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Dr. Mosóczi László kiemelte: a
kormány számos, az önkormány-
zatokkal kötött megállapodáson
alapuló lépéssel segíti a települé-
sek és vonzáskörzetük fejlõdését.
Több éve zajlik a megyei jogú vá-
rosok és térségeik gazdasági lehe-
tõségeit javító Modern városok
program, idén pedig útjára indí-
tották a falusi életminõség javítá-
sát és a vidéki lakosság megtartá-
sát szolgáló Magyar falvak progra-
mot. Hangsúlyozta: a vidék élet-
minõségében a közúti infrastruk-
túra minõsége sem hanyagolható
el. Ez a felismerés vezette Kispáli
önkormányzatát, amikor a kezelé-
sükben lévõ bekötõút felújítására
vállalkoztak. A buszforduló létesí-
tését is magába foglaló beruhá-

zást a kormány tavalyi döntésével
71,5 millió forinttal támogatta. A
hazai közúthálózat fejlesztése az
ország minden részében, így Zala
megyében is elõsegíti a helyi gaz-
daság élénkítését, a helyi életmi-
nõség növelését.  

Mint mondta, ez Zalaegerszeg
esetében is így van, hiszen ezt
szolgálva már épül a zalai megye-
székhelyt az M7-es autópályával
összekötõ M76-os gyorsforgalmi
út. Az összeköttetés 45 kilométe-
res szakasza „okos útként” valósul
meg, amely a zalaegerszegi jár-
mûipari tesztpályához kapcsolód-
va a közúti tesztelési lehetõséget
biztosítja majd a hagyományos, az
elektromos és önvezetõ jármûvek
fejlesztõi számára.

Az államtitkár jelezte: elõkészí-
tés alatt áll az M76-os gyorsforgal-
mi út Zalaegerszeg és Körmend
közötti szakaszának építése. A
kormány idei döntése alapján a
Zalaegerszeg, Rédics és Lendva
vasútvonal tervezése is megkez-
dõdött. A falusi összekötõ- és be-
kötõutak felújítását évente 50
milliárd forinttal támogatja a kor-
mány a Magyar falu programban.
Zala megyében ennek elsõ ütemé-
ben 7 útszakasz, összesen több
mint 13 kilométeren újul meg.
Példaként említette a Zala-
egerszeg–Pórszombat összekötõ
utat, melynek közel egy kilométe-
res szakaszát Teskánd és Dob-
ronhegy között teszik rendbe.
Mint mondta, a második ütem elõ-
készítésére és tervezésére 2,5 mil-
liárd forint áll rendelkezésre az
idei költségvetésben. 

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos arról be-
szélt, hogy az igencsak rossz álla-
potú útszakasz felújításával régi

vágya teljesült Kispáli és a környék
falvai lakosainak. A megmaradt
útszakasz rekonstrukciója sem
marad el. Elõtte azonban meg kell
várni a jármûipari tesztpálya épí-
tésének befejezését, mert oda
még több ezer tonna követ hor-
danak be.

Horváth Zsuzsanna, Kispáli pol-
gármestere köszönetét fejezte ki
a kormányzati támogatásáért,
melybõl megújulhatott a 600 mé-
teres, kátyúkkal szabdalt útsza-
kasz. Ennek köszönhetõen felesle-
gessé vált a rossz útminõségre fi-
gyelmeztetõ közlekedési tábla,

amit László Zoltán alpolgármester
szerelt le, miután szalagátvágással
és söröshordó-gurítással átadták a
forgalomnak az új utat. A megen-
gedett legnagyobb sebesség 60
km/óra maradt. A kivitelezést a
Hydrocomp Kft. végezte. 

Antal Lívia

Fotó: AL

Balaicz Zoltán, Horváth Zsuzsanna, dr. Mosóczi László, Vigh László és Barabás Miklós ügyvezetõ.

ZALAEGERSZEGET IS ÉRINTIK A TÉRSÉGI ÚTFEJLESZTÉSEK

Megújult Kispáli bekötõútja

Mécs Imre, a beruházó Solar
Markt Csoport elnöke elmondta, a
söjtöri fejlesztés 4,2 hektáros ipar-
területen valósult meg, ahova
9.504 darab napelempanelt építet-
tek be. A naperõmû teljesítménye
3,1 MW, amellyel éves szinten

3.500 MWh elektromos áramot
termel a hálózatra. 

(Folytatás az 5. oldalon.)

A Nap energiájával

Söjtörön 3,1 MW-os teljesítményû naperõmûvet adtak át június
26-án. Építésének költsége meghaladta az 1,3 milliárd forintot.

Kispáliban átadták a zalaegerszegi jármûipari tesztpálya mellett
húzódó bekötõút 600 méteres hideg remix eljárással felújított sza-
kaszát, melyrõl a közlekedéspolitikáért felelõs államtitkár úgy véle-
kedett: a sikeres településfejlesztés a színvonalas közlekedési inf-
rastruktúra kialakításával kezdõdik.

www.zalamedia.hu
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8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
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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
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AKTUÁLIS2 MEGYE

A zalaegerszegi Szent Rafael
Kórház Perinatalis Intenzív Cent-
rumának (koraszülött intenzív
részleg) dolgozói vehették át a
kórház emlékplakettjét, mint a
legrangosabb elismerést az Arany
Bárány Hotel télikertjében tartott
Semmelweis-napi ünnepségen.

Dr. Halász Gabriella fõigazgató
beszédében felidézte az elmúlt év
eseményeit. Mint mondta, idén fe-
jezõdött be a legnagyobb beruhá-
zás, a zöld épület rekonstrukciója,
ahol a pózvai telephelyrõl beköltö-
zött osztályok: az onkológia, a
pulmonológia és a kardiológiai re-
habilitáció immár korszerû körül-
mények között végezheti munká-
ját. A szívcentrum létesítésével
mindez 5,6 milliárd forintot tett ki.
Mintegy 200 millió forintból új mû-
szerparkot kapott a patológia, to-
vábbá csõposta-rendszert létesí-
tettek, ami a vizsgálati anyagokat
és a gyógyszereket szállítja a rész-
legek között. Új kézfertõtlenítõkkel
szerelték fel a helyiségeket, ame-
lyeket a betegek és hozzátartozóik
is használhatnak. A betegbiztonság
növelésére 200 millió forint pályá-
zati támogatást fordítottak, emlí-
tette többek között, majd bejelen-
tette, hogy a rendelõintézet is
megújulhat külsõleg a fenntartó
300 millió forintos pályázatából.

Új technológiai és terápiás esz-
közöket szereztek be, melynek kö-
szönhetõen elvégezték az elsõ ka-
téteres szívmûtétet. Alváslabort
nyitottak, a daganatos betegségek
kezelésében új eljárásokat vezet-
tek be. Hangsúlyozta, a gépek, mû-
szerek és új technológiák mögött
ott van a dolgozók, az orvosok, nõ-
vérek tudása, a folyamatos szakmai
fejlõdés igényével. Mindezt maga a

szervezet, a munkatársak közötti
együttmûködés tartja össze, ami
nélkülözhetetlen a gyógyításban.
Semmelweis Ignác életútja, mun-
kássága, a változás szükségességé-
ben való hite születésének 201.
évében is zsinórmérce az egész-
ségügy számára, szögezte le.

