi turiz-
mus bástyája lesz a befektetõk-
nek nyújtott önkormányzati se-
gítségadással egy új négycsillag,
superior minõsítésû szálloda
megépítése. A hotel alapkõletéte-
lére még akár idén sor kerülhet.
Lesz újra mozi is Gyenesdiáson! A
háromszáz és százhúsz férõhelyes
termekkel rendelkezõ, több száz-
milliós beruházással életre hívott
gyenesdiási mozi a helyi Plázában
már idén decemberben megnyit-
hat. A következõ fél évben sürgõ-
sen be kell fejeznünk az új gyer-
mekorvosi rendelõt és az egész-
ségházat. A gyermekorvosi szol-
gálat és a háziorvosi praxisok mél-
tó környezetben történõ elhelye-
zése nem várhat; ugyanilyen vál-
lalásunk a következõ évre a tele-
pülésközponti ABC áruház tetõte-
rében megvalósítandó ebédlõ és
kultúrház kialakítása is. 

Az állami iskolafejlesztési be-
ruházás már olyan szakaszban
van, ami örömmel kecsegtet.
Több közbeszerzés lezajlott, de-
cember közepén az építésrõl
szóló közbeszerzés eredményére
várunk. Ha a KLIK által jóváha-
gyottan meglesz a kivitelezõ, ak-
kor már lerakható lesz az idõkap-
szula és a tanrendbe lesz illeszt-
hetõ a fejlesztés. Idén még bizo-

nyosan építési területet látunk,
de 2021 szeptemberére teljes át-
alakítást nyerhet a létesítmény.
Az iskolafejlesztés szükségessé-
gét az itt tanuló jelenleg 460 diák
is igazolja. Lesz majd tanterem-
fejlesztés és szaktanterem-bõví-
tés is. Ipar-és képzõmûvészeti
szaktantermekkel bõvülünk, to-
vábbá megépül a táncterem és a
tornaterem is.

– Milyen helyi programok
lesznek decemberben?

–  Az adventi idõszak minden-
hol a készülõdés, a hangolódás je-
gyében telik. A babafotó kiállítás-
sal az idén született gyermekek,
szüleik, családalapítás bátorsága
és a családközpontúság elõtt tisz-
telegtünk. Nem engedjük el a
családok kezét és támogatjuk a
gyermekvállalást. Az újszülötte-
ket a jövõben is negyvenezer fo-
rinttal támogatjuk és számukra ci-
vil szervezésû programokat, fog-
lalkozásokat biztosítunk. Kiemelt
tradicionális eseményünk volt a
december 14-15-én a 14. alka-
lommal megrendezésre kerülõ,
többgenerációs, turisztikai évér-
tékelést is magában foglaló Ad-
venti Gesztenyesütés és Karácso-
nyi Vásár. A Gyenesdiási Turisztikai

Egyesület idén is a baráti kapcso-
latokat elmélyítve, jó hangulattal,
illatos sült gesztenyével, forralt
borral, ünnepi tortával, süti-
mustrával, halászlével, Varázshan-
gok játszóházzal, kézmûves vá-
sárral várta a Községházára a
helybélieket és az ide érkezõ ven-
dégeket. 

A már hagyományos progra-
mok mellett idén is volt újdonság:
a „Családi udvarban” a kültéri ját-
szóházon túl, Karácsonyi Kölyök
partira invitálták nem csak a gye-
rekeket. A negyedik adventi gyer-
tya meggyújtása után régi ma-
gyar népszokás szertartását fel-
elevenítve, a Községházán ren-
dezzük meg a „Szállást keres a
Szent Család” programot, majd a
Balatoni Kamarakórus ad karácso-
nyi koncertet. December 24. hét-
fõn 15 órakor községházi Pásztor-
játék kezdõdik, majd az éjféli mi-
sére érkeznek a hívek. December
30-án pedig Óévbúcsúztató túrát
szervez a Keszthelyi-hegységben
a Forrásvíz Természetbarát Egye-
sület. A találkozó 13 órakor lesz a
Községháza elõtt. Mindezekkel
együtt kívánok áldott szép ünne-
peket mindenkinek!

