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EZER ÉVES A ZALAVÁRI BENCÉS APÁTSÁG

Közös vagyon és közös örökség
Szent István által 1019-ben újjáalapított Zalavári Szent századi alapító, Pribina egyik csaAdorján Bencés Apátság millenniumára emlékeztek ládtagjának sírját tárhatták fel,
benne méltóságának jelvényeivel,
Zalaapátiban és Zalaváron szeptember 6-án.
egy észak-európai mûhelyben készült díszes karddal, bizánci aranypénzzel és színesfém berakásos díszes sarkantyúkkal. A 9. századi
Szûz Mária, vagy az Árpád-kori
Szent Adorján templom temetõjében békésen nyugodtak egymás
mellett más halottak is. Az utóbbi
korból származókat ezüst ékszerekkel és I. László dénárjával bocsátották utolsó útjukra. Ritoók Ágnes
kitért arra, hogy Szent István nem
akarta a régit újból felépíteni, hanem az új feladatoknak és követelményeknek megfelelõen kívánt
építkezni. A Várszigeten az ide érkezõ látogatók szentek nyomát követik, tisztelegve Szent Cirill és
Szent Metód, Szent István vagy az
A bencés monostor ásatásáról beszélt Ritoók Ágnes
alapítók tevékenysége elõtt. Egy
A megemlékezõ ünnepség ki lehetett jelölni a Várszigeten, így páratlan helyszín, ami összeköt.
Zalaapátiban a Szent Adorján plé- a
2017-ben
megfogalmazott Nem kisajátítható, hanem közös
bániatemplomban kezdõdött. A dr. Zalavár 1000 program elsõdleges vagyon és közös örökség. Zalavár,
Márfi Gyula nyugalmazott veszpré- célja ennek az épületnek a feltárá- Blatnohrad, Mosaburg a magyaromi érsek, Hortobágyi Cirill pannon- sa volt. E program megvalósítása ké, a szlávoké, Európáé. Õrzése,
halmi fõapát és Varga László kapos- ebben az évben kezdõdhetett el. A tiszteletben tartása közös feladat,
vári megyéspüspök által celebrált tervek szerint egy újabb ezredéves hangsúlyozta Ritoók Ágnes.
szentmisén az Országos Büntetésvégrehajtási Parancsnokság (BVOP)
vezetõi is jelen voltak. A mise keretében az egyházközség a bencés
apátság alapításának millenniuma,
míg a BVOP a Szent Adorján millenniumi emlékév kapcsán helyezett
el emléktáblát a templomban.
Zalavár-Várszigeten az 1950-es
évektõl folynak az ásatások, ami a
Szent István által létesített bencés
monostor még fellelhetõ maradványainak feltárására is kiterjed. Az
ott tartott ünnepségen az általános iskolások magyar történelmet
idézõ mûsora után Ritoók Ágnes, a
Magyar Nemzeti Múzeum munkatársa számolt be errõl. A Szent
Zalavár képviselõ-testülete, középen Horváth Ildikó polgármeste
István-i templom formájáról, építéA folytatásban köszöntõt monszetérõl számos elmélet látott nap- évforduló jelentheti a befejezését
világot. Kiindulópont mindegyik- 2024-ben, amikor a monostor má- dott Varga László, a Kaposvári Egyben egy 1569-ben készített had- sodik adománylevelének millenniu- házmegye püspöke. Mint mondta:
Szent István az idõk jeleit felismermérnöki felmérés volt. A feltárások mát ünnepelhetik.
Az idei feltárás utolsó hetében ve hívta be a bencéseket az orújabb eredményeinek összevetése
után a templom helyét közelítõleg szenzációs leletre bukkantak: a 9. szágba, ide a Várszigetre is. Az idõk
jeleire ma is figyelni és válaszolni
kell. Itt a magyarok és a szlávok közösen építkeztek, így az üzenet
nem más, mint az egység. Egységre kell törekedni hidak és a találkozás kultúrájának felépítésével.
Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott azt hangsúlyozta: Szent István
olyan utat indított el, amelyen ma
a jelen nemzedékének is járni kell.
Ezen az úton több mint ezer éve
jelen van a keresztény hit, amely a
magyar nemzet legalapvetõbb építõköve, és amely alapjául szolgál a
keresztény magyar államiságnak.
Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ úgy vélekedett: az államalapítás, a közigazgatás létrehozása önmagában kevés lett volna a
magyar nemzet fennmaradásához,
ha nincs az egyház, ha nincsenek
az apátságok. A Vársziget azt is jelképezi, hogy különbözõ népek képesek egymás mellett õrizni történelmi emlékeiket. Az ezeréves Zala
megye tiszteletére 2010-ben átadott millenniumi emlékmû is hordozza ezt az üzenet a Zalavári Történelmi Emlékparkban.
Antal Lívia
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ZALA MEGYE

Díjazottjai

Az akció a megjelenéstõl 2019. szeptember 30-ig tart.

