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600 MILLIÓ FORINTOS BERUHÁZÁS CSESZTREGEN

Felújított út, nagyobb biztonság
Csesztregen közel 600 millió forintos költséggel megújult a LentiBajánsenye összekötõ út települési szakasza. A beruházást a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. végezte egy országos százmilliárdos program
keretében. Az ipari parkot, így a rekonstrukciót a közlekedési infrastruktúra fejlesztése is indokolta.

BALATON-PARTI FÚVÓSZENE

A zalai értékek rangján
Az idén 25 éves fennállását ünneplõ Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvószenekar eddigi számos elismerései sorába idén újabb került: az
együttest a „Zalaikumok” közé vette fel a megye értéktár bizottsága.
A kitüntetést a Nagykanizsán rendezett januári ünnepségen vette át
Kiss Tamás alapító karnagy.

Az 1994. évi alapítás óta mintegy 250 gyermek fordult meg a
zenekarban a keszthelyi Festetics
György Zeneiskola, illetve annak
vonyarcvashegyi kihelyezett tagozata tanulóinak körébõl. Közülük többen is hivatásul választották a muzsikus pályát, dolgoznak
zenepedagógusként, játszanak
szimfonikus zenekarban, s lett közülük karmester is. Az együttes
mûködésének a vonyarcvashegyi
Eötvös Károly Általános Iskola ad
otthont. A zenekar neve fémjelzi
a térségi kapcsolatot, mely a muzsikus ifjak lakóhelye illetve a fellépések színtere tekintetében
egyaránt fennáll a környezõ településekkel.
Mûködésük háttere elsõsorban
a szülõk, továbbá kiemelten Vonyarcvashegy és Balatongyörök

önkormányzata támogatásával
biztosított. Versenyeken, fesztiválokon vesznek részt idehaza és
külföldön, fellépéseik a baráti
kapcsolatok révén szervezõdnek.
Koncertjeik száma évente átlagosan 50 körüli. Méltán büszkék arra, hogy kezdettõl fogva patrónusuk Balázs Árpád, Magyar Örökség
Díjas zeneszerzõ. A színvonal nagy
létszámú utánpótlás neveléssel
biztosított. A zenekarban 35-40 fõ
játszik, hasonló létszámú a 10-14
év közti korosztályból álló kiszenekar, tagjai közül többen alkalmanként a nagyobb társaikkal
együtt való szerepelésre is lehetõséget kapnak.
A megye értéktárába kerülésük a fennállásuk negyedszázados évfordulója jegyében kapott
elismerés. Ugyanakkor kettõs ju-

bileumot is ünnepelnek idén, hiszen fellépéseik száma a tavaszig
eléri az 1500-at. Évindító koncertjük hagyományosan a farsangi szereplés lesz, melyre február
2-án kerül sor Balatongyörökön a
Hotel Panorámában. A rendezvény támogató célú, a zenekar javát szolgálva.
Ezt követõen a 25 éves fennállásuk jegyében két ünnepi hangverseny tartását is tervezik: március 16-án a keszthelyi Balaton Színházban adnak születésnapi koncertet. Arra mintegy két órás mûsort állítanak össze a CD-lemezeiken is hallható, legnagyobb sikerrel elõadott szerzeményekbõl,
melyek interpretálása immáron
zalai érékként is elismert. Majd
családiasabb körben is visszaemlékeznek a két és fél évtizedre egy
áprilisi zenés találkozón, nyilvános
hangverseny adásával együtt.

KÖZPONTI

kasz, ami mellett zárt csapadékvíz-elvezetést is kiépítettek, beszélt a részletekrõl Mórocz József,
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala megyei igazgatója. Mint mondta, ezzel megteremtették annak
lehetõségét, hogy a késõbbiekAz ünnepélyes átadáson Vigh
A közel 600 millió forintos be- ben járdát és kerékpárutat léteLászló országgyûlési képviselõ, mi- ruházás során kétrétegû aszfalt- síthessen az önkormányzat ezen
niszteri biztos azt emelte ki, hogy a felületet kapott az átkelési sza- a felületen.
850 lakosú községben közel annyian dolgoznak, mint a lakosság lélekszáma. Csak a két legnagyobb
cég több mint 700 embert foglalkoztat, nem beszélve a kisebb vállalkozásokról és az önkormányzatról. A viszonylag sûrû forgalmú,
mintegy két kilométeres szakasz
teljes rekonstrukciója a közlekedés
biztonságának megteremtése miatt volt fontos.
Czupi Magdolna, Csesztreg polgármestere köszönetét kifejezve
azt mondta, ilyen jelentõs nagyságrendû beruházás még nem valósult meg a községben. Ha ehhez
hozzájön még az ipari parkkal
szembeni buszforduló megépítése
Vigh László, Czupi Magdolna és Mórocz József az út átadásán
idén, akkor már közel 700 millió forintos fejlesztésrõl beszélhetnek.
Ennek területét az önkormányzat
vásárolta meg, amit átadott az államnak, illetve a buszforduló terveit is a község készíttette el. Az
mostani beruházással a buszforduló két csatlakozása elkészült a
felújított útra. Minderre azért van
szükség, mert a dolgozókat öt autóbusz szállítja mûszakonként az
ipari parkba. Az itt telephellyel rendelkezõ két nagy vállalkozás saját
költségen 150 személyautó befogadására alkalmas parkolót épít ki
a leendõ buszforduló mögötti területen. A polgármester szintén kiemelte, hogy az út rekonstrukciója
a biztonságos közlekedést segíti
nemcsak a dolgozók, hanem a falu
lakói számára is.

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

FÁBÓL VASKARIKA. A magyar kultúra napja alkalmából szervezett programsorozathoz a nagykanizsai vasutas mûvelõdési ház
érdekes kiállítással csatlakozott. Egykori gõzmozdonyok és egykét régi mezõgazdasági gép kicsinyített mását lehet látni a tárlaton, amit Dénes Sándor polgármester és Imre Lászlóné, a MÁV
területi kommunikációs vezetõje ajánlott az érdeklõdõk figyelmébe. A 28, fából faragott mozdonyt Kovács Tibor készítette. A
nyugdíjas vasutas mûvészi szinten ûzi hobbiját. A kiállítás február
6-ig látható a VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Házban.

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

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

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

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

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

Ügyfélfogadás:
h., sze., p.:
zárva
k.:
14.00–18.00
Cs:
8.00–12.00
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Február elsejétõl kizárólag
napra, órára, percre elõjegyzett
idõpontban fogadják a beutalóval
vérvételre érkezõ pácienseket a
zalaegerszegi Szent Rafael Kórház Rendelõintézetének laborjában. Ezzel az intézkedéssel
együtt a sorszámkiadás megszûnik. A részleteket sajtótájékoztatón ismertette a kórház vezetése.

Dr. Halász Gabriella fõigazgató
felidézte, hogy az idõpont-egyeztetés lehetõsége már közel két éve
biztosított a laborban. Bár az ezzel
élõk száma folyamatosan növekszik, de még mindig nem haladja
meg a betegforgalom harminc
százalékát, ami naponta 250 és
570 fõ közé tehetõ. Ez a nagy tömegben való várakozás több veszélyt hordoz magában a betegek
és a munkatársak számára egyaránt. Egyrészt kockázatot jelent a
cseppfertõzéssel terjedõ betegségek okán, különösen az influenzás
idõszakban. A nyári meleg sem
kedvez, hiszen naponta fordulnak
elõ rosszullétek, sõt újraélesztésre

AKTUÁLIS

NYUGODTABB VÁRAKOZÁS, EGYENLETESEBB MUNKAVÉGZÉS

Vérvétel kizárólag egyeztetett idõpontban
is sor került már. Nem elhanyagolható a munkatársak leterheltsége
sem. Óriási nyomást jelent a reggeli órákban már megtelt laborfolyosó, az innét érkezõ türelmetlenség, miután a betegeknek órákat
kell várniuk a vérvételre.
A kórház vezetése ezen lehetetlen helyzet megszüntetése
okán döntött az elõjegyzett idõpont mellett. Céljuk ezzel az, hogy
a vérvétel ideje ne legyen több
mint 10-15 perc. Mindez a labor
munkatársai számára egyenletesebb munkavégzést, míg a betegeknek nyugodtabb várakozást jelent. Kiszámíthatóbbat abban a tekintetben, hogy nem kell órákra
parkolójegyet vásárolniuk, emelte
ki a fõigazgató.

ISPITA ALAPÍTVÁNY
Kérjük, adója 1%-ával támogassa
alapítványunkat
a Zala Megyei Kórház betegeinek gyógyulásáért!
Adószám: 19274391-2-20
Bankszámlaszám: 10104961-07114362-00000000
Felajánlásukat a fizioterápiás medence felújítására
gyûjtjük.

KÖSZÖNJÜK SEGÍTSÉGÉT!

Tisztelt Adózó!
Kérjük, adója 1%-ával támogassa a
ZALAI GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI KÖZALAPÍTVÁNYT!

Akik már eddig is elõjegyzett
idõpontban érkeztek, 15 perc alatt
túl voltak a vérvételen, akik sorszámot húztak, órákig vártak, fûzte
hozzá dr. Oroszlán Tamás fõorvos,
igazgatási koordinátor. Elmondta,
hogy az optimális vérvétel érdekében a napi betegforgalmat 370 fõben, míg a rendelési idõt 7 és 11
óra között határozták meg. A hét
munkaállomáson továbbra is annyi
létszámú asszisztens várja a betegeket, mint eddig. Felhívta a figyelmet, hogy a reggeli idõpont
csak a vércukor- és vérzsír mérésénél fontos, más esetekben (vérkép, májfunkció) nem szükséges
éhgyomorral érkezniük a betegeknek. A sürgõsségi vérvételnél a beutalón szerepelnie kell az aznapi

Rosszul alszik?
Stresszes a munkája?
Görcsölnek az izmai, ízületi
bántalmaktól szenved?
Nagyon sok ember küzd hasonló panaszokkal, de sokan már
megtalálták a gyógyírt, ami nem
más, mint a masszázs.
A svédmasszázs relaxál, oldja
a feszültséget és segít az alvászavarok leküzdésében, sõt bizonyos típusú fájdalmak csökkentésére is kiválóan alkalmas.
Elõre bejelentkezés alapján
várom kedves vendégeimet

a 06-30/652-7425

Fõbb tevékenységeink:
• hátrányos helyzetû, tehetséges gyermekek támogatása
• kedvezményes gyermektáboroztatás
• „Gyermekekért” egyéni és közösségi díj adományozása

telefonszámon.
Kérésre Zalaegerszegen
és 10 km-es körzetében
házhoz megyek!