Dr. Kecskés Gábor orvos-igazga-
tó dr. Magyar Imre Behrens doktor
és társai címû 1974-bõl való írását
olvasta fel, rámutatva, hogy 45 év-
vel ezelõtt is hasonló problémák
terhelték az egészségügyi dolgo-
zókat, mint ma. A nehézségek min-
dig lesznek, ez így van ma is, a
digitalizáció világában, amikor kor-
szerû mûszerek segítik a gyógyító

munkát. A jóra azonban most is
gondolni kell, hogy a betegekhez
õszinte szívvel tudjanak fordulni.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere arról beszélt, hogy
az önkormányzat bár soha nem
volt fenntartója a kórháznak, de
mégis a lehetõségei szerint segíti
annak munkáját. Ide sorolta, hogy
az elmúlt idõszakban 353 millió fo-
rintot fordítottak az egészségügyi
alapellátás fejlesztésére. A kórház
körüli parkolási gondok enyhítésé-
re a Mátyás király utca felújításával
20 új megállóhelyet létesítenek. A
Zárda utcában 45 új parkolóhellyel
számolhatnak a Mindszenty-iskola
torna- és vívócsarnoka megépíté-

sével, valamint 16 új férõhellyel a
Szent László és a Tomori Pál utca
keresztezõdésében.

Vigh László országgyûlési képvi-
selõ, miniszteri biztos fontosnak
nevezte az egészségügy fejleszté-
sét. Kitért arra, hogy 2020 január-
jában 14 százalékos, novemberé-
ben újabb 20 százalékos, végül
2022 januárjában további 30 száza-
lékos egészségügyi szakdolgozói
béremelés lesz.

A Semmelweis-napi ünnepsé-
gen a hagyományokhoz híven  ki-
tüntetéseket, valamint fõorvosi és
adjunktusi kinevezéseket adtak át. 

Antal Lívia
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Elmondta, hogy az elmúlt év-
ben csökkent a regisztrált bûncse-
lekmények száma Zalában, nem
történt olyan kiemelten súlyos, a
köznyugalmat megzavaró ese-
mény, amely megrendítette volna
az itt élõk és az ide látogató turis-
ták biztonságérzetét. Kérdõíves
felmérés is igazolja, hogy a lakos-
ság szubjektív biztonságérzete jó.
Tekintettel a megye aprófalvas te-
lepülésszerkezetére, igyekeztek
erõsíteni a falvakban élõk és a vi-
déki területek közbiztonságának
fenntartását szolgáló körzeti meg-
bízotti tevékenységet, valamint
szoros együttmûködést kialakítani
a helyi önkormányzatokkal és a
polgárõr egyesületekkel. A közle-
kedési kihágások visszaszorítása
mellett kiemelt figyelmet fordítot-
tak a bûnmegelõzésre, melynek
fókuszában a gyermekek, a fiata-
lok és a 65 éven felüliek álltak.  

Ezt követõen Egri Gyula igazga-
tó tájékoztatta a grémiumot a Zala
Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság elõzõ évi tevékenységé-
rõl, melyben a beavatkozások mel-
lett egyre inkább elõtérbe helyez-
ték a proaktív hatósági munkát és
a preventív kommunikációt. A tu-

datos megelõzés eredményeként
jelentõsen csökkent a megyében a
tûzesetek száma, amely még az
ötéves átlag felét sem érte el
2018-ban, valamint nem történt a
megyében szén-monoxid-mérge-
zés miatti haláleset sem. Elmond-
ta, hogy egyetlen káreseti bejelen-
tés sem maradt intézkedés és
egyetlen tûzoltói beavatkozásra
szoruló sem maradt segítség nél-
kül, melyhez jelentõs mértékben
hozzájárult az önkéntes tûzoltó
egyesületek bekapcsolódása a
mentési tevékenységbe. 

Dr. Pál Attila, a közgyûlés elnöke
köszönetet mondott a két szerve-
zetnek a megye lakosságának biz-
tonsága érdekében végzett mun-
kájáért. 

Elfogadta a megyegyûlés a Zala
Megyei Horvát Nemzetiségi Önkor-
mányzat munkájáról szóló tájékoz-
tatót, melynek középpontjában a
horvát nyelv, a kultúra, a hagyomá-
nyok megismertetése, a horvát
nyelvû hitélet és az anyaországgal
való kapcsolatok erõsítése áll. Ez
utóbbi érdekében koordináló sze-
repet is vállalnak a Mura két oldalán
található települések együttmûkö-
désének segítésében. 

A következõkben módosította a
testület a Zala Megyei Önkormány-
zat 2019. évi költségvetését, vala-
mint jóváhagyta a zalavári Szent
István kápolnában található kultu-
rális javak ingyenes megyei önkor-
mányzati tulajdonba adására vo-
natkozó kérelem benyújtását a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
Zrt-hez. Döntés született az
Interreg V-A Magyarország–Hor-
vátország Együttmûködési Prog-
ram 2014–2020 2. pályázati köré-
ben az önkormányzat partneri
részvételével benyújtott Riverside
(A határ menti Mura–Dráva–Duna
bioszféra rezervátum fejlesztése
és védelme) és a CO-EMEP (A határ
menti terület energia szegénysé-
gének csökkentése és a hatéko-
nyabb energia menedzsment ér-
dekében együttmûködések kiala-
kítása)  elnevezésû projektek, vala-
mint az Agrárminisztérium és a
Hungarikum Bizottság által kiírt
HUNG-2019, a nemzeti értékek és
hungarikumok gyûjtésének, nép-
szerûsítésének támogatására szóló
felhívására benyújtott „Õszi Érték-
nap” elnevezésû pályázat  jóváha-
gyásáról. 

Zárt ülésen döntött a testület a
megyei közgyûlés által alapított ki-
tüntetõ cím és díjak 2019. évi díja-
zottjairól. Az elismerések átadására
a 2019. szeptember 14-én tartandó
ünnepi közgyûlésen kerül sor.

A pályázat meghirdetése és benyújtása a Zala
Megyei Közgyûlés 9/2000. (IV. 18.) KR rendelete
alapján történik. A pályázat lebonyolítója a Zala
Megyei Önkormányzati Hivatal.

1. A pályázat benyújtásának feltételei:
A kollégiumi férõhely elnyerésére az a hallgató

pályázhat, aki
állandó lakóhellyel rendelkezik Zala megyé-

ben,
érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezik

valamelyik pécsi egyetem vagy fõiskola nappali ta-
gozatán, (illetve tárgyévben felvételt nyert) és
megfelel azon egyetem és fõiskola kollégiumi férõ-
hely-elbírálási szempontjainak,

kollégiumi helyét nem fegyelmi okból veszí-
tette el, és

akit nem zártak ki a 9/2000. (IV. 18.) KR ren-
delet 3. § (4) bekezdésében foglalt szabályok meg-
szegéséért. (Amennyiben a hallgató bármely okból
nem tart igényt az általa elnyert férõhelyre, köte-
les postafordultával azt jelezni a pályázat kiírójának.
A férõhely másnak nem adható át.)

2. A pályázat elbírálásának szempontjai:
a hallgató szociális körülményei, melyek a kol-

légiumi ellátást indokolttá teszik, 
a hallgatónak az elbírálást megelõzõ félévben

elért jó tanulmányi eredménye (elsõ évfolyamos
hallgató esetén az érettségi eredménye), válasz-
tott szakterületével, vagy más tanulmányaival ösz-
szefüggõ kiemelkedõ teljesítménye.

3. A pályázat benyújtásának módja:
A kollégiumi férõhelyre pályázni adatlappal (és a

szükséges mellékletek csatolásával) lehet. 
A pályázati adatlap kötelezõ mellékletei:

a tárgyév lezárt tanulmányi eredményének hi-
vatalos igazolása, elsõ évfolyamos hallgató esetén
érettségi bizonyítvány másolata, valamint felsõok-
tatási intézmény igazolása a felvételrõl,   

tanulói jogviszony igazolása (iskolalátogatási
igazolás),

a jövedelem típusának megfelelõ igazolások
(munkáltatói kereset, NAV jövedelemigazolás),
nyugdíj és nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátá-
sokról szóló igazolás, önkormányzat, munkaügyi
szervek által folyósított pénzbeli ellátásról szóló
igazolások, és egyéb, a kollégiumi ellátást indokoló
(pl. egészségügyi rászorultságról szóló) dokumen-
tumok.