A Zala Megyei Közgyûlés
szeptember 14-én tartotta
ünnepi közgyûlését, melyen
Zala Megye Díszpolgára címet
adományoztak Rátóti Zoltán
színmûvésznek, Magyarföld
korábbi polgármesterének a
kisfalvak kulturális értékeinek
megõrzése érdekében végzett
munkájáért.
Képünkön az idei díjazottak
a megyei elöljárók, közéleti
vezetõk és dr. Palkovics László
innovációs és technológiai
miniszter társaságában.
Elsõ sor: Vlaszák Géza,
Pékné Orbán Julianna Ilona,
Monda Lászlóné, Horváth
Gyöngyi, Borsos Krisztina,
Szõcs János, dr. György Endre.
Állnak: Balaicz Zoltán, Vigh
László, dr. Sifter Rózsa, dr.
Palkovics László, Rátóti Zoltán,
dr. Pál Attila, Végi Csaba, Rigó
Csaba, Novák Ferenc.
Az ünnepi közgyûlésrõl
szóló tudósításunk a 3. oldalon
olvasható Megvalósult célok,
közös jövõ címmel.
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ORSZÁGOS VERSENYNEK ADOTT HELYET ZALAEGERSZEG

Hazánk legjobb elsõsegélynyújtóival
Rollerbaleset következtében kiszabadult óriáspók, olajfúrón
történt robbanás sérültjeinek ellátása – ilyen és ehhez hasonló
baleseti szituációkban kellett helyt állniuk a Magyar Vöröskereszt
48. Országos Elsõsegélynyújtó Versenyének döntõjében, amit
Zalaegerszegen rendeztek meg. Idén, az elõzõ évhez hasonlóan,
nem helyezéseket, hanem bronz, ezüst és arany minõsítéseket
kaptak a legjobban szereplõ csapatokat.

A Magyar Vöröskereszt az Elsõsegélynyújtás
Világnapján
évek óta egy versennyel igyekszik felhívni a figyelmet az elsõsegélynyújtás fontosságára. Az
elmúlt években rendszerint vidéki nagyvárosok, régiós központok adtak helyet az események, így került az országos verseny Zalaegerszegre 2019-ben.
Szeptember 14-én 300 elsõsegélynyújtó mérte össze tudását
a zalai megyeszékhelyen. A város több pontján találkozhattak
a járókelõk vöröskeresztes zászlókkal és orvosi ládákkal vonuló
versenyzõkkel. Idén összesen 52
csapat indult; mellettük további
4 vendégcsapat teljesítette a 20
állomásból álló, csaknem 9 kilométeres körpályát. A csapatok
három korcsoportban versenyeztek: 17-en felnõtt, 20-an ifjúsági és további 20-an gyermek
kategóriában.
Rollerbaleset következtében
kiszabadult óriáspók, újraélesztés egy forgalmas bevásárlóközpontban, vagy egy olajfúrón történt robbanás sérültjeinek ellátása képezték több egyéb között
a versenyfeladatokban megoldandó kihívásokat. Összesen 7
különbözõ technikai kárhelyszínen bizonyíthatták elméleti és
gyakorlati tudásukat a résztvevõk. Az egyik leglátványosabb
helyszín a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum területén volt,
ahol további kihívást okozott,
hogy a csapatok egyszerre voltak jelen a terepen.

elmondta: Zalaegerszeg elsõ ízben adott helyet az országos elsõsegélynyújtó versenynek. A
rendezés joga mellett nagy
öröm számukra, hogy nagyon
sok támogatót tudhattak az országos rendezvény mögött, közöttük Zalaegerszeg önkormányzatát. A Vöröskereszt egy na-

KULTÚRA

A kutatás-fejlesztést és az innovációt erõsíti
magyar kutatás-fejlesztési és innovációs kapacitás
erõsítésére a 2020-as állami költségvetésben 165 milliárd
forintot szán a kormány, vagyis 32
milliárddal többet, mint az elõzõ
évben – emelte ki az innovációs és
technológiai miniszter a magántõkébõl
felépült
zalaegerszegi
Zalazone Kutatási és Technológiai
Központ avatásán. Az ünnepségen
elhangzott, hogy a zalai megyeszékhelyen létesül a második
Science Park az országban.
Dr. Palkovics László, mint mondta, a kormány az infrastruktúrát is
fejleszti a Science Parkok kialakításával. Ezek egyike a szegedi lézerkutató központ mellett létesül,
amelynek építése hamarosan befejezõdik. Ezen szándék mentén
épült meg a ZalaZONE Kutatási és
Technológiai Központ, ami inkubációs központként helyet ad a duális képzésnek, az egyetemek és a
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vállalatok együttmûködésének,
emelte ki.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere elöljáróban azokat
a fejlesztéseket sorolta fel, amelyekkel a beruházóknak kívántak
megfelelõ környezetet teremteni

a városban. Bejelentette, a nyolc
Science Park egyike Zalaegerszegen lesz, ami másodikként épülhet
meg a szegedi után.
Vigh László, Balaicz Zoltán, Molnár Gábor és Palkovics László vágta
át a nemzeti színû szalagot.