További tájékoztatást kérhet az alábbi elérhetõségek valamelyikén:
Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 47–51.
Tel.: 92/312-770, 06-30/8248-348
www.gyorokiifitabor.hu • info@gyorokifitabor.hu

Adószámunk: 19270366-2-20 • Köszönjük!

vagy az elõzõ napi dátumnak a sürgõsségi jelzéssel együtt. Az elõjegyzést kérõk várhatóan 2-4
munkanapon belüli idõpontot kapnak, a mûtétre várók számára pedig külön kontingenst tartanak
fenn. Az igazgatási koordinátor
jelezte, hogy a székletmintát ezentúl csak a gyógyszertárakban beszerezhetõ higiénikus, zárható
mintavételi tartályokban fogadja el
a labor.
Vérvételre idõpontot kérhet a
háziorvos és a szakorvos is.
Amennyiben a kapott beutalón
nem szerepel dátum, akkor a rendelõintézet valamint a kórház fõépületének betegirányítójában tehetjük meg ezt. Telefonon a
92/507-509-es, a 92/507-574-es,
vagy a 92/507-568-as közvetlen
számon tudunk egyeztetni. Regisztrálni
lehet
továbbá
a
www.zmkorhaz.hu honlap elõjegyzés menüpontjában, a kért útmutatások szerint. A megjegyzés rovatban akár több idõpontot is beírhatunk, melyre a választ 24 órán
belül kapjuk meg e-mailben.
Antal Lívia

A MAGYAR FALU PROGRAM PÁLYÁZATAIT

Rendkívül gyorsan elbírálják
A Magyar falu program keretében februártól az õsz közepéig
ütemezetten megjelenõ pályázatokat rendkívül gyorsan elbírálják majd, a végsõ beadási határidõ lejárta után körülbelül hatvan
napon belül kibocsátják a támogatói okiratot sikeres pályázat
esetén – közölte a modern települések fejlesztéséért felelõs kormánybiztos. Hozzátette: azt követõen napok kérdése, hogy a
források az önkormányzatok számlájára kerüljenek.

Gyopáros Alpár elmondta: a
pályázati kiírás megjelenésétõl a
beadási határidõ lejártáig körülbelül hatvan nap telik el minden
esetben. Kiemelte: ilyen gyors
pályázati eljárásrendre még nem
volt példa Magyarországon. Felidézte: a kormány tavaly decemberben döntött arról, hogy két
másik intézkedés – a mellékúthálózat-fejlesztési program és egy
úgynevezett "falusi csok" – elindítása mellett rendkívül jelentõs
összeget, 75 milliárd forintot
biztosít az ötezer lélekszám alatti települések számára az idén,
kizárólagosan hazai költségvetési forrásból, 18 különbözõ célterületen megfogalmazott fejlesztési lehetõségre. Ezek jellemzõen a közszolgáltatások minõségének javítására vonatkoznak.
Gyopáros Alpár hangsúlyozta:
ekkora összegû támogatási rendszer hazai költségvetési forrásból
Magyarország történetében eddig még nem állt rendelkezésre
falvak fejlesztésére.

Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium
államtitkára elmondta: az elõzõ
években a gazdaság erõsödése, a
költségvetési helyzet függvényében a kormányzat mindent megtett azért, hogy az utakra komoly
összegeket fordítson.
Emlékeztetett: az egyik fontos
programként a kormányzat meghirdette, hogy minden megyei jogú várost közvetlenül bekössenek a gyorsforgalmi úthálózatba.
Fontos célként tûzte ki azt is,
hogy – Ausztriához és Szlovéniához hasonlóan – harminc percen
belül Magyarország minden települése elérhetõ legyen a gyorsforgalmi utak irányába. Ennek érdekében fejlesztések történtek
az elmúlt idõszakban.
Szólt arról is, hogy a Magyar
falu program a Modern városok
program fejlesztéseivel összefonódva a kormányzati ciklus egyik
stratégiai eleme. Csak idén 150
milliárd forint központi költségvetési forrás jut az 5000 lakos

alatti településekre, ennek egyharmadát a mellékútvonalak felújítására fordítják majd.
Gyopáros Alpár kitért arra, eddig már körülbelül egymilliárd forintot költött tervezésre az ezzel
foglalkozó intézményhálózat, így
idén el fog indulni ezeknek az
utaknak a felújítása. Ebben az évben még körülbelül kétmilliárd
forint áll rendelkezésre tervezésre, és jövõre is körülbelül 50 milliárd forint jut a 4-5 számjegyû
utak felújítására.
Cseresnyés Péter államtitkár
azt fûzte hozzá, hogy 2020-tól
az autópályadíj-emelésekbõl befolyó várhatóan több mint 30
milliárd forintot is ezeknek az alsóbbrendû utaknak a felújítására
fordítják. Mindezt fontosnak nevezte a turizmus további fejlesztése szempontjából, továbbá
amiatt, hogy a kisebb településekrõl sokan a városokba járnak
dolgozni.
Az eseményen kiosztott öszszegzés szerint 2887 olyan település van Magyarországon, amelyen ötezernél kevesebben élnek:
101 város és 2786 község: több
mint 3 millió ember, hazánk lakosságának egyharmada.
A tervek szerint idén 22002400 nyertes pályázatot hirdethetnek a Magyar falu program
keretében.

LED-FAL
BÉRELHETÕ
RENDEZVÉNYEKRE,
SPORTKÖZVETÍTÉSEKRE!

12 m2-ig építhetõ,
állványzattal, hangosítással.
Érdeklõdni:
06-70/451-4900
szervezes@megastarkft.hu
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ZALAEGERSZEGEN ÉS ZALA MEGYÉBEN IS

Az építkezések éve
Idén több száz milliárd forint értékben valósulnak meg, illetve
indulnak el beruházások Zalaegerszegen és Zala megyében. A megyeszékhelyt érintõen január végére elkészül a zöld épület felújítása a kórházban, és elindulhat a duális képzõközpont, valamint
az új uszoda építése, hangzott el többek között a megye és a város vezetõinek közös évindító sajtótájékoztatóján.

Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos elmondta, hogy a zalaegerszegi jármûipari tesztpálya kivitelezése 50
százalékos készültségnél tart,
melyre eddig 21 milliárd forintot
fordítottak. Május 19-én az alapkõletétel kétéves évfordulóját
ünneplik, június 16-án pedig ismét lakossági nyílt napot tartanak az önvezetõ jármûvek tesztelésére is alkalmas tesztpályán.
Mindeközben folytatódik az
M76-os gyorsforgalmi okos út
építése 176 milliárd forintból.
Beszélt a zalaegerszegi kórház
zöld épületének hamarosan záruló rekonstrukciójáról, valamint
a Hevesi Sándor Színház felújításáról, melynek tervezésére 255
millió forintot biztosít a kormány. Jelezte továbbá, hogy
idén elindul a magyar falvak

A Zala Megyei Önkormányzat
az Agrárminisztérium HUNG-2018
nemzeti értékek és hungarikumok gyûjtésének, népszerûsítésének, megismerésének, megõrzésének támogatására kiírt pályázatán, Zalaikumok ízkavalkádja
címû programjával támogatást
nyert. A részletekrõl Pácsonyi Imre, a megyei közgyûlés alelnöke
számolt be lapunknak.

Elmondta: a projektben a
Miklósfai Közmûvelõdési és Városszépítõ Egyesülete Répafõzõ rendezvényéhez csatlakozva, egy külön díjátadón köszöntötték a megyei értéktárba 2017 szeptemberétõl bekerült értékek gazdáit. A
közelmúltban megrendezett fesztivált Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium
államtitkára nyitotta meg, köszöntõt Bene Csaba, a megyei
közgyûlés alelnöke mondott.
– A megyei értéktárba eddig
közel 70 érték került rögzítésre,

program, amellyel a vidéki népesség megtartását, gyarapodását célozzák meg.
Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott kiemelte, hogy a kormányhivatalok munkatársai magas színvonalon végzik munkájukat. Az ügyintézés 15-30 perces
átlagos idõtartama nemzetközi
összehasonlításában is kiemelkedõnek számít. A családtámogatásokról szólva elmondta, hogy
idén új ellátási formát vezetnek
be. Ez a gyod, amivel a beteg
gyermekek otthoni ápolását segítik havi bruttó 100 ezer forinttal. Januártól az ápolási díjat is
megemelték 15 százalékkal. A
családok otthonteremtését segítve idén két gyerek után már
10 millió forintot, míg három
gyermek után 15 millió forint hitelt lehet felvenni. Beszélt arról

is, hogy Zalaegerszegen két (a
megyeháza és a járási hivatal),
Nagykanizsán három, Keszthelyen egy kormányhivatal elektromos hálózatát korszerûsítik a
klimatizálás
megoldásával
együtt. Zalaegerszegen a Zrínyi
úti közúti vizsgabázis felújítását
is tervezik, amit elõtte teljes állami tulajdonba vesznek.
Dr. Pál Attila, a Zala Megyei
Közgyûlés elnöke az építkezés
évének nevezte a 2019-es esztendõt. Ennek kapcsán többek
között megemlítette, hogy a
harmadik negyedévre befejezõdik az M70-es autóút kétszer
kétsávos autópályává történõ
bõvítése. Idén szeretnénk elkészíteni a Zalaegerszeg, Rédics, és
a szlovén Lendva között újjáépítendõ vasútvonal határig tartó
szakaszának engedélyes és kiviteli terveit. Beszélt a megye rendelkezésére álló 23 milliárd forintos uniós forrás felhasználásáról,
amellyel a vidéki települések infrastrukturális fejlesztéseit segítik,
valamint
a
Kisfaludyprogramról, melybõl gyógyfürdõk újulhatnak meg Hévízen,