Az adatlap átvehetõ, illetve igényelhetõ meg-
címzett, felbélyegzett válaszborítékkal a Zala Me-
gyei Önkormányzati Hivatal Szervezési Osztályán
(8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.), vagy letölt-
hetõ a Zala Megyei Önkormányzat honlapjáról
(www.zala.hu).

A pályázatot a Zala Megyei Önkormányzati Hiva-
tal címére (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) 1
példányban, postai úton, vagy személyesen kell be-
nyújtani. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Za-
la Megyei Önkormányzati Hivatal, telefon: 92/500-
722.

4. A pályázatok beérkezésének határideje:
2019. augusztus 10.      

A pályázók értesítése az elbírálásról: 2019.
augusztus 31-ig.

5. A pályázati felhívás kiírásait figyelmen kívül
hagyó pályázó automatikusan kizárja magát a
részvételbõl. 

6.  Egyéb:
A kollégiumi férõhely egy tanítási évre vonat-

kozik.
Amennyiben a hallgató bármely okból nem

tart igényt az általa elnyert férõhelyre, köteles pos-
tafordultával azt jelezni a pályázat kiírójának.

A férõhely másnak nem adható át. E szabály
megszegése kizárást jelent a tanulmányok teljes
idejére.

Azonos feltételek esetén elsõbbséget élvez-
nek a megye kisebb településén élõ hallgatók.

KRÓNIKA 3TÉRSÉG

Szentgyörgyváron a júliust egy régi gyöke-
rû, a községünk által kitalált és útjára in-
dított rendezvénnyel kezdtük. Pályázati

támogatás segítségével szerveztük meg a
Szentgyörgy nevû települések találkozóját. Éven-
te egy alkalommal a települések küldöttei (pol-
gármesterek, önkormányzati képviselõk, focis-
ták) találkoznak egy napra valamelyik Szent-
györgyön. Ezúttal nyolc település: Balatonszent-
györgy, Iszkaszentgyörgy, Mezõszentgyörgy,
Répceszentgyörgy, Homokszentgyörgy, Bánok-
szentgyörgy és Tótszentgyörgy 20-30 fõs kül-
döttségét mi láttuk vendégül – mesélte ÁÁddoovviiccss
IIssttvváánn polgármester, aki a rendezvény részletei-
be is beavatott.

– A 2001 óta újból létezõ, kísérõprogramokkal ki-
bõvített találkozó mostanra már nagyszabású
sport- és kulturális rendezvénnyé nõtte ki magát. A
fõszerepet a kispályás labdarúgótorna kapta, de
mind a gyermekek, mind a felnõttek
számára rengeteg szabadidõs és szó-
rakoztató program kínált könnyed ki-
kapcsolódást. Délelõtt kötetlen for-
mában a polgármestertársakkal be-
szélgettünk az egyes önkormányzati
problémák megoldási lehetõségeirõl,
a települési jó gyakorlatokról. Vállal-
kozók közremûködésével elfogyasz-
tottunk egy finom grill ebédet, meg-
kóstolva a falusi hurkát, kolbászt és
az egyéb húsféléket. Délutánra befe-
jezõdött a focikupa, amelyen nem
kellett szégyenkeznünk. A gyerekek
kedvét ugrálóvár és népi játékok se-
rege kereste. Ezúttal helyi közremû-
ködõket nem vontunk be a szinte fa-
lunapi hangulatot árasztó rendez-
vénybe, de a jókedv így sem maradt el. A meghívot-
tak és a vendégsereg szórakoztatásáról a Megarox
Társulat gondoskodott operett-musical-rockopera
elõadásával. A magyar rock klasszikusait idézte visz-
sza a különlegesen széles repertoárral büszkélkedõ

MR'8 zenekar. A Chili zenekar clubslágereket és kü-
lönösen kedvelt mulatós dallamokat hozott az esti
bálra.

– Mi újság a falufejlesztéssel?
– A Magyar Falu programhoz kapcsolódva mint-

egy kétmillió forint összértékben remélünk új orvo-
si mûszereket, EKG-készüléket és számítógépes esz-
közöket, valamint egyéb berendezéseket a rendelõ-
be. A '70-es években épült kultúrház elavult palate-
tõje jócskán megérett a cserére, így a Magyar Falu
pályázaton nyerhetõ 15 millió forint jó helyre kerül-
ne. Van egy belügyminisztériumi pályázat, melynek
segítségével mintegy 15 milliós forrásból kívánjuk
felújítani az 1991-ben épült Dózsa György utca mos-
tanra jócskán tönkrement burkolatját. A 15 százalé-
kos önerõt örömmel félretesszük, hogy elkészüljön
a mostanra széttöredezett, repedezett útburkolat
rekonstrukciója, beleértve a buszfordulót és annak
környezetét. A faluközpont csapadékvíz-elvezetési
gondjait is meg szeretnénk oldani. Most készítjük el

a jelentkezésünket, és várjuk, hogy a TOP-os pályá-
zat nyertesei között hirdessenek ki minket. Az ext-
rém esõzések korábban sok gondot okoztak, remél-
jük, hogy az új rendszerrel már nem önti el majd sá-
ros víz a község centrumát.

SZENTGYÖRGYVÁR

Szentgyörgy települések találkozója

A ZALA MEGYEI KÖZGYÛLÉS ÜLÉSÉRÕL

Közbiztonság, költségvetés, pályázatok 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi férõhelyeire
A Zala Megyei közgyûlés június 20-i ülésén dr. Sipos Gyula megyei

rendõrfõkapitány számolt be a megye közbiztonsági helyzetérõl,
legfontosabb intézkedéseikrõl és feladataikról.  

2019. 07. 09.
Zalaszentlõrinc Község Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY
SZOLGÁLTATÓ HÁZ ÉS ORVOSI RENDELÕ ENERGETIKAI KORSZERÛSÍTÉSE
ZALASZENTLÕRINCEN

Zalaszentlõrinc Község Önkormányzata 44,7 millió forint támogatást nyert a Szé-
chenyi 2020 fejlesztési program Terület- és Településfejlesztési Operatív Program-
jának TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerûsítése címû pályá-
zat felhívására benyújtott, TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00028 „Szolgáltató ház és orvosi
rendelõ energetikai korszerûsítése Zalaszentlõrincen” címû pályázatával. A projekt
támogatás mértéke az elszámolható összköltség 100%.

A TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00028 kódszámú projekt az Európai Regionális Fejlesztési
Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósult meg 2017. 07. 20. –
2019. 03. 13. között. 

Az energiafogyasztás csökkentése és az energiapazarlás megszüntetése egyre fonto-
sabb Magyarország számára, ennek egyik módja az épületek korszerûsítése, azok ener-
giahatékonyságának javítása. Egyre szélesebb körben elismerik, hogy ez nem csupán a
fenntartható energiaellátás megvalósításának, az üvegházhatást okozó gázkibocsátás
csökkentésének, az ellátásbiztonság garantálásának és az importkiadások csökkentésé-
nek eszköze, hanem egyben fokozza az ország gazdasági versenyképességét. A megva-
lósult fejlesztés nagyban hozzájárul a hatékonyság növekedéséhez, az energialánc vala-
mennyi szakaszában, a termeléstõl a fogyasztók általi felhasználásáig. 

A projekt során a Szolgáltató ház és orvosi rendelõ (8921 Zalaszentlõrinc, Arany Já-
nos u. 5.) épületének az energetikai korszerûsítése valósult meg. A felújítás során az épü-
let homlokzati és padlásfödém hõszigetelése, nyílászárók cseréje, fûtési rendszer korsze-
rûsítése, hõszivattyú és napelemes rendszer telepítése került elvégzésre. A hõszigetelés
során megfelelõ vastagságú EPS hõszigetelõ tábla, a nyílászárók cseréje során ugyan-
csak megfelelõ hõszigetelõ képességû üvegezés és tokozású eszközök kerültek beépí-
tésre. Az épületben tartózkodók hõérzete javul, kisebb lesz a hõingás a belsõ térben.
Megnövekszik az épület élettartama, esztétikai megjelenése javul, az önkormányzat in-
gatlanvagyonának értéke megnõ. 