PALATETÕK FELÚJÍTÁSA
Az Országos Mentõszolgálat
szakembereibõl és további szakértõkbõl álló 84 fõs zsûri, a verseny ideje alatt végig több szempont alapján értékelte az elsõsegélynyújtók felkészültségét. Az
esemény lebonyolításában több
mint 200 vöröskeresztes munkatárs és önkéntes vett részt, akik
a baleseti helyzeteket 81 imitátor közremûködésével valósították meg. A verseny eredményeit
szeptember 14-én este a zalaegerszegi Art Moziban hirdették
ki, egy nagyszabású záróünnepségen. A rendezvény fõvédnöke
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere volt.
A Magyar Vöröskereszt egyik
alapfeladata az elsõsegély-nyújtás oktatása, emelte ki Baracskai
Józsefné. A Zala megyei szervezet igazgatója érdeklõdésünkre

LAPOSTETÕ-SZIGETELÉS

gyon sikeres versenyt tartott a
zalai megyeszékhelyen. Mivel
kinti helyszíneken zajlott, versenyzõk példát adhatnak a járókelõknek arról, hogy mennyire
szükséges ismerni az elsõsegélynyújtás fortélyait, technikáit,
mert bárki kerülhet bajba. A Vöröskereszt fõ feladatai közé tartozik a véradás szervezése; a
verseny napján véradásra is volt
lehetõség a Dísz téren felállított
kamionban.
Zala megyébõl három csapat
jutott be a döntõbe. Közülük a
keszthelyi Vajda János Gimnázium Segítõk gyerekcsapata
ezüst minõsítést kapott. A Hemoglobin ifjúsági kategóriában
versenyzett. A zalaegerszegi
Kölcsey
Ferenc
Gimnázium
Mrgency felnõtt csapata bronzminõsítésben részesült.
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20–40 mm, 4500 kcal
fûtõérték

5.790 Ft/mázsa
57,9 Ft/kg

Viszonteladókat is kiszolgálunk!

Zalaegerszeg, Teskándi u. 1.
Telefon: 06-92/511-747
06-30/476-1003
Az akció
akcióaamegjelenéstõl
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6,6 MILLIÁRD FORINT FEJLESZTÉSEKRE

Megvalósult célok, közös jövõ Lenti lendületesen fejleszt
„Hamarosan Lentiben is önkormányzati választásokon mérik öszsze erejüket a polgármester- és képviselõ-jelöltek. Az öt évvel ezelõtti kampánykiadványunkban vállalt ígéreteinket teljesítettük, a hazai
és uniós pályázatokban rejlõ lehetõségek kiaknázásával még azokon
a területeken is elõre léphettünk, melyekre évekig kellett volna forrásokat spórolnunk. Több mint harminc pályázat megvalósításával
mintegy 6,6 milliárd forintot fordíthattunk fejlesztésekre. Akik vendégként jönnek, elismeréssel szólnak a város gondozottságáról, az
elmúlt öt év alatt megvalósított szemmel is látható fejõdésrõl. Az itt
lakókkal együtt tervezünk, már a további tennivalókat állítjuk össze,
ez úton is köszönjük a közös munkát, és kérjük továbbra is a lentiek
támogatását." – foglalta össze Horváth László, Lenti polgármestere,
akitõl elöljáróban az õsszel beadandó pályázatokról faggatóztunk.

Dr. Pál Attila

Dr. Palkovics László

Rátóti Zoltán

„Már épülnek azok a gyorsforgalmi útszakaszok, melyek biztosíthatják, vagy alapjai lehetnek Zala megye hosszú távú fejlõdésének:
Zalaegerszeg összeköttetése az M7-es autópályával a sármelléki repülõtér érintésével, az M70-es hiányzó szakaszának megépítésével a
Budapestet és a szlovéniai tengeri kikötõ várost, Kopert összekötõ
autópálya válik kétszer két sávon járhatóvá. Készülnek a
Zalaegerszeg–Rédics–Lendva vasútvonal helyreállítását tartalmazó
kiviteli tervek is” – fogalmazott dr. Pál Attila.