Balaicz Zoltán, Vigh László, dr. Sifter Rózsa és dr. Pál Attila
Kehidakustányban, Lentiben és
Zalakaroson.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere a helyi gazdaság
további erõsítését szolgáló fejlesztésekrõl hozta szóba. Elmondta, hamarosan kormányhatározat születik a város és a
Zalaszentiván térségében létesítendõ logisztikai központ és konténerterminál 13 milliárdos beruházásáról. A Mol zalai finomítója
márciusban mintegy 3 milliárd
forintos fejlesztést indít, mellyel

a gumibitumen-termelést kívánják megnégyszerezni. A közeljövõben elkezdõdik 600 millió forintból a duális képzõközpont
építése a volt Petõfi-laktanyában.
Márciusban tervezik átadni az
ugyancsak 600 millió forintból
felújított, 180 férõhelyes munkáshotelt a Göcseji úton. Az egykori Balaton Szálló kínai beruházó
általi rekonstrukciója pedig szeptemberre készül el. A volt MMIK
helyén négycsillagos konferencia- és üzleti hotel építése kez-

dõdhet meg idén. A tervek elkészítésére 200 millió forintot kapott a város. A Modern városok
programban heteken belül elindul a Kvártélyház és a botfai
Erdõdy-Hüvös-kastély felújítása.
Az idén az alsóerdei szabadidõs
komplexum kivitelezése is elkezdõdhet. Az új uszoda és strand kivitelezõi szerzõdését még a héten aláírják, melyet követõen elindulhat a mintegy 9,5 milliárd
forintos beruházás.
Antal Lívia

ZALAIKUMOK ÍZKAVALKÁDJA PROGRAM NYERT A PÁLYÁZATON

A Zala Megyei Értéktárba kerültek
amirõl csak a felvételt tanúsító
határozat kerül megküldésre a javaslattevõnek. A pályázat révén
lehetõségünk van arra, hogy a
megyei értéktárba bekerült értékek kezelõinek, a megyei érték
címrõl szóló oklevelet adjunk át
nyilvános ünnepség keretében. A
miklósfai rendezvényen 13-an
vették át az oklevelet, melyet
Cseresnyés Péter, Bene Csaba és
Konczér Katalin, a Zala Megye Értéktár Bizottság elnöke adott át.
A díjazottak között ott találjuk a
Zalagyöngye Táncegyüttest, akik
a fesztiválon nagyon szép mûsort
adtak – mondta Pácsonyi Imre.

Az alelnök kiemelte, hogy megyei értéknek nyilvánították többek között a Csesztregi Varga János babái és a Maskura nap hagyománya nemzeti értéket a Zalai farsangi népszokások részeként. A Csesztregi Falubarát
Egyesület 1989-tõl elevenítette
fel Varga János babáinak esketését, majd táncra perdülését a falu utcáin. Ugyancsak megyei értéknek nyilvánították a Csesztreg
Árpád-kori plébániatemplomát,
Zala megye Árpád-kori öröksége
részeként. A plébániatemplom a
XIII. században épülhetett, elsõ
írásos említése 1323-ból szárma-

zik, ahol Szent Mór egyházaként
nevesítik. A XV. században átalakították, majd nagyobb felújítására
a kegyúr Eszterházy-család jóvoltából 1803-ban került sor, akkor
festette freskóit ifj. Dorffmeister
István.
A három kategóriában meghirdetett 19. Miklósfai Répafõzõ
Fesztiválon számos program várta még az érdeklõdõket, akiket a
Zalagyöngye Táncegyüttes mellett a S’TOBOS tamburazenekar is
szórakoztatott, majd répából készült ételkülönlegességeket kóstolhattak meg a résztvevõk.
V. Zs.

TÉRSÉG
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Pacsán ötödik alkalommal
tartottak újévi fogadást január
10-én, melyen a térség polgármesterei mellett országos, megyei, járási és helyi szervezetek
vezetõit is vendégül látták. A közép-zalai település 2009-ben kapott városi rangot, így idén várossá válásának tizedik évfordulóját ünnepelheti. A jubileumi év
nagyszabású beruházás megkezdését hozza magával: korszerûsítik a vízmûtelepet a megye legfi- vadban gazdag erdõi, 2018-ban
országos ismertséget szerzett
atalabb városában.
350 éves hársfája, horgásztava,
szabadvizû strandja, de vannak
Kelemen Tamás polgármester hagyományai és dolgos, tenni
köszöntõjében úgy fogalmazott, akaró lakói is, emelte ki a polgárhogy újév nem feltétlen jelent új mester.
Pacsán az elmúlt évet is fejcélokat, mert ha azt a korábbi
lesztések, rendezvények, közösségi összefogások jellemezték. A
népességmegtartás érdekében
építési telkeket alakítottak ki,
ahol már építkezik egy többgyermekes család. Õk azért költöznek
ide, mert a város olyan színvonalú bölcsõdével, óvodával és iskolával is rendelkezik, ami vonzó
számukra. Az elmúlt évben az iskola már huszadik alkalommal
adott otthont a megyei szintû
Advent fényei mûvészeti vetélkedõnek, és harmadik alkalommal a
megye egyik legnagyobb téli szabadtéri sportrendezvényének, a
Pacsai Mikulás futásnak. 2016 óta
években helyesen tûzték ki, ak- testvértelepülésük a szlovákiai
kor azok már részben megvaló- Kisudvarnok. Ezt a kapcsolatot
sultak, vagy folyamatban vannak. ünnepélyesen is megerõsítették
Nem szükséges az újratervezés, a 2018. évi városnapon. Különlesokkal inkább a meglévõket kell ges és lélekemelõ rendezvényre
bõvíteni, színesíteni, azaz a meg- is sor került a nyár folyamán,
kezdett utat kell folytatni a lehe- újabb pacsai származású pap mutõségek állandó keresésével. Ter- tatta be elsõ szentmiséjét. A kömészetesen a város adottságaival zösségi összefogás erejének szép
is tisztában kell lenni, hogy azo- példája a temetõi lélekharang felkat kihasználva további fejleszté- állítása, amit dr. Márfi Gyula
seket lehessen véghezvinni. veszprémi érsek szeptember 21Pacsát földrajzi fekvésénél fogva én szentelt fel. Adományoknak,
csak néhány kilométer választja el önkormányzati és vállalkozói senagyvárosoktól, a Balatontól, a gítségnek köszönhetõen létesült.
Milyen feladatokat hoz a 2019határtól. Vannak bõtermõ, számtalan aranyminõsítést szerzõ szõ- es esztendõ? A város és környék
lõhegyei, jó minõségû földjei, színvonalas egészségügyi ellátása

MOZAIK

ÚJÉVI FOGADÁSON AZ IDEI TERVEKRÕL PACSÁN

Vízmûrekonstrukció, múzeum létesítése

Az ivóvízhálózat bõvítését,
járdafelújítást, valamint játszótér létesítését tervezi egyebek
mellett Pölöske önkormányzata
az elkövetkezõ idõszakra. Minderrõl a horgásztavai által egyedi
táji adottságokkal bíró település polgármesterét kérdeztük.

– A szép természeti környezet
mellett elõnyként tarthatjuk számon, hogy a közmûellátottság és
a közszolgáltatások biztosítása
teljesnek mondható a településen. Helyben több vállalkozás is
mûködik, melyek közül még mindig a szörpüzem a legnagyobb
foglalkoztató – mondja érdeklõdésünkre Tóth Tivadar. – Zalaegerszeg közelsége is jelent
munkahelyeket az itt élõk számára. 2014-ben újítottuk fel a mûvelõdési házat, 2015-ben az óvodát. Az alapítványi mûködtetésû
általános iskolát a dologi kiadások
finanszírozásával segíti önkormányzatunk. Az intézmény tetõszerkezetének rekonstrukciója
most januárban fejezõdött be,
melyre 9,8 millió forint önerõt
fordítottunk. Az épületre ráférne
a külsõ szigetelés és a nyílászárók
cseréje. Reméljük lesz erre lehetõségünk a Magyar falu program
keretében.
Számítunk erre a programra a
leghosszabb utcánk, a Petõfi utca járdájának felújítása tekintetében is. Eddig azért nem pályázhattunk rá, mert a közútkezelõé,
ahogy az úttest is. A két mellékutca járdáját is rendbe tennék,
újabb pályázati kiírással élve.
Barnakpusztán az ivóvízhálózatot
szeretnénk kiépíteni, mert jelenleg önkormányzatunk biztosítja a
jó minõségû palackos ivóvizet az
ott lakók számára. Az óvodának
és a mûvelõdési háznak köszönhetõen valóban kialakult egy tetszetõs faluközpont. Szeretnénk
ezt továbbfejleszteni egy játszó-

Pácsonyi Imre, Bokor Ferencné alpolgármester, Schmidt Jenõ,
Manninger Jenõ, dr. Benedek Karolina jegyzõ és Kelemen Tamás