A beruházás hozzájárul az önkormányzat által közcéllal mûködtetett (100%-os önkor-
mányzati tulajdonban lévõ) intézmény primerenergia-felhasználásának csökkentéséhez,
ezáltal az abból adódó ÜHG-kibocsátás csökkentéséhez és népszerûsíti a település la-
kosságának körében a megújuló energiaforrások hasznosítását.

A projektrõl bõvebb információt a www.zalaszentlorinc.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhetõ:
Zalaszentlõrinc Község Önkormányzata
8921 Zalaszentlõrinc, Petõfi S. u. 4.



HISTÓRIA4 MEGYE
750 éves fennállását ünnepelte

Pötréte emlékmû és kopjafa állí-
tásával június 22-én. A Szévíz völ-
gyében megbúvó település mind-
össze 280 lakosú, mégis sokakat
vonz csodálatos természeti kör-
nyezetben lévõ horgásztavaival.
Az oda látogatók a helyiek ven-
dégszeretetét élvezhetik, ahogy
érezhetik szülõföldjükhöz való kö-
tõdésüket is, amit jól mutat az
emlékmûvön álló felirat Tamási
Áron gondolatával. 

„Az ember a szíve mélyén örök-
ké oda való, ahol született." Gáspár
Károly polgármester kezdte így
avatóbeszédét, hangsúlyozva,
hogy az Erdélybõl származó Kos-
suth-díjas magyar író gondolatai
híven tükrözik, mit jelent a haza, a
szülõhely. Mint mondta, a magyar
nyelv egy beszédes nyelv, hiszen a
mondanivaló kifejezésére használt
szavak, szófordulatok az elsõdle-
ges jelentésük mellett érzelmi töl-
tetet is hordoznak. Amikor az em-
ber felnõttként meglátogatja a
szüleit, azt mondja: „megyek ha-
za”. Mert a haza mégiscsak ott van,
ahol felcseperedett, ahol megélte
elsõ sikereit, kudarcait, ahol min-
den ház, fa, sarok mond számára
valamit. A gyökeret nyújtó emlé-
kek generációról generációra tá-
maszt adnak az ember életéhez,
melyre csak a szülõföld képes,
emelte ki a polgármester.  

Ez így történik immár 750 éve,
hiszen Pötréte elsõ írásos említése
1269-bõl származik, Petréte né-
ven. Az õsök elõtt kívántak tiszte-
legni kopjafával, a jelen és a jövõ
nemzedékét pedig óvni az azt dí-
szítõ turulmadárral. Hét és fél év-
század után is legyen mit ünnepel-
ni, legyen mire visszatekintenie a
következõ generációknak, adott
hangot kívánalmának a polgár-
mester.

Vigh László országgyûlési képvi-
selõ, miniszteri biztos a település
történetét foglalta össze. Mint
mondta, Pötrére a környezõ fal-
vakkal együtt már a honfoglalás

elõtt is lakott terület volt, ugyanis
több helyen találtak itt avar kori
emlékeket. A török idõkben több-
ször elnéptelenedett, de valamiért
mindig visszajöttek ide az embe-
rek. Az igazi fejlõdés a múlt század
50-es éveiben kezdõdött, akkor
vezették be a villanyt, majd a
rendszerváltás után a szennyvíz ki-
vételével a többi infrastruktúrát.
Területe mindig is gazdag volt hal-
ban, vadban és vízi szárnyasokban.
S tõzegben, amit a 70-es évektõl
kezdõdõen bányásztak ki. Helyü-
kön vizek törtek fel, melynek kö-
szönhetõen Pötrétére úgy tekint-
hetünk ma, mint a horgászat
egyik fellegvárára. Csodálatos hor-
gásztavait nemcsak Zala me-
gyébõl, hanem az ország más ré-
szeibõl, sõt külföldrõl is felkeresik.

A világhírû zalai gím-
szarvas szintén sok
vendéget vonz ide. Az
országgyûlési képviselõ
végül méltatta, hogy az
itt élõk mennyire odafi-
gyelnek lakókörnyeze-
tükre, kifejezve szere-
tetüket az immár 750
éves szülõfalujuk iránt.
Az önkormányzat 1,3
millió forint saját erõbõl
létesítette a padokkal
és virágokkal is díszített
emlékparkot, amit
Csonka Nándor plébá-
nos áldott meg. Hang-
súlyozta: a mai nap
Pötréte ünnepe, a kö-
zösség és az egybetar-
tozás ünnepe. 

Gáspár Károly pol-
gármester által immár

kilenc éve irányított önkormány-
zat elsõdleges célként az elván-
dorlás mérséklését illetve megállí-
tását határozta meg. 

– Igyekeztünk mindent meg-
tenni azért, hogy olyan élhetõ la-
kókörnyezetet alakítsunk, ami in-
gatlanvásárlásra ösztönözi az em-
bereket – mondta érdeklõdésünk-
re a polgármester, akit az ünnep-
ség után kérdeztük a település
mindennapjairól és az önkormány-
zat terveirõl. – Eredménynek érté-
kelhetjük azt, hogy tényleg kelen-
dõek az ingatlanok, és minimális,
amit még nem adtak el, hiszen az
elmúlt években fiatalok, családok
települtek be. Bízunk abban, hogy
a falusi CSOK lehetõsége még in-
kább ösztönzõleg hat beköltözés-
re. A horgászok is, fõleg a néme-
tek, elõszeretettel vásároltak itt
ingatlant, ahol akár egy félévet is

eltöltenek rokonokkal, barátokkal
falunkban. Rajtuk kívül más nációk
is élnek a faluban, ahogy a nemze-
tiszín zászlók is mutatják a köz-
pontban.

A horgásztavak valóban nagy
vonzerõt jelentenek, nemcsak a
turizmus szempontjából. Az itt
élõknek is kikapcsolódási lehetõ-
ség a szabadidõ eltöltésére, ami-
ért nem kell messzire menni, ezért
a falu nem csupán egy lakóhely. A
turizmus mindazonáltal nagyon
fontos településünk számára.
2016 óta az önkormányzat fel-
ügyeli a tavakat, illetve végzi a hal-
telepítést. Az elégedett horgász-
nál nincs jobb reklám! - ez a mot-
tónk. A tavak környezete vadregé-
nyes vidék, amit csak annyira gon-
dozunk, hogy megmaradjon ab-
ban az állapotában, ahogy a ter-
mészet adta. Szeretnénk azonban
egy vendégházat létesíteni, amit
egyelõre gátol, hogy a terület a

Natura 2000 besorolás alá esik.
Olyan szálláshelyben gondolko-
dunk, ahol egy hetet is eltöltve
kulturált körülmények között pi-
henhetnének, tisztálkodhatnának
a horgászok és családtagjaik. A 2-
es tó körül körbejárható, körbeke-
rekezhetõ tanösvényt alakítanánk
ki, hogy páratlanul gazdag madár-
világát másoknak is megmutat-
hassuk. Ide kapcsolódik az, hogy
településünket is érinti a Kis-Bala-
tont a Muravidékkel összekötõ,
fejlesztés alatt álló kerékpárút.
Emiatt kerékpáros pihenõként is
üzemeltetnénk a vendégházat. Ki-
emelném, hogy a turizmus fejlesz-
tésével nemcsak az önkormány-
zat, de a helyi szolgáltatók bevéte-
le is nõne. Kis költségvetésû hely-
hatóság révén csak akkor fogunk
bele a vendégház és a tanösvény
terveztetésébe, ha ehhez pályáza-
ti támogatást kaphatunk.

Pötrétén végigsétálva, minden
látogató érezheti, hogy az itt élõk
és az önkormányzat egyaránt
gondos gazdája a településnek. Az
odafigyelés nyilvánul meg abban
is, hogy a vidékfejlesztési prog-
ramban bízva tervezik az orvosi
rendelõ és a templom felújítását
is, tudtuk meg végül Gáspár Károly
polgármestertõl. 