A megyei közgyûlés elnöke a
megyenapi díjátadó ünnepi közgyûlésen értékelte a megye elmúlt
öt évében történt eredményeket.
Az eseményen részt vett dr.
Palkovics László innovációs és
technológiai miniszter, Vigh László
országgyûlési képviselõ, dr. Sifter
Rózsa kormánymegbízott, Rigó
Csaba, a Közbeszerzési Hatóság elnöke, Balaicz Zoltán Zalaegerszeg
polgármestere.
„A megye gazdasága nem csak
igazodik az országos folyamatokhoz, hanem több területen élenjáró” – folytatta dr. Pál Attila. – „A Zalaegerszegen épülõ jármûipari
tesztpálya és a kapcsolódó beruházások, az 5G telekommunikációs
hálózat kiépítése, a nagykanizsai
ipari park bõvítése számos vállalat
érdeklõdését keltették fel”.
A megyei közgyûlés elnöke elmondta: a milliárdos fejlesztések
mellett megújultak olyan épületek,
intézmények is, amelyek a kistelepüléseken élõk mindennapjaiban
töltenek be meghatározó szerepet, például bölcsõdék, óvodák, iskolák, orvosi rendelõk. Azonban
továbbra is oda kell figyelni a kis és
apró zalai falvak kérésére, vagyis
hogy szükség van a megye út,
mellékút és kerékpárút hálózatának folyamatos felújítására, hiszen
sok esetben ezek jelentik az egyetlen kapcsolódást, a munkahelyeket, szolgáltatásokat biztosító nagyobb településekhez. Szólt még a
megye munkaerõhelyzetérõl, a zalai turizmusról, kiemelve, hogy az
ide látogató vendégek száma két
százalékkal nõtt az elmúlt évhez viszonyítva.
„Történelmi pillanatokat élünk
meg a megye lakóival közösen, hiszen nagyon ritka egy térség életében, hogy ilyen mértékû fejlesztési forrás egyszerre álljon rendelkezésre, mint jelenleg Zala megyében. Az elmúlt öt évben közösen
valósíthattuk meg azt a célt, amelyet 2014-ben fogalmaztunk meg,
hogy építsünk erõs, fejlett Zala
megyét” – mondta dr. Pál Attila.
Palkovics László köszöntõjében
arról beszélt, a kormány szeretné
elérni, hogy erõsödjön Magyarország szerepe az innováció területén, ezért jövõre 25 százalékkal
emelik a kutatási és a fejlesztési tevékenység állami támogatását. Kiemelte, hogy a kormány és a magyar emberek közös erõfeszítésének köszönhetõen a magyar gaz-

www.zalamedia.hu

daság ma az Európai Unió egyik
legdinamikusabban bõvülõ gazdasága. A világban zajló technológiai
kihívásokra Magyarország az innovációval tud válaszolni. Kitért arra
is, hogy Zalaegerszegen 45 milliárd
forintos beruházással jármûipari
tesztpálya épül, amellyel a város
bekapcsolódik a világban zajló negyedik ipari forradalomba. A beruházás nem csak a technológiai újításokat, fejlesztéseket hozza magával, hanem támogatja a középés felsõoktatási képzés korszerûsítését is.
Az ünnepi megyei közgyûlésen
Zala Megye Díszpolgára kitüntetõ
címet adományoztak Rátóti Zoltán
színmûvésznek a kistelepülések
megõrzése, kulturális életének
megtartása érdekében végzett
példaértékû közéleti tevékenysége elismeréseként. Az elismerést
dr. Palkovics László és dr. Pál Attila
adta át. A továbbiakban kilencen
vehettek át elismeréseket: Zala
Megye Közigazgatásáért Díjat vehetett át Monda Lászlóné csoportvezetõ a közigazgatásban közel
négy évtizeden át hivatástudattal,
nagy szakmai rálátással, pontossággal végzett példaértékû elis-

KÖZPONTI

meréseként. Zala Megye Egészségügyéért Díjat adományoztak dr.
György Endre háziorvosnak több
évtizedes szakmai felkészültséggel, emberséggel végzett gyógyító tevékenységéért. Zala Megye
Szociális Gondoskodásáért díjat vehetett át Horváth Gyöngyi intézményvezetõ a gyermekvédelem
területén végzett példaértékû
munkájáért.
A közgyûlés Zala Megye Sportjáért Díjat adományozott Vlaszák Gézának több évtizedes sikeres labdarúgó tevékenységéért és utánpótlás nevelésért. Zala Megye
Sportjáért Díjat kapott Szõcs János
Zala megye labdarúgásában végzett kiemelkedõ sportolói és edzõi
pályafutásának elismeréseként.
Zalai Civil Társadalomért és Nemzetiségekért Díjat adományoztak Végi Csaba plébánosnak a kistelepüléseken több évtizeden át végzett
értékteremtõ és értékmegõrzõ tevékenységéért, eredményes közösségépítõ munkájáért. Zala Megye Fejlesztéséért Díjat vehetett
át Novák Ferenc polgármester
Zalakaros fürdõfejlesztéséért, a
nemzetközi kapcsolatok kiépítéséért, turisztikai fejlesztésért. Zala
Megye Fejlesztéséért Díjban részesült a HIDROFILT Kft. a modern
technológiák kidolgozása, kutatásfejlesztés példaértékû tevékenységért. Zala György Díjat vehetett át
Pékné Orbán Julianna Ilona a magyar népzenei hagyományok ápolásában és oktatásában végzett
munkájáért, közösségépítõ tevékenységéért.