Nemes Norbert

Balogh László

ÁLDOTT ÁDVENTET ÁTÉLVE

Gyümölcsözõ Gyenesdiás

Fotók:  Kovács Krisztián



KALEIDOSZKÓP10 TÉRSÉG
Új társadalmi megbízatású pol-

gármesterként én más értékvilá-
got képviselek, mint az elõdöm.
Az egyik élelmiszerkereskedelmi
láncnál betöltött középvezetõi ál-
lásomat továbbra is meg szeret-
ném tartani. A képviselõ-testüle-
tünk mindegyik tagja új. Bízom
benne, hogy a feladatok és fele-
lõsségi körök jó leosztása hatéko-
nyan mûködni fog a sokkal nyitot-
tabb önkormányzatban – emelte
ki EElleekkeess  IIssttvváánn,, a település új pol-
gármestere, aki már két ciklusban
képviselõként is a települése javá-
ért tevékenykedett.

– Hiszem, hogy nagyobb nyilvá-
nosság mellett még a bizottsági
ülések és a részfeladatok, az adat-
szolgáltatások is lényegesen átlát-
hatóbbak lesznek. Jómagam 35
éve itt élek, de nem szeretnék
„mindent megmondó teljhatalmú
polgármesterként” tetszelegni. A
képviselõ-testületen belül meg-
alakult három bizottság (kulturális
és sport; jogi-ügyrendi és a pénz-
ügyi-szociális). Mindenki Cserszeg-
tomaj sikerességéért fog dolgozni
– hangsúlyozta.

Az idei évben, a már elfogadott
költségvetés miatt sem lesz lénye-
ges változás Cserszegtomaj életé-
ben. Minden ellenkezõ híresztelés-
sel szemben, mi nem rombolni sze-
retnénk, nem a régi rendet kíván-
juk felrúgni és nem akarunk embe-
reket sem megalázni. Csak hatéko-
nyan, eredményesen a köz javáért
tenni. Az ügyek nem akadhatnak el.
Végre, érdemi és konszenzuskere-
sõ viták folyhatnak. Lejárt a havi
rendszerességgel tartott, akár 30
napirendi pontot megtárgyaló tes-
tületi ülések ideje. Mostantól, ha
kell félhavonta, vagy akár hetente
is találkoznia kell a testületnek. 

Sok értékes ember él a nagyköz-
ségben, nem kell mindenben az ön-
kormányzatnak és a polgármester-
nek utat mutatnia. A magukban sok
értéket hordozó embereknek kell
széppé tenniük a karácsonyt, saját

családjuk körében. Az idénre vonat-
kozó rendezvénytervet az új képvi-
selõ-testület némileg átalakította.
A külkapcsolatok ápolásából meg-
maradt pénzmaradvány nagy ré-
szét az év végi mûsorok színvonala-
sabbá tételére, illetve a gyerme-
keknek szánt ünnepi ajándék vásár-
lására fordítottuk. Felmértük a diá-
kok ajándék igényeit, mert egy fel-
sõs diák már nem pöttyös labdának
és Mikulás-csomagnak örül. Kíván-
ságuk szerinti tételeket szerzünk
be az ünnepekre. A karácsonyt nem
tehetjük ünnepi beszédes politikai
rendezvény tárgyává. Elfogadta
meghívásunkat Bereczki Zoltán,
EMeRTon-díjas magyar színész,
énekes. Volt adventi forgatagunk is
decemberben. 

A jövõben kevesebb, de nívó-
sabb rendezvényeket szervezünk.
Bízunk benne, hogy a látogatószám
is emelkedésnek indul. Az eddigi
programok jobbára az idõsebb kor-
osztályt szolgálták ki. A jövõben a
húszas, harmincas, negyvenes kor-
osztály számára, és a kisgyerekek-
nek is szeretnénk vonzó programkí-
nálattal elõrukkolni. Az elõzõ évben
átadott anyagi támogatásokról a ci-
vil szervezeteknek január végéig
kell elszámolniuk. Aki támogatási
igényt ad be, annak igyekszünk se-
gíteni. Lehet, hogy lesznek olyan
szervezetek, akik nem akarnak ve-
lünk együtt dolgozni, de mi eleve
senkit sem szeretnénk kizárni a
támogatotti körbõl. 