Antal Lívia

VENDÉGHÁZAT ÉS TANÖSVÉNYT LÉTESÍTENE A HORGÁSZFALU

Pötréte 750 éves fennállását ünnepelte 

Vigh László, Gáspár Károly, Baloghné dr. Andel Zsuzsanna jegyzõ,
Csonka Nándor és Czémán László, Felsõrajk polgármestere.

Vasboldogasszonyban senki
sem maradt éhes a falunapon,
amelyen 18 fõzõcsapat készített
finomságokat a helyiekbõl és
környékbeliekbõl álló vendégse-
regnek. A gasztronómiai élveze-
teken túl minden korosztály ér-
deklõdésére számot tartó prog-
ramokat is kínált az esemény
jócskán az éjszakába nyúlóan. 

Németh Zsolt polgármester el-
mondta: a falunapot mindig július
elsõ vagy második hétvégéjén
rendezik meg. Most azért esett a
választás a hónap elejére, hogy ne
ütközzön más környékbeli ese-
ménnyel. 

– A nap sport- és ügyességi ver-
senyekkel indult, majd kezdetét
vette a fõzõverseny az árnyas aká-
cosban még a délelõtt folyamán.
Valójában nem is verseny, mert
nincs zsûrizés, sokkal inkább a ba-
rátkozásról, a közösségépítésrõl
szól. Az ételsor is szabadon válasz-
tott, a csapatok maguk döntik el,
milyen bográcsos és egyéb fõtt-
sült ételeket készítenek. Jutalma-
zásként oklevéllel és egyen aján-
dékcsomaggal köszönjük meg
munkájukat, így mindenki gyõz-
tesként mehet haza. Van egy ván-
dorkupánk, amit minden évben

más-más csapatnak adunk, így a
következõ évben vissza is várjuk
õket. Jellemzõ, hogy mindenki
elõrukkol valami különlegesség-
gel, így a vándorkupa minden év-
ben mondhatni kézrõl kézre jár. 

A fõzõversenyre idén 18 csapat
jelentkezett. Állandó résztvevõ-
ként minden évben számíthatunk
sportegyesületünk, népdalkörünk
és a nyugdíjasklubunk tagjaira.  A
szomszédos településekbõl is jön-
nek fõzni, ahogy mi is ellátogatunk
hozzájuk ilyen alkalmakkor. Július
15-én részt vettünk a Vas megyei
Gyõrvár falunapján, így most õk is
itt vannak. Külön köszönet illeti a

Kaczor Zsolt Mihály polgármester
által vezetett csapatot, hiszen az
általuk kisütött kolbász, amit egy
ottani termelõ készít, a „tömegét-
keztetést” szolgálta. Ezzel õk is
hozzájárultak a falu megvendége-
léséhez, amiért kiérdemelték a
vándorkupát. 

A falunapi programok összeál-
lításában mindig nagy figyelmet
szánunk a gyerekekre, mondta a
polgármester. Ezúttal is ugrálóvá-
rakkal, lufihajtogatással és ügyes-
ségi játékokkal igyekeztünk a
kedvükre tenni. A felnõtteknek
változatos zenei kínálatot próbál-
tunk összeállítani a Csocsesz,

Duett Party és a Fáraó zeneka-
rokkal valamint Burai Krisztián
egyéni elõadóval.

Vasboldogasszonyban a hagyo-
mányos falusi utcaképpel találkoz-
hat a betérõ, azonban ahogy köze-
ledik a központ felé, egyre bõvül a
látvány. Itt található a helytörté-
neti kiállítás, a templom, az 56-os
emlékmû tere, az önkormányzati
hivatal épülete, ahol fitneszterem
is van. Mögötte a játszótér, az út
másik oldalán pedig az aszfaltos és
a füves focipálya. 

A környezet és az épületek
egyaránt odafigyelésrõl árulkod-
nak, ami nem jelenti azt, hogy az
önkormányzatnak ne lennének

újabb elképzelései továbbfejlesz-
tésükre. Németh Zsolt polgármes-
ter elmondta, a Magyar falu prog-
ramra nyújtottak be pályázatot a
fõutcán található faluház tetõszer-
kezetének felújítására, továbbá
orvosi eszközök beszerzésére. Jár-
dafelújítást is terveznek, melyhez
a Belügyminisztériumtól várnak
pályázati támogatást. 

Az iratokban 1409-ben elõször
említett Nagyboldogasszony
templom teljes külsõ és belsõ fel-
újítása már megkezdõdött, melyre
a helyi egyházközség nyert támo-
gatást a szombathelyi egyházme-
gyétõl.

– liv –

KÖZÖSSÉGÉPÍTÕ ESEMÉNY VASBOLDOGASSZONYBAN

Falunap, a családok kedvére

A fõzõverseny vándorkupáját kiérdemlõ gyõrvári csapat, 
Németh Zsolt (balról 5.) és Kaczor Zsolt Mihály (balról a 6.) polgármesterekkel.
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A Pákai Szent Péter és Szent
Pál római katolikus Plébániahiva-
tal Péter-Pál-napi hagyományos
búcsúünnepét szórakoztató prog-
ramok megszervezésével tettük
egész napos, könnyed kapcsoló-
dást nyújtó rendezvénnyé - me-
sélte LLuukkááccss  TTiibboorr polgármester,
aki összefoglalta az ünnepi prog-
ramokat.

– A templomunk védõszentjei-
nek tiszteletérõl minden évben illõ
módon megemlékezünk. Németh
Csaba plébános mutatta be a hála-
adó szentmisét, mely után a kom-
munista diktatúra éveiben a horto-
bágyi kényszermunkatáborokba bí-
rói ítélet nélkül elhurcoltakra és az
internálótáborokba kényszerrel el-

vitt emberekre emlékeztünk egy
koszorúzással egybekötött ünnep-
ségen. Ezúttal is az EFOP, a Zala Me-
gyei Önkormányzat és a helyható-
ságunk anyagi támogatásával tud-
tuk megszervezni a búcsút, mely-
nek kísérõ programjai az elmúlt
esztendõk tradícióit követték. A
Béke út mindkét oldalát kézmûves
vásározók foglalták el, légvárak
emelkedtek a magasba, és a népi
játszótér tárgyi és eszközparkját is
ki lehetett próbálni. A gyerekek
számára ezúttal is számos, érdekes
attrakciót kínáltunk. A régió kiste-

lepüléseirõl újból sok kíváncsiskodó
jött el a könnyed szórakozást kínáló
délutáni és esti programokra.
Lukács Lajos néhai focista, futball-
bíró emlékére ismét labdarúgó-
emléktornát szerveztünk a
berzencei és a becsvölgyei, illetve a
helyi öregfiúk részvételével. A sza-
badtéri színpadon este Nádas
György humorista lépett föl, de õ
elõtte Jurina Bea színész és társai
alapozták meg a hangulatot ferge-
teges operett elõadásukkal. A Fá-

raó zenekar báli muzsikája után
koncertezett nálunk Tommy Young
és a Solid System. 

– Milyen fejlesztésekkel köny-
nyítik meg a településen élõk min-
dennapjait?

– A közös fenntartású és tulaj-
donlású iskola konyhájának felújítá-
sát egy tavaly elnyert Leaderes pá-
lyázat segíti. Decemberben közel
10 milliós összértékben vásároltuk
meg a korszerû eszközöket, gépe-
ket, berendezéseket. A szünidõ in-
dulásával keressük a kivitelezõt. Az
elszabadult építõanyagárak, a

megnövekedett munkadíjak, a drá-
guló építési költségek miatt a pro-
jekt költségvetésének átdolgozásá-
ra kényszerültünk. Az Ortaháza,
Pördeföld és Kányavár települések-
kel közös program önerejének
majdnem háromnegyedét, csak-
nem 7 milliót, Páka biztosítja. Sze-
retnénk szeptember elejére min-
dent készre jelenteni a modern
konyhában. Lesz ivó- és szennyvíz-
hálózat-csere, burkolás, járólapo-
zás, akadálymentesített, rámpás il-
lemhely kialakítás is. A konyha az
ovisokon, a diákokon és a pedagó-
gusokon kívül ellátja a nyugdíjas ta-
nítókat és további külsõs, éthordós
étkezést igénylõket is. 