– Lenti pályázatok beadása terén történõ aktivitására nemigen
lehet panasz. Elõkészítés alatt vannak a gyógyfürdõ fejlesztését, csapadékvíz rendszer karbantartását,
közlekedési infrastruktúra bõvítését és játszóterek építését célzó
anyagaink, tervdokumentációink,
ezeken a területeken kiírt pályázatokon szeretnénk további forrásokhoz jutni.
– Milyen állapotban vannak
Lenti már elstartolt, nagyobb fejlesztési, modernizálást szolgáló
beruházásai?
– A buszpályaudvarnál az utolsó
simítások folynak, a piac átadásra
vár, a Kossuth – Alkotmány és Petõfi úti járdák elkészültek, a Botytyán – úti parkolót térkövezik,
Bárszentmihályfán folyik az útfelújítás, Lentihegyen két külterületi
útszakasz aszfaltozása készült el,
indul a Gyöngyvirág utca burkolatfelújítása, megkezdõdött a Lenti –
Máhomfa közötti kerékpárút megújítása is.
– A Lenti Nyári Esték sikeres
programsorozatának zárását követõen sem marad rendezvények, fesztiválok nélkül a helyi és
a környékbeli közönség.
– Így igaz. A minden háztartásba eljuttatott programfüzetünk
tartalmazza az elõre egyeztetett
rendezvényeket. Szeptember 27én indul az „Idõsek Hete”, 28-án
Lenti ad otthont a prevenciós célú
egészségfejlesztési és szabadidõs
sportrendezvényeket felvonultató
Regionális Sportnapnak, október

togatott el hozzánk, ami kiemelkedõ eredménynek számít. Egyre
népszerûbbek lettek az élményfürdõ szolgáltatásai a vendégek
körében, az élményfürdõ használatot is tartalmazó kombinált típusú belépõjegyek száma dinamikus
emelkedést mutat. Számos árelõnnyel járó csomagot, idõszakos
tematikus akciót hirdettek meg a

13-án a „Magyar Fürdõkultúra
Napja” lesz a Gyógyfürdõben, a hónap utolsó hete pedig a Kerka
Menti Kulturális Napoké. Október
23-át ingyenes „Szabadság Koncerttel” teszi majd ünnepélyesebbé a Kormorán együttes fellépése.
– Indul az õszi idény a Lenti
Termálfürdõben.
– Az eseménydús nyári
programsorozatot követõen a
wellness, a megújulás és a feltöltõdés kerül célkeresztbe. Az elmúlt
év hasonló idõszakának adatait
összehasonlítva eredményes nyári
szezont könyvelhetünk el a Lenti
Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban. A vendégszám és az
árbevétel a tavalyi évhez viszonyítva közel tíz százalékkal növekedett, ami azt jelenti az idei nyár folyamán hétezerrel több vendég lá-

elnevezésû akció keretében, ahol
keddenként féláron vásárolhatják
meg az új fedett élményfürdõ
használatát is tartalmazó kombinált belépõt. Folytatódik a nagy sikerû „Zala megye szerda”, ahol zalaiak szerdánként szintén ötven
százalékos kedvezménnyel kaphatják meg az új fedett élményfürdõ és szaunavilág használatot is
tartalmazó belépõt, majd csütörtökönként a „Hello Szlovénia!” akció keretében a határ túloldalán
élõk tesztelhetik féláron a lenti élményfürdõt.
A Lenti GYÚK úszóklub is rendkívül sikeres szezont tudhat maga
mögött, 18 versenyen vettek
részt, ahol összesen 118 arany,
200 ezüst és 177 bronzérem született. Több versenyzõ országos bajnokságon is kiválóan teljesített,