– Hogyan alakítják át a pályáza-
ti rendszerüket?

– A polgármesteri hivatal egyik
munkatársa a pályázatok figyelésé-
vel is meg van bízva. Az általa fellelt

és számba jöhetõ pályázatokról he-
ti rendszerességgel információt
nyújt a képviselõ-testületnek. A be-
ruházásaink értékét növelendõ, a
jövõben várhatóan pályázatíró cé-
gek megbízására is rákényszerü-
lünk a komolyabb tartalommal bíró
pályázatok esetében. Arra törek-
szünk, hogy átlagban 20 százalék
önrész elegendõ legyen az egyes
elnyert pályázatok esetében. Az
utak, a járdák és a csapadékvíz elve-
zetés megújítása kap fõ hangsúlyt. 

A Magyar falu program eddig
beadott pályázatai sajnos tartalék-
listára kerültek. A fõ célok elérésére
továbbra sincs túl sok pályázati le-
hetõség, de nem adjuk fel. A kör-
nyéken jól mûködõ Gameszok, és
GESZEK mintájára szeretnénk egy
helyi gazdasági ellátó társaságot
életre hívni. Õk nem a helyhatóság
fennhatósága alatt, hanem külön
önkormányzati tulajdonú cégben
végeznék az eddigi feladataikat.

Egy szálloda-külterület gondozását
is vállalhatnánk és egyéb bevételi
forrásokra is szert tehetnénk. Sok
pályázati lehetõség is könnyebben
megnyílna elõttünk és a gazdálko-
dás is átláthatóbb lehet. Egy-egy
pályázathoz kapcsoltan például
akár hótoló gép is gördülékenyeb-
ben beszerezhetõ lesz. A „keve-
sebb, néha több” jelmondat köré
felsorakozva szeretnénk emelni a
2019-es év gazdasági színvonalán,
de jövõre is a megfontolt, gondos
gazdálkodás hívei maradunk.

– Hogyan tovább Cserszeg-
tomaj?

– Az ingatlan-, telekadó áttekin-
tése és lépésenként történõ kiveze-
tése már a választási programom-
ban is szerepelt. Viszont ez a mai
támogatási rendszerben nem lesz
könnyû feladat, fõként a lakók köz-
meghallgatáson is elhangzott igé-
nyei mellett, amik teljesítéséhez,
jelentõs bevételekre van szükség. 

A helyi újszülöttek már meglévõ
támogatása továbbra is megmarad.
Annyival bõvül a rendszer, hogy az
adott esztendõben születettek ne-
vében az önkormányzati közterüle-
teken egy-egy olyan fát ültetünk el,
amelyre egy kis táblácska kerül a
bébi nevével. 

Intenzívebbé kívánjuk tenni a
"Cserszegtomaj zölden gondolko-
dik" projektet is. A periférián lévõ,
szemetes, bozótos, gazos területe-
inket sem hagyhatjuk el. Kiépíte-
nénk egy zárt konténeres hulladék
udvart, ahova a helybéliek év köz-
ben is elhozhatják a feleslegessé
vált lomokat, zöldhulladékot. A mi
falunk is zömében a turizmusból él,
de ez csak egyik lába a gazdasá-
gunknak. Befektetõi érdeklõdés
esetén igenis helyet és szerepet
kaphat a könnyûipar. Megfelelõ
adózási segítséggel, a Majori úti,
ipari parkhoz hasonló helyekre akár
40-50 képzett helyi munkavállaló-

kat foglalkoztató ipari vállalkozások
is települhetnének, ami jelentõs
iparûzési adóbevételt hozna és
munkahelyeket is teremthetne.