A lapos tetõs óvoda épülete
többször beázott, ezért teljes hõ-
és vízszigetelésre van szükség,
napkollektorral bõvítetten, az épü-
letgépészet modernizálásával, új
gázkazánok beszerzésével, a radiá-
tor- és csõhálózat átépítésével, az
ajtók és a falak átfestésével, mely-
hez 30 milliós pályázati támogatást

remélünk. Az oviban a külsõ hom-
lokzat megújítása és a nyílászáró-
csere 7-8 éve már megtörtént. A
tetõszigetelést már õsszel, a többi
gépészeti és egyéb belsõ munkát
pedig jövõ nyáron végeznénk el.
Március elsejétõl 13 fõ bevonásával
ismét elindítottuk a Start munka-
programot. A közfoglalkoztatottak
végzik a közterületek, a közteme-
tõ, a bunkerturizmus helyszíneinek
rendben tartását, a virágok öntö-
zését, a kaszálást. 

A kertészetünkben: hagymát,
paprikát, paradicsomot, uborkát és
krumplit termesztünk, hogy friss,
egészséges, helyben termelt zöld-
séggel tudjuk ellátni az iskola kony-
háját. A fel nem használt zöld-
ségeket a lakosság számára meg-
vételre hirdetjük meg. Az ebbõl be-
folyt összeget pedig gép- és szer-
számvásárlásra fordítjuk vissza. A
kultúrház fûtéskorszerûsítését rég-
óta szeretnénk megoldani. A jelen-
legi, korszerûtlen, gazdaságtalan,
színháztermi, légbefúvásos beren-

dezést, illetve a konvektorokat jö-
võre lecserélnénk egy új, modern
fûtéstechnikára. 

A helyi közutak nyolcvan száza-
léka jó állapotban van, de a tél so-
kat rontott az útállapoton. A belte-
rületi utak felújítását szolgáló, 25
százalékos önerõt igénylõ, a maxi-
málisan elnyerhetõ 15 milliós ösz-
szeg elnyerésére beadtunk egy

BM-es pályázatot a Hegyalja és a
Petõfi utcák hiányzó szakaszainak
rendbe tételére. Szeptemberben
születik döntés, de ha kell, a kátyú-
zást megoldjuk. Polgármesterré
történt megválasztásom után két
évvel a dömeföldi és a pákai tele-
pülésrész vízelvezetési problémáit
megoldottuk. Azóta nem úsznak a
pincék, a lakások, és a Fõ utcai bol-
tok, üzletek sem. Tavaly nyertünk
egy traktort, különféle felszerelé-
sekkel, adapterekkel. Ezek segítsé-
gével tesszük rendbe a hegyi útja-
inkat, végezzük el a kaszálást, a
földgyaluzást, talajegyengetést. A
felújított sportparkot, pályástól, öl-
tözõstõl, felnõtt- és gyermekját-

szóterestõl úgy alakítottuk ki, hogy
azt a családok együtt és külön is
használni tudják. 

A dömeföldi boronafalú népi
tájház zsúpolásával és sártapasztá-
sával végeztek az Oszkóból érke-
zett kivitelezõk. A Göcseji Múzeum
munkatársai rendezik majd be az
épület helyiségeit az általuk restau-
rált múzeumi tárgyakkal és az ön-
kormányzatunk tulajdonában lévõ
tárgyakkal. Vállaltuk, hogy éves
szinten 240 napon keresztül a táj-
házban állandó kiállítást nyitunk az
említett használati és dísztárgyak
közszemlére tételére. Az avatóün-
nepséget az augusztus 5-ei döme-

földi településrész búcsúünnepére
tervezzük.

– Páka intenzív testvértelepü-
lési kapcsolatrendszert ápol.

– A normandiai Cuverville-bõl
minden második évben jönnek
hozzánk vendégek. Jövõre mi uta-
zunk Franciaországba. A németor-
szági Wesendorf település 20 fõs
delegációját június derekán fogad-
tuk. Meglátogattuk a csesztregi au-
tóalkatrész-gyártó üzemet, és a fõ-
városi Terror Házát, kirándultunk a
gödöllõi királyi kastélyba, gulyással
is megvendégeltük õket, de bor- és
pálinkakóstolást is szerveztünk
számukra. 

Nemes Norbert

Pákai példaadás profi precízséggel

(Folytatás az 1. oldalról.)
Ezzel mintegy 1200 háztartás,

több mint 4000 ember teljes
energiaigénye biztosítható tisz-
tán zöld energiával a következõ
25 évben. 

– A Nap egy nap alatt annyi
energiát juttat a Földre, amellyel
egész évben el lehetne látni a vi-
lág lakosságát – hívta fel a figyel-
met. – Ez egy döbbenetes tény,
annál fogva is, hogy ennek az
energiának csak a töredékét tud-
juk hasznosítani jelenleg. A tiszta
és fenntartható energiatermelés
jövõje a Nap, gyerekeink, unoká-
ink léte attól függ majd, hogy ezt
a lehetõséget hogyan tudjuk ha-
tékonyan kiaknázni. Mint mond-
ta, ebben a gondolkodásban kivá-
ló partnert találtak Söjtör önkor-
mányzatában. 

Könyves Gábor, Söjtör polgár-
mestere azt hangsúlyozta, hogy
megtisztelõ egy vidéki település
számára, hogy milliárdos értékû
fejlesztés valósult meg. Ilyen vo-
lumenû beruházás egyedülálló
nem csak Söjtörön, hanem a szû-
kebb környezetünkben is. Öröm-
teli, hogy az egyik legtermészete-
sebb energiaforrás kihasználását
célozták meg a beruházók, ami
nem jár sem környezeti, sem
egyéb terheléssel, többek között
növekvõ gépjármûforgalommal.
Rendkívül impozáns látványt
nyújt a négyhektáros naperõmû
egy olyan területen, mely koráb-
ban elhanyagolt, elnádasodott rét
volt. Az önkormányzat az elsõ „ka-
pavágástól” elkötelezett segítõje
volt a projektnek. Bízunk benne,
hogy a Solar Markt Csoport

Söjtörön megtalálja a számításait
és további beruházásokat, fejlesz-
téseket valósít meg a településen.

Pusztai Péter, a Solar Markt
Kft. résztulajdonosa elmondta, a
söjtöri projekt tervezését és en-
gedélyeztetését 2016-ban, míg
építését 2018 augusztusában
kezdték meg. 2019. április elsejé-
vel indult el a kereskedelmi üzem
a 3,1 MW-os teljesítményû nap-
erõmûben. A naperõmû 25 éven
át annyi elektromos áramot ter-
mel, ami Söjtör és Bak lakosságá-
nak ellátásához elegendõ.

Az ünnepségen Mécs Imre,
Pusztai Péter és Könyves Gábor
vágták át a nemzetiszín szalagot.
Ezt követõen Sághegyi Gellért
plébános, Söjtör díszpolgára ál-
dotta meg az erõmûvet.

– liv –

NAPERÕMÛVET ADTAK ÁT SÖJTÖRÖN

Tisztán, a Nap energiájával

Július 3-án adták át ünnepélyesen az ifj. Paál
István egyházközségi tag kezdeményezésére, a
Zala Megyei Önkormányzat támogatásával felújí-
tott, korábban a szél által ledöntött 1897-ben ál-
lított keresztet a kerkabarabási kápolna melletti
temetõben. 