Kárpáti Zoltán hoteligazgató és Horváth László polgármester
fürdõ szolgáltatásainak népszerûsítésére a családdal érkezõk, nyugdíjasok, és Zala megyei lakosok részére is, a visszajelzések rendkívül
bíztatóak. Idén õsztõl már nem
csak a nyugdíjasokat, hanem az 55
év feletti korosztályt is extra kedvezmények várják a „Senior kedd”
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augusztus végén pedig újra elindult a felkészülés a jövõ évi bajnokságra és a diákolimpiára. Ami a
programokat illeti, itt rendeztük az
U-105 Erõs Emberek Világbajnokságát, a hûvösebb hónapokban
minden hétvégén „Tüzes Hétvégék” elnevezéssel tematikus szauna rituálék, aquafitness várják a
vendégeket, az iskolai szünetekben pedig kölyök klub kínál programot gyermekkel érkezõ családoknak. Szállodánk a Thermal Hotel Balance tavasszal megkapta a
Magyar Turizmus minõségi díjat,
õszre pedig már az Érték és Minõség Nagydíjat is kiérdemelte.
– A helyi termelõi piacra csak a
megyébõl vagy a város 40 kilométeres körzetétõl lévõ gazdaságból kerülhet áru. Lesz-e, volt-e
számottevõ változás a piacon?
– A legnagyobb változás a Lenti
Piac megújítása volt, a létesítmény
hamarosan átadásra kerül. Célunk

a helyi gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatása, a
helyi alapanyagokra alapozott, helyi termelõk piacra jutását segítõ
térségi fejlesztés megvalósítása,
az árusítás feltételeinek bõvítése
volt. Új 22 pultot/standot befogadó fedett elárusítóhely készült, a
régi pavilonok helyett 15 darab,
mintegy 25 m2 nagyságú, egységes arculatú, településképbe illeszkedõ, korszerû fix árusítópavilon
épült fedett közlekedõ résszel. A
felújított tér 65 darab árusítóhelyet tartalmaz, megújult a szervizút és a parkolók burkolata, a külsõ
villamosenergia-ellátás, trafóállomás és a Piactér körüli közvilágítás
is. Az ideiglenes piac területén jelenleg is, szezontól függõen árusít
10–50 helyi termelõ és mintegy
hatvan fõleg ruházati és mûszaki
termékeket forgalmazó kereskedõ. Önkormányzatunk vállalja,
hogy elõnyben részesíti a megyében elõállított termékek helyben
történõ piacra juttatását.
– Jutott-e elegendõ pénz a városhoz tartozó kistelepülések,
városrészek modernizálására is?
– Városrészeinket sem hanyagoltuk el: a ciklusban megújult a
lentiszombathelyi kultúrház, külsõ
felújítást nyert a régi iskola épülete, a hõsi emlékmû, jelenleg a mûemlék harangláb megújításán dolgoznak. Lentikápolnán is átépítettük a kultúrházat, utakat aszfaltoztattunk. Máhomfán renováltattuk
a ravatalozó épületét, megújul a
kerékpárút, Bárszentmihályfán
külterületi utak burkolata újult
meg, jelenleg a településrészen átvezetõ közút aszfaltozása folyik,
Mumorban a kultúrház felújítását
és játszótérépítést tartalmaz a városrész fejlesztését szolgáló nyertes pályázatunk.
Nemes Norbert
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A zalaszentiváni Füles Mackó
Óvoda külsõ felújításának nagy
munkálatai, mint a teljes tetõszerkezet illetve a külsõ nyílászárók
cseréje, befejezõdtek a nevelési
év kezdetére. Szeptember 2-án ismét gyerekzsivajtól volt hangos
az óvoda, melynek részleges rekonstrukciójával egyik legnagyobb célkitûzés valósulhatott
meg Zalaszentivánon az elsõ ötéves önkormányzati ciklus végére.

– Nagyon sok tervvel indultunk
neki ennek a ciklusnak is, melyekbõl legjobb szándékunk ellenére
annyi valósulhatott meg, amenynyit a körülmények megengedettek – mondta Dormán Miklós polgármester, aki 2006-tól vezetõje a
településnek. – Nyilván mindent
megtettünk annak érdekében,
hogy intézményeinket minél színvonalasabban tudjuk mûködtetni.
Ebben a legnagyobb feladatot az
óvoda igencsak elavult épületének
felújítása jelentette. A 80-as években az addig kétcsoportos intézményt háromcsoportossá bõvítették, melyet követõen komolyabb
karbantartás nem történt. Az elmúlt egy évtizedben több pályázatot nyújtottunk be felújítására, sajnos eredménytelenül.
A 2018-as esztendõ hozta meg
a rég várt megoldást, amikor is
Belügyminisztériumtõl (BM) kötelezõ önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése címen
30 millió forint pályázati támogatást kaptunk. Ezt önkormányzatunk 12 millió forint önerõvel egészítette ki. Az így már 42 millió forintra növekedett beruházás a tetõszerkezet teljes átalakítását és a
külsõ nyílászárók cseréjét tette lehetõvé. Sajnos, amikor elbontottuk a régi tetõt, akkora esõt kaptunk, hogy az épület teljesen beázott. Jelentõs kár keletkezett a
padlózatban, a falakban, a villanyhálózatban, amit helyre kellett állítani. A plusz költségek kompenzálására vis maior pályázatot nyúj-

Kispáliban az elmúlt idõszak
szemmel látható változásokat hozott. A faluba már egy felújított bekötõúton érkezhetünk, hiszen egy
régóta várt beruházás valósult
meg nemrég a legkritikusabb szakasz újraaszfaltozásával. A mindössze 280 lelkes falu önkormányzata folyamatosan igyekszik fejleszteni középületeit is. Civil szervezeteivel és lakosságával összefogva
szervezi közösségi programjait,
melyekre nyitott településként elvár másokat.