Pacsán a helyi vállalkozások is
megtalálják számításaikat. Igazolja ezt az, hogy az önkormányzat
2017 évi iparûzési adóbevétele is
rekordot döntött, ami 2018-ban
tovább emelkedett 10 százalékkal, osztotta meg a friss információkat a polgármester, kifejezve
köszönetét a város fejlõdését segítõknek.
Milyen lehetõségek nyílnak
meg idén a kistelepülések elõtt,
ahol a magyar lakosság csaknem
egyharmada él? Erre Schmidt
Jenõ, Tab polgármestere, a Települési Önkormányzatok Országos
Szövetségének elnöke válaszolt.
A kistelepülések megtartóereje
zálogának nevezte a helyi vállalkozások által befizetett iparûzési
adót, a pályázatok kihasználását

valamint az összefogást egymással. Szólt az ötezernél kisebb lélekszámú településekre vonatkozó Magyar falu program jelentõségérõl, melyben például a falusi
közszolgáltatások minõségének
javítására 75 milliárd forint áll
rendelkezésre. A pályázati kiírások februárban jelennek meg, az
önkormányzatok többek között
bölcsõdék, óvodák és orvosi rendelõk létesítésre, felújítására pályázhatnak.
Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ méltatta Pacsa elmúlt
évekbeli fejlõdését, kiemelve azt,
hogy az épülõ M76-os gyorsforgalmi út a közép-zalai város számára is biztosítani fogja a hazai
fõúthálózat, illetve a nemzetközi
úthálózat elérését. Pácsonyi Imre,
a megyei közgyûlés alelnöke az
egymásra figyelésre és a tisztelet
megadására felhívva a figyelmet,
kívánt a boldog és sikeres új esztendõt a pacsai lakosoknak pohárköszöntõjében.
A rendezvényen Tollár Natasa
Katalin és Turcsányi Rebeka diákok óévbúcsúztató és újévköszöntõ énekeket adtak elõ, Pálos
Henrietta felkészítésében.
Antal Lívia

érdekében folytatóik az egészségügyi centrum nagymértékû
belsõ felújítása. 2018 decemberében megvásároltak egy közel
100 négyzetméteres ingatlant a
Szent István téren, melyben helytörténeti kiállítást rendeznek be
felújítását követõen. A közbeszerzési eljárás lezárult, a pacsai
ivóvízmû telep a KEHOP program
által támogatott teljes rekonstrukcióját a Szabadics Zrt. végezheti el. A munkát tavasszal kezdik
meg. 2019 márciusától a Zalakarosi Fürdõvel kötött megállapodásnak köszönhetõen, a pacsai
lakosok 10 százalék kedvezményben részesülnek a belépõjegy
árából. Gyenesdiással már 3 éve
van ilyen szerzõdésük az ottani
strandokra.

ÚJ ESZTENDÕ,

KÖZÉP-ZALA GYÖNGYSZEMEI VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET

Új tervek Pölöskén Hamarosan elbírálják a Leader-pályázatokat
Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület sikeres évet
zárt 2018-ban. Megjelentek a Leaderprogram pályázati felhívásai, melyekre az elmúlt év januárjától folyamatosan nyújthatták
be kérelmeiket a pályázók.

A

A falu karácsonya és az idõsek köszöntése ünnepén tavaly
tér létesítésével. A település értékei közé tartoznak a horgászegyesület által fenntartott horgásztavak is, melyek nagy népszerûségnek örvendenek. A vendégszám növelése érdekében
szóba került a szálláshelyek létesítése, amelyeket az orvosi rendelõ épületének tetõterében lehetne kialakítani.
A közösségi élet fontos színtere a mûvelõdési ház. A falu karácsonyát és az idõsek köszöntését
minden évben itt tartjuk az utolsó tanítási napon. Az ovisok és az
általános iskolások mûsora után
vacsorával vendégeltük meg a
szépkorúkat, az iskolásokat és a
pedagógusokat. A szórakoztatásról a zalaapáti Harmonika zenekar
gondoskodott, akik kívánságmûsorral is kedveskedtek a résztvevõknek. Ajándékozás gyanánt tavaly 50 illetve 100 ezer forintot
adtunk át az óvodának és az iskolának, mely összeget tetszés szerint használhatják fel.

A mûvelõdési ház a település
lakóinak ingyenesen áll rendelkezésére családi eseményeik megtartására. Három helyi kötõdésû
zenekar próbál itt. Nagyon kedvelt nálunk a futball, de a sportegyesületünknek köszönhetõen a
pingpong is egyre népszerûbb.
Önkormányzatunk ezt támogatva, a közelmúltban két pingpongasztalt vásárolt a meglévõ kettõ
mellé. A mûvelõdési házban
emellett a darts játék gyakorlására is lesz lehetõség.
A Rozmaring Hagyományõrzõ
Egyesület folyamatosan tart kézmûves programokat. Idén ismét
lesz patchwork foglalkozás és
néptánc. Az Együtt Pölöskéért
Egyesület a szüreti mulatság, valamint az adventi programok házigazdája. Minden eseményünket
igyekszünk évrõl évre valami újjal
színesíteni. Így készülünk az idei
falunapra is, amit július 13-án tartunk meg, mondta végül Tóth Tivadar polgármester.

– Az önkormányzatok és civil szervezetek számára Élhetõbb települések címû pályázati felhívásra 29
pályázat érkezett be. A termelj helyben, fogyassz
helyben felhívásra 20 pályázatot, míg a Versenyképes vállalkozásokra 16 pályázatot nyújtottak be az
érintettek – mondta érdeklõdésünkre dr. Csikós
Andrea Dóra, a Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezetének vezetõje. –
Ez összesen 65 pályázat, melynek feldolgozása az õsz folyamán meg is történt.
Most hiánypótlás alatt állnak Reményeink szerint tavasszal már eredményt tudunk hirdetni, és ezt követõen a nyertesek belekezdhetnek a projektek megvalósításába, nyártól. Az Ismerj meg minket címû turisztikai felhívást tavasszal újra meghirdetjük 32 millió forintos keretösszeggel. A támogatási okirat szerint
összesen 328 millió forint fejlesztési forrás áll rendelkezésünkre a négy felhívásban. Ezek közül a Termelj helyben,
fogyassz helyben címûre érkezett be jóval több pályázat, a többi felhívás esetében nagyjából egál a leköthetõ illetve az
igényelt forrás összege.
– Milyen fejlesztési célokat jelöltek meg a pályázók?
– Az önkormányzatok jellemzõen középületeik
felújítására pályáztak. Rendezvényre is volt lehetõség; például Dióskál a Diós települések találkozójának megrendezésére kért támogatást. A termelj
helyben, illetve a versenyképes vállalkozások felhívások esetében kisüzemi feldolgozók létesítésére,
valamint eszköz- és gépbeszerzésekre pályáztak.
Minden pályázó számára kötelezõ elvárásként jelentkezett a marketingtevékenység erõsítése, így

névjegykártyák, prospektusok illetve saját honlapok készülhetnek. Az elbírálás fontos szempontjai
az innováció, a költséghatékonyság, a fenntarthatóság. Továbbá, hogy milyen kedvezõ hatással bír a
térség gazdaságára, illetve teremt-e új munkahelyeket.
– Milyen rendezvényeket tartottak az elmúlt
évben?
– Idén hetedik évébe lépett az egyesületünk által mûködtetett felsõrajki termelõi vásár, ami minden hónap (kivétel december) utolsó szombatján a
közép-zalai kistermelõk és kézmûvesek piaca. 2018.
június 30-án így már hatodik alkalommal rendeztük
meg a jubileumi vásárt, amely Nemzetközi, térségi
vásár és kiállítás, kulturális és gasztronómia sereg-

szemle címmel várta az érdeklõdõket. Tavaly december 15-én tartottuk meg a disznótoros karácsonyi termelõi vásárt, a falusi hagyományok felelevenítésével. Felsõrajki mintára elsõ alkalommal
rendeztünk Hahóton termelõi vásárt, tavaly április
28-án. Ez az új, hagyományteremtõ szándékkal elindított program jól illeszkedett az aznapi helyi borversenyhez, amit viszont már 16. alkalommal rendezett meg a település önkormányzata. Hasonló
termelõi piacokat más településeken is kívánunk
szervezni a jövõben.