Az ünnepségen Vigh László, a térség ország-
gyûlési képviselõje és Pácsonyi Imre, a Zala Me-
gyei Közgyûlés alelnöke köszöntötte a megjelen-
teket, majd Pál Zoltán plébános áldotta meg a ke-
resztet.

A képen balról jobbra: Pácsonyi Imre alelnök,
Vigh László országgyûlési képviselõ, Pál Zoltán
lelkipásztor és Ifj. Pál István egyházközségi tag.

KERKABARABÁS

Keresztszentelés
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Várvölgyön véghajrában van
több fejlesztés. A korábban be-
adott pályázatok sikerét most
aratjuk és további számos pro-
jekt kivitelezése is napirenden
van – mesélte Barcza  Balázs pol-
gármester, akit a falu moderni-
zálásáról faggattunk. 

– A Bethlen Gábor Alapkezelõ
Zrt. pályázati programjához kap-
csolódóan idén egymillió forintot
nyertünk egy testvértelepülési
kapcsolat ápolását segítõ pályáza-
ton. Tavaly egy másfél milliós
projekt révén félszáz fõs küldött-
séget fogadtunk a Laska fesztivá-
lunkon, idén július végén pedig,
mi utazunk ötven fõvel az erdélyi
Gelence községbe az õ falunapi
ünnepségükre. Egy tavaly elnyert
BM-es, önkormányzati feladatel-
látást szolgáló fejlesztések támo-
gatására kiírt pályázat megvalósí-
tása most zajlik. Az orvosi rende-
lõ modernizálására és a védõnõi
iroda kialakítására 30 millió forin-
tot kaptunk, a projekt célegye-
nesben van a Laska fesztivál alkal-
mával történõ avatásra. Teljes
belsõ felújítás, villamos hálózat,
burkolat, tetõhéjazat és nyílászá-
rócsere, fûtéskorszerûsítés, nap-
elemes rendszer kiépítése, szige-
telés, valamint akadálymentesí-
tés is tervben van. Várjuk az or-
vosi eszközbeszerzésre valamint
az önkormányzati tulajdonú kö-
zösségi terek felújítását szolgáló
már beadott pályázataink pozitív
elbírálását. Utóbbiból a kultúrház
tetõhéjazat- és nyílászárócseréjét
kívánjuk megvalósítani. 

Vis major támogatásból június
végén kezdtünk építeni egy újabb
támfalszakaszt a Zsógor közben
lévõ mély úton. A meredek, agya-
gos-löszös partfalat 24 millióból
még a nyáron megerõsítjük. A csa-
padékvíz-elvezetõ belterületi ár-
kok rendezésére, három külterüle-
ti út burkolatának megerõsítésé-

re, a Temetõ utca útpadka- és a
burkolt csapadékvíz-elvezetõ
rendszerének javítására vis major
keretbõl még várunk mintegy 42
millió forintot. Tavaly az óvoda
kertjét társadalmi munkában újí-
tottuk meg a szülõkkel, most a
nyári leállás alatt önerõbõl és ön-
kéntes szakmunka felajánlással a
vizes blokkot modernizáljuk. A Ma-

gyar Falu programhoz kapcsolód-
va további célok kivitelezését re-
méljük. Tavalyelõtt térköves lett a
Kossuth utcai járda fele. Pályázati
siker esetén a két kilométeres ut-
ca teljes járdaszakasza is kiépülhet
az étteremtõl a nyugati faluvégig.
Ide díszkörte- és díszcseresz-
nyefákat ültettünk. Az önerõs
programot tavasszal pedig folytat-
ni fogjuk.

– Várvölgy a laskafesztiváljá-
ról is elhíresült település.

– Igen. A Hungaricum pályázat
a július 12-én és 13-án tartandó

Laskafesztivál lebonyolítását és a
helyi értéktár kiadványának újra
nyomtatását is segíti. Reméljük,
hogy a XIII. Laskafesztiválra a kör-
nyéken élõkön kívül is sokan kí-
váncsiak lesznek. A régióból több
mûvészeti csoportot is vendégül
látunk. A házi készítésû krumplis
lángost ezúttal is a helyi pékség
dolgozói és az itteni asszonyok

sütik. Pénteken fellép a populáris
zenét játszó Vagabond Trió,
Auguszt Bárió énekes-zeneszer-
zõ, Koller Balázs retro DJ. Szom-
baton délután kettõkor avatjuk
az orvosi rendelõt, majd 15 órától
újból a színpadi mûsorok lesznek
fõszereplõk. Bemutatkozik: a Vár-
völgyi asszonyklub, a Cserszeg-
tomaji Tátika Népdalkör, a helyi
E.N.D Trió, Soltész Rezsõ, a
Quintett zenekar, a Lóci Játszik
zenekar. A programot a Dance bál
zárja.

Nemes Norbert

LASKAFESZTIVÁL JÚLIUS 12-13.

Várvölgy vitalitássalwww.zalamedia.hu
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Miháld, a Dola-patak völgyé-
ben elhelyezkedõ közel nyolc-
százlelkes település minden ér-
telmes, a község valódi hasznát
elõre mozdító pályázatot igyek-
szik megragadni, hogy minél él-
hetõbb feltételeket sikerüljön
biztosítani az itt élõknek –
mondta Gerõ Sándor polgármes-
ter, akit a falu fejlesztésérõl
kérdeztünk.

– Képviselõ-testületünk dönté-
se értelmében, három, a szabad-
idõközpont és a horgásztó kör-
nyezetének szebbé tételét meg-
célzó, a gyermekek táboroztatá-
sát segítõ, a tókörnyék köztéri
bútorzatának eszközfejlesztését
támogató turizmusfejlesztési pá-
lyázaton is indulni kívánunk. A te-
lepülés központjában tavaly 430
méter hosszúságban új járda
épült, útfelújításokat hajtottunk
végre a Béke utcában, a telepü-
lésdekorációs feladatainkat, a
vonzó községkép kialakítását pe-
dig évszakfüggetlenül igyekszünk
maradéktalanul ellátni. A belterü-
leti utak, járdák felújítására újabb
BM-es pályázati kiírások jelentek
meg, amin az önrészt félretéve,
mi is elindultunk. Az egész napos,
programgazdag pünkösdi faluna-
punkon sok családot és ide láto-
gatót láttunk vendégül. 

A civilek palettájáról már hi-
ányzik a Vöröskereszt mindig ak-
tív helyi szervezete és az iparos
testület is, de szerencsére mûkö-
dik a helyi önkéntes tûzoltó szer-

vezet és a horgászegyesület is,
akik tettre készen segítik a köz-
ség fellendítését. A két éve felújí-
tott könyvtár után most az óvoda
rekonstrukciójára fókuszálunk.
Ott cserére szorul a kazán és a te-
tõszerkezet is. 

A Magyar Falu program kere-
tén belül tervezzük a födém szi-
getelését az új tetõzettel. Az óvo-
da hátsó részén új ablakokat, aj-
tókat építünk be, kifestjük az
épületet és a fûtési rendszert is
korszerûsítenénk a lehetõségek-

hez képest. Miháldnak egy zárt-
kerti területrésze még nincs ellát-
va árammal. Egyszer már forrás-
hiány miatt tartaléklistára kerül-
tünk, de most a kiírást követõen
újra pályázunk 20 milliós összeget
remélve a villamosítás megkezdé-
sére, az aggregátorok nyugdíja-
zására, remélve, hogy mintegy
félszáz ingatlantulajdonos helyze-
tén sikerül javítani. A külterületi
utak rendben tartásához 6,3 mil-
liós önerõt biztosítva nyertünk
egy kiegészítõ vontatmányokkal

(kalapácsos szárzúzó, húzólap) el-
látott 15 milliós traktort. Félig
függesztett, kerekeken guruló
gréderrel eddig is igyekeztünk el-
látni az útjavítási feladatokat. Az
új, korszerû gépek a közel hatvan
kilométernyi külterületi úthálózat
karbantartásában lesznek segít-
ségünkre. A mûhelyünkben sok-
milliós gép- és eszközpark vár be-
vetésre.