– Egy településen a középületek
állagának megõrzése állandó feladatot ad. Így vagyunk ezzel Kispáliban
is. A korábbi években ugyan megújult a községháza valamint az imaés ifjúsági ház, amelyek idõ elteltével újabb korszerûsítést igényelnek
– mondja Horváth Zsuzsanna, aki
2014 áprilisától polgármestere a fa-

lunak – Az elmúlt idõszakban több
pályázatot adtunk be a községháza
komplett felújítására, de egyelõre
nem sikerült akkora összeget elnyerni, amibõl ezt el tudtuk volna
végezni. Pályázati támogatásból
azonban fel tudtuk újítani a könyvtár helyiségeit valamint a vizesblokkokat. Idén a nagyteremmel folytattuk a munkát. Kicseréltük a burkola-

KRÓNIKA

LAKÓINAK ÉPÍTIK, SZÉPÍTIK

Településfejlesztés Zalaszentivánon
tottunk be a BM-hez. Itt szeretném megköszönni a szülõknek azt
a sok segítséget, amit az építkezés, a károk eltakarítása és rendrakás során nyújtottak. Szeptember
2-án így már megfelelõ körülmények között kezdõdhetett el a
2019/20-as nevelési év a 66 ovis

A karbantartást pedig az önkormányzat dolgozói végzik. A színvonalas oktatáshoz adottak a feltételek az általános iskolában, ennek ellenére sajnos csökkenõ
gyermeklétszámról beszélhetünk.
Természetesen ennek is megvan
az elõnye, hiszen a kisebb létszá-

– Ebben a ciklusban az önkormányzati hivatal is megújulhatott.
– Ahogy az óvoda, úgy az önkormányzati hivatal épületének felújítása is régi szándékunk volt. A vidékfejlesztési programtól elnyert
50 millió forintot 27 millió forint
önerõvel egészítettük ki. Ebbõl va-

– Az elmondottakból minden bizonnyal kiderül, hogy mennyire
fontosak a gyermekintézmények
önkormányzatunk számára. Visszatérve az óvodára, nemrég ismét
egy jó hírrõl értesülhetünk. A BM
egy másik, idén benyújtott pályázatunkat is támogatta, szintén a ma-

számára, akiknek a kivitelezés ideje alatt a bölcsõde adott helyet.
– Milyen szándék vezette a bölcsõde építését?
– Lakossági igényre reagálva
építettük meg a 24 férõhelyes,
kétcsoportos bölcsõdét, amit
2011-ben adtunk át. Ezzel valóra
vált az az elképzelésünk, miszerint minden gyermekintézmény
helyben álljon rendelkezésre. A
bölcsõde kihasználtsága 90 százalék feletti. Négy kisgyermekgondozó, egy dajka és egy intézményvezetõ látja el a feladatokat.

mú osztályokban több figyelem
jut egy-egy gyerekre. Az Élhetõbb
Zalaszentivánért Egyesület projektjei révén az óvodások és az általános iskolások számos olyan
programban vehetnek részt,
amelyek tudásukat, látásmódjukat fejlesztik. Ilyen volt a környezetvédelmi projekt, mely során
ellátogathattak a zalabéri hulladéklerakóba. A még zajló Védõháló a családokért projektben szakemberek tartottak többek között
meseterápiát és konfliktuskezelési foglalkozásokat számukra.

lósulhatott meg homlokzati és födémszigetelés, a tetõszerkezet
megerõsítése, a héjazat és a külsõ
nyílászárók cseréje az elmúlt évben.
A felújított épülettel a fõ utca képe
is szépült. E tekintetben várjuk,
hogy a szociális férõhely kiváltása
keretében elinduljon a harmadik
ház építése. Ez egy állami beruházás, mely során három lakóintézményt hoznak létre, melyek közül
kettõnek már megtörtént a mûszaki átadása.
– Milyen terveik vannak az elkövetkezõkre nézve?