RÉGIÓ

KALEIDOSZKÓP

Megnyugtató módon zárult az
elmúlt esztendõ a Deák-kúria tekintetében, hiszen a fenntartó
tulajdonos önkormányzat hoszszas egyeztetéseket követõen
mûködési engedély kérelmet tudott benyújtani. Az elmúlt év
utolsó hónapja egy régóta várt
beruházást is hozott, Deák Ferenc egykori kehidai otthonában
ugyanis hatmillió forintos belügyminisztériumi támogatásból után visszakapta a kúria teljes mû- nem volt mûködési engedélye. E
teljesen megújították a biztonsá- ködtetését a Göcseji Múzeumtól. nélkül pedig semmilyen jogosultA feladatra azonban semmilyen sága nem lehetett az önkormánygi és tûzvédelmi rendszert.
pénzügyi támogatást nem kap- zatnak, hogy anyagi támogatást
tunk. Azóta üzemeltetjük, fizetjük kérjen és kapjon. A közalapítvány– Az épület megmentése céljá- költségeit, ami természetes, hi- tól a tulajdonjog átvételét szintén
val a kehidakustányi, valamint a szen Deák Ferenc 46 évig élt ez indokolta.
2018 novemberében tehát
megyei önkormányzat 1997-ben Kehidán. Idõközben megszüntethozta létre a Deák Ferenc Kúria tük a Deák Kúria Közalapítványt, mindennemû szükséges megállaKözalapítványt. Kuratóriumának mert nem tudta ellátni feladatát. podást megkötöttünk ahhoz,
elnöke sokáig Nógrádi László egy- A közalapítványtól 2017 novem- hogy mûködési engedély kérelkori országgyûlési képviselõ volt.
2002-re Boros Imre, akkori miniszternek köszönhetõen már nyertes
pályázattal is rendelkeztünk a
Deák-kúria teljes felújítása érdekében. Abban az évben meg is
kezdõdött a munka mindent beleszámítva, mintegy 120 millió forintból. A megújított épületet
2003. október 17-én, Deák Ferenc
születésének 200-ik évfordulóján
adtuk át – idézte fel a történteket
Lázár István, Kehidakustány polgármestere. – Ezzel együtt, az
épület keleti szárnyában, amely
Deák Ferenc lakrésze volt, megnyílt életútját bemutató "A haza
bölcse, Zala büszkesége" címû álMinden helyiséget kamerák figyelik
landó kiállítás, amely a mai napig
is mûködik. Az itt található terme- berében a kúria tulajdonjoga is át- met adjunk be. Ezt decemberben
ket dr. Béres Katalin, a Göcseji Mú- került önkormányzatunkhoz. A meg is tettük. Kormányzati segítzeum történész-fõmuzeológusa mûködtetés zavartalan biztosítása ség nélkül azonban nem tudtunk
és csapata rendezte be igazán ma- érdekében együtt kerestük a volna teljesíteni feladatokat,
gas színvonalon. A tárlat relikviái- megoldást az idõközben létreho- melybe beletartozott a biztonsági
nak nagyobb része a Göcseji Mú- zott Deák Ferenc Hagyományõrzõ rendszer régóta tervezett rezeum mellett más múzeumok Alapítvánnyal. Többszöri egyezte- konstrukciója. Így a Belügyminiszgyûjteményeibõl származik.
tést követõen a kiállított relikviák tériumhoz fordultunk, amelytõl
– Mi a következõ fontos év- és berendezési tárgyak tulajdono- hatmillió forintos támogatást kapsaival megállapodást kötöttünk, tunk. Ebbõl a pénzbõl teljesen új
szám a történetben?
– 2014. január elseje, amikor is ami azért volt szükséges, mert a biztonsági és tûzvédelmi rendönkormányzatunk átszervezések múzeumnak a kezdetektõl fogva szert, valamint az egyes termek-
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ÁLLAMI TÁMOGATÁST KAPOTT KEHIDAKUSTÁNY ÖNKORMÁNYZATA

Megújult a biztonsági rendszer a Deák-kúriában

Az elmúlt nyolcévi polgármesterségem idõszaka alatt közel
egy milliárd forintnyi olyan pályázati forrást sikerült lehívnia Pákának, ami az itt lakók élhetõbb
lakókörnyezetét segítette s tette
szebbé szeretett településünket
– mondta Lukács Tibor polgármester, aki szerint a sikerük titka
abban ál, hogy mindegyik generációt, a fiatalokat és az idõseket
is igyekeznek szorgalmasan, kitartással szolgálni. A falu vezetõjével elöljáróban a téli programokról és egy könyv kiadásáról
váltottunk szót.

ben új megvilágítást építettünk ki
az elmúlt évben. A támogatás
ezen felül még háromhavi bér- és
járulék-, valamint közüzemi költség finanszírozását is tartalmazta.
Köszönet a Belügyminisztériumnak, hogy a pénz már októberben
a számlánkon volt, hiszen mi elõre
nem tudtunk volna megfinanszírozni a beruházást. Itt említeném
meg azt, hogy korábban Áder Já-

ban. Az elmondottakból kiderül,
hogy önkormányzatunk komolyan
gondolja a Deák-kúria mûködtetését. Ehhez azonban szükség van
más forrásokra is, mert ez saját
költségvetésbõl nem, vagy csak
nehezen finanszírozható. A legfontosabb célunk az, hogy a Deákkúria mûködése zavartalan és foA világítás is megújult
lyamatos legyen. A fenntartás biztosítása mellett szeretnénk olyan dést január végén írjuk alá, melyet
követõen elindulhatnak a munkálatok. Megújítjuk a Kossuth Lajos
utca nyugati oldalán lévõ járdát, a
Dr. Kovács Lajos utat gyógyhelysétánnyá alakítjuk. Hozzá kapcsolódóan létesítünk egy közterületi
parkot játszó, pihenõ és rekreációs funkciókkal, valamint köztérvilágítással. Turisztikai információs
központot is építünk, továbbá Etöltõállomást elektromos jármûvek részére. Elektromos autók beszerzését is tervezzük, melyeket
majd a turisták kölcsönözhetnek.
A projekt nagyon fontos célja a
gyógyhely- településkép minõségi
fejlesztése, komplex turisztikai kínálat kialakítása rendezvényekkel,
Lázár István polgármester mutatja az új vezérlõt
a helyi és regionális kézmûves ternos köztársasági elnöktõl is kap- pályázati forrásokhoz is jutni, mékek bemutatásával. Ezen fejtunk támogatást a múzeum mû- amelyekbõl fejlesztéseket valósít- lesztések megvalósításával olyan
eredmények várhatóak, mint a
ködtetéséhez.
hatunk meg.
– Mindezek után reménykeltõ
– Milyen más terveik vannak? meglévõ attrakciók látogatottsáa folytatás?
– Kehidakustány 2016 év vé- gának növelése, a vendégéjszaka– Bízunk abban, hogy önkor- gén gyógyhelyminõsítést kapott, szám növekedésének fenntartása,
mányzatunk mielõbb megkapja a így pályázhatunk a termálfürdõ a szezonalitás csökkentése, valaszakhatóságtól a mûködési enge- körüli fejlesztésekre, melyre 370 mint a helyi és térségi turisztikai
délyt. Ez rendkívül fontos, hiszen millió forintot nyertünk. A projekt szereplõk közötti kapcsolatrendennek az engedélynek birtokában mintegy két és féléves elõkészítés szer erõsítése – hangsúlyozta vékaphatunk állami támogatást, il- után most a megvalósítási szaka- gül Lázár István polgármester.
Antal Lívia
letve részt vehetünk pályázatok- szához ért. A támogatási szerzõ-

SZORGALMAS SZOLGÁLAT

Páka pedáns példája

– Minden év december havának elsõ vasárnapján fehér asztalok melletti vendéglátással és
mûsoros esttel köszöntjük a helyi

A mikulás a sportházban szaloncukorral, almával és játékkal
ajándékozta meg a kicsinyeket. Január utolsó szombatján a római
katolikus plébániahivatal több
éves hagyományhoz visszanyúlva
szervezi meg az egyházközösségi
bált, amelynek fõvédnöki tisztségét idén Székely János, teológus, a
Szombathelyi egyházmegye püspöke és dr. Kövér László, az Or-

aranykorú polgárainkat. Majdnem
negyedezer meghívót küldünk
szét és rendre legalább hetvenen
tiszteletüket is teszik az idõsek
számára szervezett ünnepségen.
Ezúttal is kedves mûsorral készültek az óvoda apróságai és az iskola diákjai. Fellépett nálunk a
Csesztregi Férfikar, majd köszöntõt mondott Cseresznyés Péter
államtitkár, továbbá Bene Csaba,
a megyegyûlés alelnöke, valamint
Haller László plébános is. Forralt
borral, sörkiflivel, kézmûves portékákkal vártuk az adventi vásár
látogatóit.

szággyûlés elnöke vállalta. A megyegyûlési, a Zala megyei hivatali
vezetõk, országgyûlési képviselõk
meghívásával és részvételével tartott vidám, zenés-táncos, tombolás mulatságon egy adománygyûjtõ becsületkassza is fontos karitatív célokat szolgál.
Czupi Gyula, a nagykanizsai
Halis István Városi Könyvtár igazgatója és Molnár László történész
az önkormányzat anyagi támogatásával készítettek egy új könyvet
Páka híres, Kossuth-díjas szülöttérõl: Öveges József piarista szerzetes, pap-tanárról. A fizikus egykori

lakóházában múzeumot mûködtetünk, ahol megtekinthetõk a kiváló tudós, a bohókás ismeretterjesztõ, a segítõkész professzor bútorai, személyes használati tárgyai, kísérleti eszközei. A fizika varázslója milliók szívébe oltotta be a
fizika szeretetét, ezért is kötelességünk folyamatosan emlékezni
rá. A kötet – mely az emlékházban
is kapható lesz – február körül jön
ki a nyomdából.
– Milyen pályázatok segítették, támogatják a falufejlesztést?
– Egy gép- és eszközbeszerzési
konzorciumi pályázaton, Ortaháza
és Pörteföld községekkel közösen
elnyertünk egy 50 lóerõs traktort,
amihez hótolólap, vonólap, faaprító, szárazó, rézsûkasza és sószóró
adapter is csatlakoztatható. A kül és belterületi útjaink karbantartását nagyban segítõ, tízszázalékos
önerõt feltételezõ, bruttó 14 milliós eszköz a falu központjába került, a testvértelepülésünktõl:
Wesendorftól 15 évvel ezelõtt
ajándékba kapott tûzoltó autó helyére. A tûzoltó járgányt pedig, a
helyszûke miatt, a kertészkertünkbe vittük, ahol mintegy 400 ezer
forint felhasználásával egy garázst
készítettünk neki önerõbõl, közmunkások segítségével. A jármûtároló január elejére elkészült. Tavaly bruttó 9,4 millió forintért felújítottuk a Rákóczi utcát teljes
hosszban és 7,6 millió forintért a
Petõfi utca egyik felét. Az elkövetkezõ idõszakban is keressük a belterületi út- és járdafelújítások
megoldásának lehetõségét. Az iskola és óvoda konyhájának eszköz-

és felszerelésparkját több mint 9
millió forintért újítottuk meg négy
önkormányzat pályázati összefogása révén. A további rekonstrukciós munkálatokat a vakáció idõszakára tervezzük az elnyert nettó
20 milliós összegbõl, augusztus
végéig.
Lenti, Lovászi, Szécsisziget, Nova, Szentgyörgyvölgy községekkel
konzorciumi pályázatot is elnyertünk. Páka 16 millió forintot kapott a „Kalandozások a Kerkavölgyében” címû TOP-os projekt
kivitelezésére. A dömeföldi tájházunk megújítását június végéig
kell befejeznünk. A zsuppolás, sá-

rozás, belsõ festés, berendezés
rendbetétel mellett egy interaktív
kiállítás is a látogatók kedvét keresi majd. A sportparkunk fejlesztésére két éve adtunk be pályázatot.
Idén kilencven százalékos szinten
elkészült egy játszótér felnõttek