A Start közmunkaprogramban
idén 15 fõ kapott álláslehetõsé-
get. A munkavállalók a folyama-

tos telepítések után, mára közel
16 hektárosra növelt telepített
akácosunk gondozását, karban-
tartását végzik. Õk, még idén, er-
dészeti szakirányítás mellett,
újabb 5-6 hektár elvadult terüle-
tet fognak megtisztítani, hogy
egészségesebb állomány jöjjön
létre és a tûzifaigény is kielégítést
nyerjen. A közmunkaprogramhoz
kapcsolódva vásárolunk majd egy
körfûrészt és hidraulikus rönkha-

sítót, hogy kazánkész állapotú le-
hessen a tûzifa. A szociális tûzifa
programban már kétszer részt
vettünk, és ha lesz, azt is folytat-
ni fogjuk. Nyolc éve még 80 re-
gisztrált munkanélkülit tartot-
tunk nyilván, most a 15 közfoglal-
koztatottat is nehéz volt össze-
gyûjteni. Zalakaroson és Nagyka-
nizsán is sokan találtak állandó,
bejelentett munkahelyet. 

Nemes Norbert

FIGYELEM A KÖZÉPÜLETEKRE ÉS A KÖRNYEZETRE

Miháldi minta, maradéktalanul

AKossuth Kiadó gondozá-
sában a Magyar Örök-
ség sorozat újabb ké-

pes albuma jelent meg, melynek
témája ezúttal az Õrség. Az al-
bum képanyagát Zóka Gyula fo-
tográfus készítette, a szöveget
a fotókhoz Pánczél Petra újság-
író, lapunk munkatársa írta. A ki-
adványt a zalaegerszegi városi
könyvtárban Megyeri Anna tör-
ténész-fõmuzeológus, a Göcseji
Múzeum munkatársa mutatta
be az érdeklõdõknek.  

A Vas megye délnyugati ré-
szén elterülõ Õrség a honfoglaló
magyarok korában az ország nyu-
gati határának megvédésére ki-
alakított gyepûrendszer része
volt. Az Õrség jellegzetes, szeres
településszerkezete alkalmazko-
dott a történelemben betöltött
szerepéhez és a földrajzi adottsá-
gokhoz is. Ezt a településszerke-
zetet megõrizték az ott lakók, a
portákat pedig a mai kor emberé-

nek igényei szerint alakították ki.
Szelíd hullámzás, stabilitás, nyu-
galom. Talán ez a három dolog jut
eszébe elõször annak, aki az Õr-
ségbe látogat vagy lapozgatja a
képes albumot, melynek borító-
ján a göndörházi fazsindelyes,
szoknyás harangláb látható. Az
Õrség a táj szépségének megfele-

lõen közkedvelt üdülõ- és kirán-
dulóhely. A 2002-ben nemzeti
parkká nyilvánított tájegység sa-
játos építészeti, néprajzi és kul-
túrtörténeti értékei egyre több
látogatót vonzanak.

A Zóka Gyula–Pánczél Petra ál-
tal készített album a könyves-
boltokban már megvásárolhatók.

A MAGYAR ÖRÖKSÉG ÚJABB KÉPES ALBUMA

Témája a szeres Õrség

SZÉN-
AKCIÓ!
SZÉN-
AKCIÓ!

20–40 mm, 4500 kcal

fûtõérték

20–40 mm, 4500 kcal

fûtõérték

5.790 Ft/mázsa5.790 Ft/mázsa
57,9 Ft/kg

Viszonteladókat is kiszolgálunk!Viszonteladókat is kiszolgálunk!

Zalaegerszeg, Teskándi u. 1.
Telefon: 06-92/511-747

06-30/476-1003
Az akció a megjelenéstõl április 30-ig tart!
Az akció a megjelenéstõl július 31-ig tart!

Marketti Zsombor szervezõ ér-
deklõdésünkre elmondta, az idei
megmérettetésre is 24 csapat je-
lentkezett a korábbi évekhez ha-
sonlóan. Köztük a legtöbb Zala
megyébõl érkezett, de jöttek csa-
patok Komárom-Esztergom, Gyõr-
Moson-Sopron, Vas, Somogy, Ba-
ranya, és idén Veszprém megyé-
bõl is. Úgy vélekedett, a kispályás
labdarúgótorna látogatottságát,
színvonalát tekintve egyaránt je-
lentõs sportesemény a megyé-
ben. Az önkormányzat lelkes tá-
mogatója a tornának, hiszen a já-
tékosoknak és családtagjainak
reggelit és ebédet biztosít, és csa-
patonként 12 fõnek ingyenes be-
lépõt a helyi termálfürdõbe.

A csapatokat négy csoportba
sorsolták, ahonnét az elsõ két he-
lyezett jutott a legjobb nyolc kö-
zé. Ott már az egyenes kieséses-
sel folytatódtak a küzdelmek. A
döntõt a ZTE utánpótláskorú játé-
kosaiból álló Hajrá Légiósok csa-
pata 4-1 arányban megnyerte a
Szakonyfalu ellen, így õk hódí-
tották el a vándorserleget. Har-
madik helyen a nagykanizsai FC
Blackburry és a csesztregi Kiss
Bence Fiai végeztek. 

Iványi László polgármester
hozzáfûzte, hogy a termálkupa

ösztönzõleg hat a turizmusra, hi-
szen a messzirõl érkezõk elõtte
már egy-két nappal szállásokat
foglalnak le. A torna évrõl évre
való megrendezésében a Báza-
kerettyei Öregfiúk Sportkedvelõ
Egyesületének (BÖSKE) elévülhe-
tetlen érdemei vannak, és mind-

azon aktivistáknak, akik egész év-
ben gondoskodnak a sportpálya
állapotáról. Mint mondta, a tele-
pülés akkora zöldfelülettel ren-
delkezik, melynek folyamatos ka-
szálását az egyre kevesebb köz-
munkással egyre nehezebb meg-
oldani.

Bázakerettyén az elmúlt idõ-
szakban teljesen megújult az ön-
kormányzati hivatal. További támo-
gatásokban bízva utak-járdák felújí-
tására adtak be pályázatot a BM-
hez, valamint a Magyar falu prog-
ramba. Az utóbbi lehetõséggel élve
a védõnõi szolgálat eszközfejlesz-
tésére is remélnek támogatást.
Bázakerettye a gesztora a 34 tele-
pülést érintõ EFOP-3.9.2-16-2017-
00050 kódszámú Humán kapacitá-
sok fejlesztése a Mura Nemzeti
Program nyugati térségében címû
projektnek. A 2020 január végén
záruló program keretében képzé-
sek, tematikus rendezvények való-

sulnak meg. A Tehetség Ösztöndíj-
programmal általános iskolások
támogatására nyílik lehetõségük.
A digitális kompetencia-fejlesztés-
hez tableteket, míg a nyári tábo-
roztatáshoz sporteszközöket és já-
tékokat vásároltak.

Antal Lívia

SZÍNVONALAS MÉRKÕZÉSEKKEL, ZALAI GYÕZELEMMEL

XIII. Kerettye Termál Kupa
Kevés olyan település van az országban, amit annyi erdõ borít,

annyi domb szabdal, mint a Zala megyei Bázakerettyét. A domborzat
magassági szintjei olyan gyorsan változnak a településen belül, hogy
a futballpálya kialakításához anno egy sík területet kellett létrehozni.
Ez a csodálatos környezet 13. alkalommal nyújtott különleges él-
ményt a foci kedvelõinek, a június 29-én megrendezett Kerettye Ter-
mál Kupa kispályás labdarúgótorna és családi nap résztvevõinek.

Megyeri Anna, Zóka Gyula, Pánczél Petra

Az önkormányzati hivatal felújított épülete.



HIRDETÉS8 RÉGIÓ