Létérdekünk a turizmusfejlesz-
tés, de ennek is régióban gondol-
kodva, a kicsinyes önös érdekeket
félretéve, a térségi polgármeste-
rekkel kötött konszenzus után ér-
demes nekiállni. Nem érdemes a
turizmus piacán egyedül próbál-
kozni. A többi településsel együtt
nagyobb sikert érhetünk el. Mi is
szeretnénk becsatlakozni a Balaton
körüli bringakörút hálózatba. A ré-
gen nem mûködõ, magántulajdo-
nú várszínház életre keltése, ren-
dezvényekkel megtöltése is turis-
tákat csalhat ide. A rezi vártúra
mellé a cserszegi borkóstolás is ha-
marosan kiajánlott turisztikai ter-
mék lehet. A Csókakõ, mint külön-
leges dolomit sziklaegyüttes a kör-
nyék egyik legszebb területe mél-
tatlanul kihasználatlan helye a tele-
pülésnek. A sziklacsúcs pazar kilá-
tást nyújtva, büszkén magasodik a
Balaton-felvidéki település fölé és
feltöltõdést kínál az ide látogatók-
nak. A barlang látogathatóvá téte-
le egyelõre pályázatok hiányában
sem kivitelezhetõ.

– Mikor lesz körforgalom a
keszthelyi és Rezi utak kereszte-
zõdésében?

– Még 2013-ban néhány segí-
tõmmel együtt 1200 aláírást gyûj-
töttem a körforgalom kiépítéséért.
Az országgyûlési képviselõ akkor
ígéretet tett arra, hogy záros határ-
idõn belül megépülhet a biztonsá-
gos átkelés. Csak villogók, lassító
csíkok és egyéb útburkolati jelek
készültek, de a balesetveszély ma-
radt. Már két választási ciklusban is
ígéret volt olvasható arról, hogy
nemsokára meglesz a készre jelen-
tés. Mindeközben eltelt fél évtized
és most már kreatívabban, több
polgármester társammal karöltve
folytatjuk a tüntetéssorozatot egé-
szen addig, amíg végre ki nem épí-
tik a sokszor beígért, védett átke-
lést biztosító helyet.

Nemes Norbert

ÚJ KÉPVISELÕ-TESTÜLET: HATÉKONYAN A KÖZ JAVÁÉRT

Cserszegtomaj érdeke

Kehidakustányban idén meg-
oldódtak a Deák-kúria fenntartá-
sa körüli nehézségek, amellyel
több éves folyamat zárult le. A
fenntartó tulajdonos önkormány-
zat sokat tett azért, hogy az in-
tézmény januárban megkaphas-
sa a mûködési engedélyt. Ezen
felül támogatásokhoz is jutott,
amely egyrészt az új biztonsági
és tûzvédelmi rendszer kiépíté-
sét, másrészt a mûködési költsé-
gek biztosítását jelentette a hely-
hatóság számára.  

– A Deák-kúria mûködésének
stabilizálódásával remélhetjük,
hogy az önkormányzat részérõl
2014-tõl befektetett mûködési
pénz lassan-lassan visszaszivárog,
köszönhetõen a kormányzati
döntéseknek és a Belügyminiszté-
riumnak – mondta Lázár István,
Kehidakustány polgármestere. –
Ha továbbra is megkapja a figyel-
met a nemzeti emlékhely, akkor
önkormányzatunk költségvetés-
ében maradhat éves szinten az a
10–12 millió forint, amit eddig rá-
költöttünk. Ez azt is jelenti, hogy
ennyivel több juthat fejlesztések-
re. A kötelezõ feladatok ellátása
tekintetében elmondható az is,
hogy az iskola és az óvoda mû-
ködtetése stabil, a fenntartó in-
tézménynek köszönhetõen. Gon-
dot okoz viszont a szakképzett
személyzet hiánya, illetve pótlása.
Idén nyugdíjba vonult a vezetõ
óvónõ és egy óvónõ, helyükre vé-
gül is találtunk szakembert. A
munkaerõhiány a kiszolgáló tech-
nikai személyzet tekintetében is
jelentkezik. A tíz évvel ezelõtti 47
fõs közfoglalkoztatotti létszám
mára 6 fõre csökkent. Természe-
tesen örülök annak, hogy az em-
berek találnak munkát az elsõdle-
ges munkapiacon, de az önkor-
mányzatnak el kell gondolkodnia
azon, hogy az adott szakmai terü-
letre milyen szakembert tud majd