Lukács Tibor polgármester a sportparkban

számára, amelyik a bekerített
gyermekjátszópark
közvetlen
szomszédságában található. Alacsony húzódzkodó, dupla multifunkciós tréler, egyenes húzódzkodó, létrahíd, kombinált húzódzkodó, lépegetõ, has- és hátizomerõsítõ valamint fekvõtámasz korlát is segíti a testmozgást, az erõnlét fokozását a sportpálya mellett.
Idén hatvanesztendõs lett a
közvilágítási rendszer a községben, ezért a modernizálás elengedhetetlen. A Páka–Dömeföld
közötti településszakaszon január
végétõl új lámpatesteket helyezünk ki. A régi közterületi lámpákat energiatakarékos LED fényforrásokkal váltjuk ki, bruttó 38 millió
forint ráfordítással. Új lámpa világít majd a templom mellett és a
sportház mögötti játszótereken. A
kormány által már népszerûsített,
február közepén nyilvánosságot
kapó falumegújítási program kiírását, mi is várjuk, hogy annak segítségével megtörténhessen a fogorvosi rendelõ és orvoslakás modernizálása, további belterületi
utak aszfaltozása, az önkormányzati épület, az óvoda és a kultúrház fûtési rendszerének korszerûsítése, az ovi tetõszigetelése.
Nemes Norbert
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Tudáspróba és ismeretbõvítés
Siker kulcsa címmel kilencedik alkalommal hirdetett duális ver- cégben, hogy iskolán kívüli gyakorsenyt középiskolások számára a Budapesti Gazdasági Egyetem zala- latot is tud biztosítani. A versenyre
azért jelentkeztek, hogy teszteljék
egerszegi gazdálkodási kara.
többek között gazdasági ismereteiket.
A versenyt a zalaegerszegi
A mostani versenynek az a kü- a felkészítõ tanárok díjazását eurólönlegessége, hogy a feladatsoro- pai uniós valamint a vállalati part- Csány László Szakgimnázium
kat a kar három duális partnercé- nerek támogatása tette lehetõvé, PénzÜgyesek csapata nyerte meg,
gével állítottuk össze, válaszolt amelynek értéke elérte az egymil- második helyen végzett a kaposvákérdésünkre Lambertné Katona lió forintot. A zalaegerszegi Csány ri Noszlopy Gáspár Közgazdasági
Mónika kiemelt projektigazgató. A
Zalaszám Informatika a rendszerszervezõi munkakörben elvégzendõ feladatokra volt kíváncsi, az Autóipari Próbapálya Zala Kft. a tesztpályán megvalósítandó élményszerû szolgáltatásokra és azok kezelésére kérdezett rá. A harmadik
helyszínen a Zalavíz Zrt. a környezettudatosságról, valamint a megújuló energiaforrások használatáról érdeklõdött. A csapatoknak elõzetesen
prezentációt,
rövid
videofilmet, vagy chat robotot kellett készíteniük a kar bármely duális partnerérõl, amit természetesen be is mutattak. Minden helyszínen a zsûriben helyet kaptak a
Csány Csillagai: Rákos Tamara, Horváth Fanni és Varga Lili
vállalati szakemberek, az iparkamara (ZMKI) valamint a vállalkozás- László Szakgimnázium Csány Csilla- Szakgimnázium REVERA csapata,
fejlesztési alapítvány (ZMVA) képvi- gai az épülõ jármûipari tesztpályá- míg a Keszthelyi Közgazdasági
ról készítettek prezentációt. Varga Szakgimnázium Kft. – Korlátlanul
selõi.
A versenyen 18 háromfõs csa- Lili úgy vélekedett, hogy a verseny Felelõtlen Társaság elnevezésû
pat mérette meg magát. A diákok felkészíti õket az életre, a kihívá- csapata a harmadik lett. Több küsiófoki, tapolcai, kaposvári, szent- sokra, és persze ízelítõt kapnak az löndíjat is kiosztottak. A dobogós
gotthárdi, nagykanizsai és zala- egyetemen képzéseirõl. A pályavá- helyezettek közül a PénzÜgyesek a
gazdálkodási
egerszegi szakgimnáziumokból és lasztás ugyan még messze van, hi- legkiforrottabb
gimnáziumokból érkeztek. A ver- szen még csak 9. évfolyamosok, szemléletû csapat címet, míg
senyzõk többsége a 10. és 11. év- de úgy gondolták, mindent ki kell REVERA a leglogikusabb gondolkodású csapat címet érdemelte ki.
folyamosok közül került ki, míg há- próbálniuk.
A szentgotthárdi III. Béla Szak- Interjúlanyaik közül a Csány Csillarom-három csapat tagjai 9. illetve
13. évfolyamosok voltak. A nagy gimnázium 10. évfolyamáról érke- gai a legkörnyezet-tudatosabb
érdeklõdés illeszkedett A Siker kul- zett a III Grácia csapata (2. képen gondolkodású csapat címet kapta,
csa duális verseny céljához, misze- hátul). Lisai Csenge elmondta, mi- míg a legötletesebb grafikai megrint a közgazdász és az informati- vel vendéglátás szakon tanulnak, a jelenítés miatt a III Grácia kapott
kai szakmát népszerûsítsék a kö- Zalaco Zrt.-t választották prezentá- különdíjat.
Antal Lívia
zépiskolások körében. A diákok és ciójukhoz. Megtetszett nekik a

NEMESSÁNDORHÁZÁN, A MAGYAR KULTÚRA ÜNNEPÉN

Nemzeti értékeinkrõl és hagyományaikról
magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban
ezen a napon jelölte meg dátummal a „Hymnus”
kéziratát. Nemessándorházán nagy hagyományai vannak e jeles nap köré szervezett mûveltségi vetélkedõnek, amit idén január 26-án tartottak meg a község kultúrházában.

A

A rendezvény az alkalomhoz illõen a Himnusz
meghallgatásával kezdõdött, majd Antal Sándorné
polgármester köszöntötte a csapatok tagjait. Beszédében a kultúra értelmezésére tért ki, mely fogalomnak az értelmezõ kéziszótár három jelentést tulajdonít.
Röviden összefoglalva, az elsõ jelentés szerint a kultúra az emberiség által létrehozott anyagi és
szellemi értékek összessége, a
második jelentésben a kultúra
egy személy mûvelt mivoltára
vonatkozik, míg a harmadik állítás szerint valaminek a termesztését jelenti. A társadalomtudományi megközelítésben a kultúrához hozzátartoznak egy adott
társadalom intézményei, értékei,
tapasztalatai és szimbólumai.
Nemessándorházán éppen ennek okán ünneplik meg minden
évben a magyar kultúra napját, hogy ezen értékeket ápolják és átörökítsék a fiatalabb nemzedékek
számára.
Antal Sándorné érdeklõdésünkre elmondta,
hogy a mûveltségi vetélkedõt A helyi identitás és
kohézió erõsítése elnevezésû TOP-program keretében valósították meg. A projekt négy szomszédos
települést,
Búcsúszentlászlót,
Nemesrádót,
Nemesszentandrást és Nemessándorházát érinti.
Az elnyert több mint 35 millió forintból 6,8 millió
forintot használhat fel Nemessándorháza önkormányzata. A tervezett programok egyike a kerékpározás népszerûsítése kerékpáros túrákkal a pá-

lyázatban résztvevõkkel. Több rendezvényt tartanak, így lesz elõadás a közlekedésbiztonságról. Továbbá tematikus nyári gyermektábort, és az elszármazottak találkozóját szervezik meg. Megjelentetnek kiadványokat, köztük a helyi értéktárat bemutató könyvet. A polgármester hangsúlyozta, hogy a
pályázat egyezik az önkormányzatok céljaival. Vagyis a jólét növelésével, az élhetõbb környezet
megteremtésével erõsödjön a falusi közösségek lakosságmegtartó ereje.
A rendezvény megnyitóján Tóth József, a Cselekvõ Közösségek kulturális közösségfejlesztõ mentora is méltatta a projekt jelentõségét.

A célok eléréséhez egyúttal növelni kell a lakosság aktivitását. A magyar kultúra napi vetélkedõ is
ezt szolgálta; ahogy Antal Sándorné polgármester
fogalmazott: azért vagyunk itt, hogy felelevenítsük
és gyarapítsuk tudásunkat, és ezáltal tanulva szórakozzunk.
A négy település összesen tíz csapatot állított ki
a vetélkedõre, amit Nemesrádó 6-os számú csapata nyert meg. Második lett Búcsúszentlászló, míg
Nemesszentandrás 7-es számú csapata a harmadik
helyen végzett. Minden résztvevõ kapott oklevelet
és értékes könyveket.
– liv –
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Mura és a Dráva menti
térség vízi turisztikai
fejlesztését szolgáló,
2017 májusában elindult, mintegy 842 ezer eurós összköltségû megaprojekt az utolsó felvonásához érkezett.

A

Donji Vidovec, Legrad Gorican
településekkel együtt hamarosan, készre jelentjük a Két folyó,
egy cél! elnevezésû, közös, határokon átnyúló, turisztikai projektünket. A közbeszerzési eljárásokat lefolytattuk, a szerzõdéseket
aláírtuk és a konkrét beruházások kivitelezése január derekán
85 százalékos készültségi szintet
ért el. Az elkészült vízi attrakciókkal Európa második leggyorsabb
folyójának turisztikai lehetõségeit mostantól még sikeresebben
kihasználhatjuk – nyilatkozta a
projekt állásáról Tislér István, a
MURA RÉGIÓ ETT társelnöke,
Tótszerdahely polgármestere. –
Különleges vonzerõt jelent a
rafting túrákra is alkalmas, gyorsfolyású Mura, a méltósággal folydogáló Dráva pedig a szoft csónakozás élményadó idõtöltés lehetõségét kínálja.
Elértük, hogy új, innovatív,
egyedülálló, érdekes és értelmes
idegenforgalmi tartalmakat kínálhatunk a régióban. A projektet április végéig kell készre jelenteni, akkor tervezünk egy kétnapos, túraútvonal bemutató,
projektzáró konferenciát, de a
beruházások minden bizonnyal
már márciusban készen lesznek.
A Mura Régió Európai Területi
Társulás 387 ezer eurós összeget
biztosított négy projekt-elem kivitelezésére. A tótszerdahelyi és
a semjénházi csónaktárolók megépültek, a murakeresztúri vizes

VÉGHAJRÁJÁHOZ ÉRKEZETT

A Mura–Dráva projekt

Befejezés elõtt Molnáriban a turisztikai kiállítótér beruházása
pihenõ- és mobil kikötõhely létesítése befejezõdött, a Molnáriba
tervezett vizes élõhelyet bemutató kiállítótér kialakítása is megtörtént. A Mura és a Dráva folyó
négy magyar (Letenye, Molnári,
Tótszerdahely, Murakeresztúr) és
három horvát pontján a 4-3 mobil kikötõ és a két csónaktároló
abban segít, hogy megoldott legyen a vízi eszközök tárolása
mellett a hajós kirándulások szervezése is. A turisztikai kínálat
komplexitása érdekében beszerzésre kerültek rafting csónakok,
csónakszállító tréler, illetve egy
motorcsónak is.

Az együttmûködési program
pénzügyi támogatásával elkészült egy félszáz oldalas, rendkívül attraktív kiállású, háromnyelvû kiadvány. Kész lett egy
dizájnos weboldal is. A túraútvonalak bemutatását, a kikötõhelyek, stégek, szálláshelyek, éttermek elérését pedig többnyelvû
mobil applikációk segítik. A horgászok esõbeállókat, illetve fából
készült tároló pavilonokat használhatnak. A túrázók információszerzését és az útvonal tervezését szolgálja a weboldalról letölthetõ mobil applikáció és a hat
helyen felállított érintõképernyõs info-kioszk is. A magyar oldalon létesült egy-egy kiállítótér
és pihenõhely, amelyik a Mura folyóhoz kapcsolódó kultúra, hagyomány, életmód és turisztikai
potenciál bemutatására fókuszál.

FELVILÁGOSÍTÁS, KÉPZÉS
A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS FONTOSSÁGA

 Az Interreg Magyarország–Horvátország határon átnyúló program keretében megvalósuló „EcoSmartCities” ökológiailag okos
és fenntartható városok címû projekt következõ rendezvényére
Zalaegerszegen, a megyei könyvtárban került sor.

fontosságára és annak népszerûsítési eszközeire. Kertész Balázs
okleveles környezetmérnök A környezetvédelem és az informatika
kapcsolódási pontjai és az ebbõl
fakadó lehetõségek címû elõadásában bemutatta a saját fejlesztésû hulladékgazdálkodási platform
fejlesztésének lépcsõfokait, kiemelten a 21. század környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazásokra.
Megállapítható: a továbbképzés erõsítette az intézményi kapcsolatokat, a projekt hozzájárult a
horvát jószomszédi kapcsolatok
elõmozdításához és a harmonikus, kiegyensúlyozott és fenntartható fejlõdés ösztönzéséhez.

A program konkrét célkitûzé- óvodáskorban elkezdõdik, és folysének teljesítése érdekében peda- tatódik az iskolákban is.
gógusok, környezetvédelmi szakA továbbképzésen Katkó Lajos
emberek, illetve a téma iránt ér- természetvédelmi szakértõ többek
deklõdõk részére nemzetközi to- között arról beszélt, hogyan tudjuk
vábbképzést szerveztek. A peda- megóvni a természetet, és szólt a
gógusok projektbe történõ bevo- természetvédelem és a hulladéknása a felvilágosítás és a képzés gazdálkodás kapcsolatáról. Szefontosságára hívta fel a figyelmet. benyi Péter környezetmérnök a
A jövõ generációjának gondolko- Komposztolok, hogy ne az avart
dásában benne kell, hogy legyen égessem címû elõadásában bea hulladékszemlélet újfajta megkö- mutatta a zöldhulladék hazai helyzelítése. A megjelent intézményi zetét és a jelenlegi kezelési módvezetõket, szakembereket Gecse ját. Rávilágított a komposztálás
Péter alpolgármester köszöntötte, a felelõsségteljes hulladékszemléletrõl beszélt. Köszöntõjében rámutatott: növelni kell a megértést a hulladékgazdálkodás fontossága és a lehetõségek
irányába. A gazdasági fenntarthatóság
keretében csökkenteni kell a hulladékgazdálkodás költségeit, és beépíteni a
termék árába, a
„szemetelõ
fizessen” elv alapján.
Az alpolgármester elmondta: Zalaegerszeg környezetvédelmi programjában benne van a jövõ generációjának
környezettudatos Katkó Lajos természetvédelmi szakértõ, Kertész Balázs okleveles környezetmérnök, Gecse Péter alpolgármester és Szebenyi Péter környezetmérnök.
nevelése, ez már az
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A Baki Agrocentrum 25 éves
fennállását ünnepelte. A családi
vállalkozás a két és fél évtized
alatt több tíz milliárdos árbevételû céggé nõtte ki magát, és a Zala megyei TOP 100 cégek rangsorában, évek óta a forgalma alapján az elsõ 10 vállalkozásban szerepel. Idõközben folyamatosan a
gyermekeiket is bevonták a munkába, így lehetõséget teremtve a
majdani családi generációváltásra. Az út azonban korántsem volt
egyszerû. Mindez kiderült az
Arany Bárány Hotel télikertjében
tartott nagyszabású rendezvényen, amelyen partnereikkel
együtt ünnepeltek.

A rendezvényen H. Horváth Gyula mûsorvezetõ idézte fel a vállalkozás 25 éves történetét. Az alapító
tulajdonos, Balogh Rudolf munkahelye 1993-ban megszûnt. Mivel a
mezõgazdasági termelésben munkahely nem kínálkozott, így a falu
központjában megvásárolt épületben egy helyi gazdaboltot nyitott
1994-ben. 1998-ban már szárítóüzemmel, akkreditált gabonalaboratóriummal, majd irodaházukban
százfõs konferenciateremmel rendelkeztek, ahol megkezdték a termelõk rendszeres szakmai továbbképzését. Ekkor már, mint integrátor, finanszírozták a termelõiket.
2003-ban bezárták a mezõgazdasági kisáruházat és a nagykereskedelem felé nyitottak. Késõbb
stratégiai döntést hoztak, és egy
portfolió tisztítást követõen, továbbiakban csak a terményüzletágra fókuszálnak.
1998-ban már a feleség,
Baloghné Domján Éva is fõállásban
csatlakozik a céghez. 2004-ben a
vállalkozás 10 éves fennállásának
ünnepén a következõképpen nyilatkozik: A számviteli fõiskolán ta-

hazai családi kis- és középvállalkozásoknál sikeresen megvalósuljon a
generációváltás, hiszen õk nem
fognak külföldre távozni, mint a
multik.
Balogh Ádám ügyvezetõ felidézte, hogy cég 10 éves ünnepségén
adott interjújában, akkor 20 évesen még nem gondolta, hogy
mindez valóra válik. Ugyanakkor
mindig elõretekintve, sok munkával sikeres családi vállalkozássá
tudtak válni a folytonosságnak, a
stabilitásnak és a kiszámíthatóságnak köszönhetõen. Mindezt azonban nehéz felépíteni és hosszú távon fenntartani. Az elmúlt 25 évben a legnagyobb dolog, amit kaptak az alapító generációtól az, hogy
õk megteremtették azokat az alapértékeket és elveket, melyek mentén ma is mûködnek. Ezek egyike,

Nagyon fontos alapérték a család is. Megható pillanatok következtek, hiszen ennek tanúságaként
Balogh Ádám a színpadra szólította
testvérét, illetve házastársaikat,
hogy egy festmény átadásával
megköszönjék szüleiknek ezen átadott alapértékeket. Egy családi
vállalkozás nagy családját a munkatársak is alkotják. A folytatásban köszöntötték a munkatársakat és külön a legrégebbi dolgozókat.
Balogh Ádám a magyar agrárágazat jövõjérõl is szólt. Mint
mondta, a legfõbb kihívás jelenleg
az, hogy a 15–20 millió tonna éves
hazai árunak (amely nem haladja
meg a világ mezõgazdasági termelésének 1%-át) mi lesz a sorsa a következõ években. Itt a szárazföld
közepén vajon fenn lehet tartani a
versenyt azokkal az országokkal,
többek között Oroszországgal és
Ukrajnával, amelyek sokkal jobb agronómiai és logisztikai adottságokkal rendelkeznek. Cégszinten most
az a kérdés foglalkoztatja õket, hogyan lehetne a magyar tömegárut
valamilyen hozzáadott értékkel felruházni. A legfõbb céljuk éppen
ezért az, hogy olyan értékesítési
láncokat alakítsanak ki a termelõk
és feldolgozók együttmûködésé-

hogy amit vállalnak, azt minden
esetben teljesítik. Továbbá hit abban, hogy a befektetett munka
elõbb-utóbb meghozza gyümölcsét. Az élet ugyanis nem ügyeskedésbõl és nem a rövid távú befektetésekbõl áll. Ezért mindig is elõtérbe helyezték a hosszú távú kapcsolatok fenntartását, továbbá azt,
hogy minõséget adjanak ki a
kezükbõl, és mindig jogkövetõ magatartást folytassanak. A Baki
Agrocentrumban összességében
ezt értik a partnerség alatt. Olyan
alapértékek mentén dolgoznak,
melyekre mindig lehet építeni,
bárhogy is alakuljanak a piaci körülmények, szögezte le.