alkalmazni. Ez lesz az egyik fõ fel-
adat 2020-ban. Nagyon nagy
zöldterületet kell rendben tartani.
Az utcák, az intézmények mellett
négy temetõt is kell rendszeresen
kaszálni. Szerencsére vannak gé-
peink és eszközeink, melyek 95
százalékát pályázati pénzekbõl
szereztünk be, a közmunkaprog-
ramnak köszönhetõen. 

– Az útfelújítások tekinteté-
ben hogyan tudnak elõre lépni?

– Az önkormányzati és a közút
kezelésében lévõ útjaink is ka-
tasztrofális állapotban vannak.
2020-tól éppen ezért azokat a
beruházásokat tesszük az elsõ
helyre, amelyek az önkormány-
zati tulajdonú ingatlanok karban-
tartását, felújítását szolgálják. Ez
összetett feladatnak ígérkezik,
mert a megoldásra váró problé-
mák évtizedekre nyúlnak vissza,
amelyeket sajnos nem sikerült a

mai napig maradéktalanul meg-
oldanunk. Csak javítással nem le-
het az utakat rendbe tenni, ezért
már most azon dolgozom, hogy
kapjunk kormányzati segítséget.
Legyen ez pályázat vagy más for-

rás, amelybõl a legrövidebb idõn
belül elõre tudunk lépni az utak
korszerûsítésében. A termálfür-
dõ 2000. évi megnyitása után el-
maradtak az infrastrukturális be-
ruházások, és ez meglátszik az
utak állapotában.

– Mely utcák, utak jöhetnek
szóba?

– A Malombokrai utcát szeret-
ném elsõként rendbe tenni, ami
azt ott élõk jogos igénye. Nem kí-
vánok ígérgetni, de szeretném el-
érni a kormányzati segítséggel
azt, a munkák jövõ tavasszal meg-
kezdõdjenek. Másik kritikus hely-
szín Barátsziget, ott sem tudtunk
elõre lépni az elmúlt években.
Mindenképpen fel kell állítanunk
egy sorrendet, hiszen más utcák
is várnak a felújításra. A járdák
ügyében van haladás, hiszen a kö-
zelmúltban önerõbõl térköves

megoldással felújítottuk a Dózsa
György utca járdájának egy szaka-
szát. Pályázati pénzbõl valósul
meg a Kossuth utcai járdaépítés,
ami a postától a fürdõt megkerül-
ve több mint két kilométeres sza-
kaszt érint. Ha az idõjárás engedi,

az év végére befejezzük a beru-
házás elsõ ütemét. Nagyon bízom
abban, hogy a közútkezelõ keze-
lésébe tartozó Dózsa György utca
felújítása megtörténik két éven
belül, a Zalacsány után illetve Ba-
rátszigetnél már megvalósult re-
konstrukciót folytatva. 

– Önkormányzati épületeket
is érintene felújítás?

– Iskolánk újonnan épült, így
azzal csak karbantartási teendõk
vannak. Az elmúlt években felújí-
tottuk az óvodát és a kehidai kul-
túrházat, ahol a maradék nyílászá-
rókat még ki kell cserélnünk. Az
orvosi rendelõ valamint az önkor-

mányzat épülete viszont sok kívá-
nalmat hagy maga után, fõleg
külsõleg. Teljes külsõ rekonstruk-
ciót igényelne mindkét épület,
ami csak pályázati támogatással
valósulhat meg. A feladatalapú fi-
nanszírozás bevezetése óta sok-
kal nehezebb beruházásokra for-
rást elkülöníteni a költségvetés-
ben. Az önkormányzat adóbevé-
teleinek köszönhetõen tudtuk –
az iskolától kezdve az idõsek ellá-
tásáig – biztosítani az intézményi
szolgáltatásokat a lakosság szá-
mára. Idén pályázatból vásárol-
tunk egy új gépjármûvet, amely-
lyel az ebédet szállítjuk. 

November 29-én lakossági fó-
rumot tartottunk. Az észrevétele-

ket, javaslatokat jegyzõkönyvbe
vettük. A képviselõ-testület dönt
majd ezekrõl, és meghatároz egy
fontossági sorrendet a tervezett
felújítások és beruházások tekin-
tetében. A szebb lakókörnyeze-
tért kívánunk elõrelépni az elkö-
vetkezõ öt évben. Közeleg a kará-
csony, amit települési szinten is
megünnepelünk a kehidai mûve-
lõdési házban. Azt kívánom
Kehidakustány lakóinak, hogy a
szeretet ünnepe legyen mindenki
számára áldott, hogy újult erõvel
kezdhessük meg a 2020-as esz-
tendõt. 

Antal Lívia

UTAK, ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSÁT TERVEZIK

Kehidakustány a szebb lakókörnyezetért
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A Magyar Nemzeti Levéltár Zala
Megyei Levéltárának kiadásában
napvilágot látott könyv, annak a
konferenciának a bõvített anyagát
tartalmazza, melyet az
intézmény 2017 októ-
berében szervezett a
fenti témában.

Mint azt a reformá-
tus templom Kálvin-
termében rendezett
kötetbemutatón dr.
Kulcsár Bálint és Erõs
Krisztina levéltárosok,
a kiadvány szerkesztõi
elmondták: a könyv –
és azt megelõzõen a
konferencia – a refor-
máció kezdetének 500.
évfordulójára készült.
Az elmúlt két eszten-
dõben több rendez-
vénnyel is megemlé-
keztek a jubileumról.
2017-ben levéltár-
pedagógiai foglalkozá-
sokat, ismeretterjesztõ elõadáso-
kat tartottak, de forrásfeltárásra
és könyvkiadásra is sor került. A je-
les dátumhoz kapcsolódva össze-
sen három kötet látott napvilágot:
a mostanin kívül 2017-ben a Pro-
testánsok Egerszegen, 2018-ban
pedig a Forrásaink a reformációról
– Dokumentumok az MNL Zala Me-
gyei Levéltárából címû kiadvány.

Ami a legfrissebb tanulmánykö-
tetet illeti: A protestantizmus zalai

évszázadai a Zalai Gyûjtemény so-
rozat 82. részeként jelent meg. Ti-
zenkét elõadó tizenkét tanulmá-
nya olvasható benne; feltárva a

történelmi Zala vármegye protes-
táns közösségeinek múltját. A
szerzõk (Bilkei Irén, Kapiller Imre,
dr. Németh László Sándor, Kurucz
György, Hudi József, Jáni János,
Molnár András, dr. Kulcsár Bálint,
dr. Kostyál László, dr. Paksy Zoltán,
dr. Gyimesi Endre és Erõs Krisztina)
a 16. századtól kezdve egészen a
20. század közepéig dolgozzák fel
a protestantizmus egyháztörténe-
ti, társadalomtörténeti, mûvelõ-

dés- és politikatörténeti, vagy ép-
pen jogtörténeti jelentõségét. Így
többek között protestáns válópe-
rekrõl, lelkészi sorsokról, példás
életutakról, a vallási neveltetéshez
kötõdõ vitákról és egy göcseji re-
formátus kisnemesi családról is ol-
vashatunk a könyvben. Az egyes
tanulmányokról maguk a szerzõk
szóltak a kötetbemutatón.