vel, amelyek hosszú távú szerzõdéseket és biztonságot eredményeznek valamennyi partnerük számára
a hazai, de különösen a nemzetközi
piacokon.
Az ügyfelek 2018-ban mintegy
13 milliárd forint értékû termény
értékesítését bízták a cégre, amelyet sikeresen teljesítettek partnereik megelégedésére. Ennek volumene közel 30 százalékkal haladta
meg az elõzõ évi mennyiséget. Ezt
követõen színpadra léptek a Baki
Agrocentrum munkatársai, akik ezt
teljesítették, hogy közös dallal és
tánccal kifejezzék köszönetüket
partnereiknek.
Kép, szöveg: Antal Lívia

A BAKI AGROCENTRUM 25 ÉVES FENNÁLLÁSÁNAK ÜNNEPÉN

A családi vállalkozás elkötelezettségérõl

Németh-Balogh Éva, Németh Zoltán, Baloghné Panácz Eszter, Balogh Ádám, Balogh Rudolf,
Baloghné Domján Éva, Szabadosné Csók Sarolta, Bíróné Turu Ildikó, Kelemen Ferenc

nuló Évike lányom a vállalkozás
pénzügyi vezetését vihetné tovább, míg Ádám fiam édesapja feladatát, miután kereskedelmet szeretõ és jó kommunikációs képességgel rendelkezõ fiatal ember.
2014-ben, a cég 20 éves ünnepségén Balogh Éva úgy nyilatkozik,
hogy a szülõk kívánsága szerint bejárta a ranglétrát. A rendelésfelvétellel illetve a számlázással kezdte.
Most öt év után az üzletágak és a

Együtt Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármesterével (középen)

336 mil ió forint fejlesztésekre
Zalalövõ, Nova és Zalatárnok együtt mintegy 336 millió forintot kap a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból. A
három település öt nyertes pályázatáról Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos tartott sajtótájékoztatót Zalalövõn.

Zalatárnokon közel 90 millió
forintos támogatásból a Deákörökséghez tartozó épületek rekonstrukcióját végezheti el a római katolikus egyházközség, így
a mûemlék templom, valamint a
temetkezési hely felújítását. A
Deák-épületek környezetének
rendbetételével tematikus útvonalakat is kialakítanak, továbbá
egy könyvet is megjelentetnek a
zalatárnoki Deák család történetérõl.
Nován kerékpáros közlekedésfejlesztést valósítanak meg
az elnyert 115 millió forintból. A
kerékpárosok és gyalogosok
jelenleg a 75. sz. fõutat használják a Nova és Zágorhida között,
ami a forgalom miatt eléggé
balesetveszélyes. A projekt keretében 1198 méter hosszú új
kerékpárút épül, mely a lakó- és
munkahelyek megközelítését
teszi biztonságossá. Felújítják
továbbá a meglévõ buszöblök
és buszvárók körüli szegélyeket. Nován a háziorvosi, a fog-
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orvosi rendelõknek, a védõnõi
szolgálatnak, valamint orvosi lakásnak helyet adó egészségházat is megújíthatják. Az egészségügyi ellátás színvonalának
növelését szolgáló projektre
43,5 millió forint támogatást
nyert az önkormányzata.
Zalalövõ egy minibölcsõde
létrehozására, illetve a Zala menti és Õrségi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény fejlesztésére
kap összesen mintegy 89 millió
forintot a TOP-programból.
A tájékoztatón jelen volt
Lendvai Jenõné, Nova, Gombos
Csaba, Zalatárnok és Pintér Antal,
Zalalövõ polgármestere.
Valamennyi pályázat százszázalékos támogatású. Az építõanyagárak emelkedése miatt
azonban elõfordulhat, hogy
nem minden megvalósítandó
terv fér bele az elnyert összegbe. Ebben az esetben a pályázóknak kell azt kiegészíteniük,
vagy újabb pályázatot benyújtaniuk a különbözet fedezetére.

cég beszerzéseit, elemzéseit végzi,
ami nagyon izgalmas feladat.
Balogh Ádám pedig arra hívta fel a
figyelmet, hogy a családi vállalkozás egy külön világ, ahol gyakorta
keverednek a családi és a vállalati
dolgok. Ez sokszor nem egyszeru,
de úgy érzi, megtalálták az arany
középutat az új ötletek és az azokat
kontrolláló tapasztalat között.
A Zalaegerszegi Televízió az
Agrocentrum korábbi ünnepségein
készített riportjaiban a partnerek is
nyilatkoztak, kiemelve a cég megbízhatóságát, korrektségét és szakmai tudását.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere beszédében azt hangsúlyozta, hogy a családi vállalkozás
mûködésének eltelt éveit az összefogás és a kötõdés jellemezte. Azzal, hogy most gyermekeikkel
együtt ünnepelnek, a generációváltásra is követendõ példát mutatnak. Méltatta a vállalkozás több
szakmai kitüntetéssel járó életútját,
kiemelve azt, hogy az elmúlt évi
Magyar Kultúra napján maga a város is elismerte közösségi tevékenységét a Kultúra Mecénása díj
adományozásával. Végezetül át-

A Magyar Növényvédõ Mérnöki és Növényorvosi Kamara
Zala Megyei Területi Szervezete
januárban két szakmai napot
szervezett tagsága, valamint az
érdeklõdõ mezõgazdasági vállalkozók számára, Vonyarcvashegyen.

Az elsõt január 7-én tartottuk,
míg a második szakmai napot január 14-én. Mindkét eseményen
nagy létszámmal vettek részt a
zalai növényorvosok, amely elõzetes várakozásunkat is felülmúlta – mondta Dr. Varga Zsolt, a
Növényorvosi Kamara Zala megyei szervezetének elnöke. – A
tematikát úgy építettük fel, hogy
mindkét napra két növényvédelmi szakmai témát választottunk.
Január 7-én Zala megyében is
problémát okozó olaszperje fertõzésrõl, illetve az ellene való védekezésrõl
beszélt
LabantHoffmann Éva, a Növénypathyka
Kft. gyombiológusa. A másik elõadást Dr. Labant Attila tartotta a
drónok alkalmazási lehetõségeirõl a növényvédelemben és a
tápanyag-utánpótlás területén.
Január 14-én a gyomrezisztencia
helyzetérõl Dr. Novák Róbert
gyombiológus mérnökszakértõ
tartott elõadást. Farkas István
növényvédelmi szakügyintézõ a
2018-ban tapasztalt vetésfehérítõ-bogarakkal kapcsolatos kihívá-

nyújtotta a Zalaegerszeg Önkormányzata kitüntetõ oklevelét a 25
éves jubileum alkalmából.
Balogh Rudolf, a Baki Agrocentrum Kft. ügyvezetõje megköszönte az elismerést, kiemelve,
hogy a város vezetésével kiváló
kapcsolatot ápolnak. Mint mondta,
a mai ünnepen az agrárágazatot, a
közös munkájukat és annak sikereit
ünneplik partnereikkel együtt. Az
ügyfélbarát és eredményes munkájuk révén a sok száz fõs partneri körük ma már az egész Dunántúlra kiterjed. Kiemelte továbbá, hogy a
hivatalok és a felügyeleti szervek
mindig partnerek voltak abban,
hogy a termelõket az aktuális jogszabályokról tájékoztassák a szakmai rendezvényeken. A generációváltásról elmondta, hogy ez egy
nehéz, akár évtizedes folyamat,
mert sokkal nehezebb a vezetést
átadni a családtagoknak, mint egy
külsõsnek. Nyilván annak az örömét, hogy a gyerekek viszik tovább
a céget, azt felettébb jó megélni.
Mint mondta, menye, Eszter és veje, Zoltán is bekerült már ebbe a
nagy családba. Hangsúlyozta: az országnak alapvetõ érdeke, hogy a

SZAKMAI NAPOKAT SZERVEZETT A NÖVÉNYORVOSI KAMARA

A növényvédelem aktuális kérdései 2019-ben
sokat ismertette. Mindkét
napon a növényvédõ szereket gyártó és forgalmazó cégek képviselõi is bemutatták termék- és technológiai ajánlatukat.
A kollégák közötti szorosabb szakmai kapcsolat
kialakítása mellett célunk
volt az is, hogy tájékoztatást adjunk egymásnak a
2019. évi növényvédelmi
aktualitásokról. Minden
évben számítanunk kell
ugyanis az EU egyre erõteljesebb növényvédelmi
szabályozására. Idén érintett téma a neonikotinoid
Dr. Novák Róbert gyombiológus mérnökszakértõ elõadását tartja
típusú rovarölõ szerek kérdése, ugyanis sem a kukorica, tóanyag csoport lesz érintett. A rendes közgyûlést, illetve elindítsem a napraforgó vetõmagok deszikkáló hatóanyagok közül juk a nyolc, illetve nyolcvan órás
csávázására nem kerülhet sor, idén utoljára lehet felhasználni a növényvédelmi képzéseinket. Taami ugyancsak megnehezíti a vé- diquat-dibromid tartalmú szere- valy nyáron a kukorica-gyomirdekezést a talajlakó kártevõk el- ket. A permetezõgépek kötelezõ tással kapcsolatban tartottunk
len. Az EU késõbbiekben szabá- felülvizsgálatának szabályozásá- szakmai napot. Az elmúlt évben
nagy sikerrel szerveztük meg
lyozni fogja a klórpirifosz rovar- ban nem történt változás.
Az idei évre vonatkozó terve- Keszthelyen a sportnapunkat –
ölõ hatóanyag felhasználását is. A
korlátozás a gombaölõ szereket is ink csak most körvonalazódnak. mondta el a Növényorvosi Kamautoléri, elsõ körben a triazol ha- Hamarosan megtartjuk az évi ra Zala megyei elnöke.