Az eseményen jelen volt
Hodánics Péter, a Zalaegerszegi
Református Egyházközség lelkésze
is, aki örömét fejezte ki a legfris-
sebb, hiányt pótló kötet iránt. Mint
fogalmazott: a protestantizmus
zalai története nemcsak egyszerû-
en az érintett gyülekezetek és
egyházközségek múltját jelenti,
hanem mindannyiunk közös törté-
netét is. 

– pet –

ABock Bisztró Balaton
december 23-tól kará-
csonyi ételkülönleges-

ségeket kínál. A rendkívüli kará-
csonyi ajánlatunk: korhely ha-
lászlé, mely egy savanyú ká-
posztás pontyhalászlé, naran-
csos kacsa, fogasfilé homár-
szósszal. Újévkor pedig: suszter
káposztaleves és malaccsülök
lesz az étlapon. A Zenit Hotel
Balaton és a Bock Bisztró Bala-
ton közös szervezésében pazar
szilveszteri mulatsággal készü-
lünk, melynek keretében min-
den vendégünk boldogan áttán-
colhat a 2020-as esztendõbe -
adta hírül Fodor  Márk, a Zenit
Hotel Balaton és a Bock Bisztró
Balaton ügyvezetõ igazgatója,
akit arra kértünk, hogy ossza
meg a szilveszteri program
részleteit az olvasókkal.

– A mulatság célkeresztjében
ezúttal is a kitûnõ színvonal és a hi-
bátlan minõség áll. A kínálatunk:
büféasztalos ünnepi vacsora all
inclusive italfogyasztással. Éjfélkor
pezsgõvel és tûzijátékkal köszönt-
jük az Újévet, majd az éjféli büfé
ételei és italai között csemegézve
élvezzük a hajnalig tartó táncot és
zenét. A Festetics Rendezvényte-
remben a Music Box Party Band
szolgáltatja az élõzenét, a Feste-
tics Pincében pedig DJ Dugó pör-

geti a táncra csábító, legkedve-
sebb slágerzenéinket. A program,
a vacsora, az all inclusive italfo-
gyasztás és éjfél utáni büfé ára
személyenként: 20.500 forint +
12,5 százalék szervizdíj. 

Jegyek a Zenit Hotel Balaton
Recepcióján válthatók. E-mail-en
az info@hotelzenit.hu vagy
info@bockbisztrobalaton.hu cí-
men rendelhetõk. 

– Milyen kulináris különleges-
ségekkel rukkolnak ki jövõ év feb-
ruárjában?

– Február 1-jén, szombaton
egy remekbeszabott Krúdy-estet
tartunk majd, melynek keretében
Krúdy Gyula ínyenc hõsének,
Szindbádnak a történeteibõl fo-
gunk szemezgetni. A históriák ren-
geteg ételleírást tartalmaznak,
melyeket meghívott színmûvész
fog felolvasni a rendkívüli este fo-
lyamán. Az igen finom ételek re-
ceptjeinek újragondolására és el-
készítésére Varjú Viktort leves

mester - gasztroszakembert kér-
tük fel, aki a pesti Bock Bisztró és a
budai KisBíró idén búcsúzott
executive-chef-je volt. Természe-
tesen az õ segítségére lesz majd
Ács István, a Bock Bisztró Balaton
remek séfje is. 

Február 22-én, szombaton pe-
dig újra borvacsorát tartunk, mely-
re elfogadta meghívásunkat ifj.
Szepsy István, a mádi Szent Tamás
Pincészet ügyvezetõ igazgatója,
akinek prezentálásában Master
Class borkóstolón vehetnek részt
vendégeink. A kivételes este a ter-
vek szerint négy fogásos élõzenés
borsoros vacsorával zárul. A ven-
dégek az este folyamán tizenegy
féle remek bort kóstolhatnak meg
a rendezvény helyszínén, a Bock
Bisztró Balaton alatti kétszáz éves
Festetics Pincében. 

Elérhetõségeink: 
8314 Vonyarcvashegy, 

Helikon u. 22. 
Telefon: +36 83 348 004

A BOCK BISZTRÓ BALATON 

Különleges téli ajánlatai

KÖTETBEN A ZALAI PROTESTANTIZMUS MÚLTJA

Mindannyiunk közös története
A zalaegerszegi evangélikus templom történetérõl és a vele

szomszédos református templom építésérõl is olvashatnak érdekes-
ségeket mindazok, akik kézbe veszik a közelmúltban megjelent A
protestantizmus zalai évszázadai címû kötetet.

Balaicz Zoltán polgármester a
helyszíni bejáráson hogy a
Zalaco Zrt. két üzemcsarnokot
épített fel két ütemben, mind-
eközben elkészült az Edelmann
nyomdaipari gyártóüzeme,
majd a Csejtei Fém-Vill Kft.
üzemcsarnoka. Idén az inkubá-
torház 320 millió forintos bõví-
tése is megkezdõdött. Mindez
azt hozta magával, hogy az
északi ipari park megtelt. A pro-
jekt egyik eleme az északi ipar-
terület kialakítása közel 260
hektáron, ami az alapinfrastruk-
túra kiépítésére irányul. Ennek
részeként kelet-nyugati, illetve
észak-déli ipari parki út épül,
körforgalmi csomópontokat ala-
kítanak ki, csatlakozást teremt-
ve a 76-os fõúthoz is. Ezen felül
teendõ még a közvilágítás, a
szennyvíz-, az ivóvíz-, az áram-
és gázellátás ellátás, valamint a
csapadékvíz-elvezetés kiépítése
az északi ipari parkban. Erre a
2,3 milliárd forintból 964 millió
forintot fordíthatnak. 

A második projektelem a tu-
dományos és technológiai par-
kot érinti. Itt már épül az új út a
jármûipari tesztpálya és a 76-os
fõút között. Ezen a területen 12
darab, 5 és 8 ezer négyzetméte-
res közmûvesített ipari telket
alakítanak ki, összesen hét hek-

táron. A polgármester hozzátet-
te, a beruházás célja, hogy olyan
ipari környezet jöjjön létre,
amely vonzó a befektetõk és vál-
lalkozások számára. A város to-

vábbi gazdasági fejlõdését szol-
gálja a létesítendõ science park,
amely kormány-elõterjesztés
elõtt áll. 

Vadvári Tibor alpolgármester
hozzátette, hogy a betelepülni
szándékozó vállalkozások igényei
szerint alakították ki a telkeket,
melyek értékesítését megkezd-
ték. Kiemelte, hogy az ipari terü-
letek kivitelezési munkáit többsé-

gében zalaegerszegi és zalai me-
gyei cégek végzik.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos arról szá-
molt be, hogy a jármûipari teszt-
pálya közel 60 százalékos ké-
szültségen áll. Felépült a techni-
kai épület, a fogadóépület, vala-
mint a dinamikai felület és a ke-
zelhetõségi pályaszakasz. A 800
méter hosszú fékfelület 8 külön-
bözõ tapadású felületébõl 6 sáv

már elkészült. A maradék két sáv
kivitelezési munkáit az idõjárási
viszontagságok miatt sátor alatt
végzik. A tesztpályán 1,5 kilomé-
teres autópályát is építenek. Itt
már csak az aszfaltozás van hát-
ra, amelyre már csak tavasszal
kerülhet sor. Jövõre kezdik meg
a földmunkákat az ovális pálya
kialakításához is.

– liv –

BÕVÍTIK AZ ÉSZAKI IPARI TERÜLETEKET ZALAEGERSZEGEN

Vállalkozók igényeinek megfelelõen
A szükséges infrastruktúra kiépítésével két új iparterületet ala-

kít ki a megyeszékhely önkormányzata a város északi ipari parkjá-
ban, valamint a Zalaegerszegi Tudományos és Technológiai Park-
ban. A beruházás a Széchenyi 2020 program keretében 2,3 milliárd
forint uniós támogatással valósul meg.

Vigh László, Balaicz Zoltán és Vadvári Tibor
a tesztpálya fogadóépületéhez vezetõ új úton
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