ximálisan adható 30 millió forinttal.
A közbeszerzési eljárás sikeres lefolytatását követõen folytatódhat a
munka a homlokzat hõszigetelésével és újraszínezésével. Felújíthatjuk a legrosszabb állapotú vizesblokkot, és részleges fûtéskorszerûsítést valósíthatunk meg. De ezzel még nem zárulnak le az óvodával kapcsolatos terveink, hiszen jelenleg elbírálás alatt áll két pályázatunk. A TOP-programból 20 millió
forintot, míg a Magyar falu programtól 30 millió forintot várunk annak érdekében, hogy a fûtés kor-

ellenére maradt még helyreállítandó szakasz.
– Hogyan gondolkodnak a közösségi élet fejlesztésérõl?
– Kispáli nem egy alvó település,
ahova csak hazaérkeznek lakói. Nem
is elöregedõ, hiszen fiatal családok
költöznek be, akik teljesen beilleszkednek a közösségi életbe. Nyilván
nem rendelkezhetünk városi kínálattal, de igyekszünk helyben olyan fel-

hívás napjához. Büszkék vagyunk arra, hogy idén a 700 fõnél kisebb lélekszámú települések kategóriájában Kispáli lett az ötödik legsportosabb település.
Nem rendelkezünk mûemlékkel,
különösebb természeti értékkel, ennek ellenére szeretnénk olyan attrakciókat létrehozni, amelyek vonzerõt jelenthetnek. Megállásra késztetné a településünkön áthaladókat.
Ebben meglévõ programjainkra is
támaszkodnánk, amelyek szervezésében aktív szerepet vállalnak civil
szervezeteink és a lakosság is. Az õ
közremûködésükkel nyitott porta
jelleggel szeretnénk a falusi élethez
és munkához kapcsolódóan tematikus napokat, bemutatókat rendezni,
például rétessütést, illetve kóstolót
tartani a kemencénél. De bármilyen

tételeket teremteni, hogy ne kelljen
beutazni Zalaegerszegre. Különbözõ
sportolási lehetõséget biztosítunk,
kulturális és tájékoztató elõadásokat, valamint vetítéseket szervezünk. Nagyrendezvényeink a családi,
a köztisztasági, az egészség- és a
sportnap, amiket idén egy EFOPpályázatból tudunk finanszírozni. A
szüreti felvonulás is ide tartozik,
amit idén szeptember 28-án tartunk. Kapcsolódunk országos kezdeményezésekhez is, mint például a ki-

más program is lehetne, akár magán
kezdeményezésben is. A helyi
együttmûködés mellett nyilván
szükség van a környezõ települések
partnerségére, ahonnét gyermekcsoportok, nyugdíjas közösségek érkezhetnének. Az elkövetkezõ idõszakban szeretnénk olyan kapcsolatrendszert kialakítani, illetve a meglévõket felfejleszteni, hogy Kispálit
úgy ismerjék, mint nyitott települést, ahol szívesen fogadják a látogatókat – mondta Horváth Zsuzsanna.

ÖSSZEFOGÁSSAL A FALU FEJLESZTÉSÉBEN

Kispáli nyitott település kíván lenni
tokat, a villanyvezetékeket, kifestettük a falakat, álmennyezetet építettünk be, önerõbõl létrehozva egy
modern közösségi teret. A községháza egy többfunkciós épület, itt található még az orvosi rendelõ, a digitális jólét pont, az ügyfélfogadási
iroda és az önkormányzat székhelye.
Az épület teljes rekonstrukciója tehát fontos intézményeket érint a
közösség számára. Ezért bízunk abban, hogy a Magyar Falu program
polgármesteri hivatal felújítása célterületére beadott pályázatunk
eredményes lesz. Az elmúlt idõszak-

ban az imaházat is fejlesztettük. Az
egykori tanári lakórészt alakítottuk
át kiszolgáló helyiséggé az önkormányzati rendezvények számára,
amit a lakosság is használhat családi
programjaik megtartásához.
Az épületek mellett a közterületeket is folyamatosan szépítettük.
Ápoltak zöldfelületeink, ahogy a szabadidõs tevékenységeknek helyet

adó közösségi ház udvara, a kemencével, a sportpályával, valamint a
játszótérrel, amit 2015-ben a gyereknapon adtunk át.
– Utak, járdák felújítására is
megoldást hozott ez a ciklus.
– E tekintetben két fontos beruházás valósulhatott meg. Tavaly fejezõdött be a Nagypáli és Kispáli közötti bekötõút felújítása, ami falunkban a településközponttól az imaházig tartó szakaszt is érintette. Évtizedes probléma oldódott meg a
ságodi bekötõút legkritikusabb 600
méterének rekonstrukciójával idén
nyáron. A biztonságos közlekedés
érekében egy buszforduló is létesült
a falu másik részén. 2017-ben egy
járdaszakaszt is fel tudtunk újítani.
– Mit terveznek az elkövetkezõkre?

– Ahogy említettem, szeretnénk
folytatni középületeink megújítását, annál is inkább, mert mindkettõben jelentõs kárt tett a júliusi
jégesõ. Rendezvényeink kiszolgálásához létesítenénk egy pajtaszínház jellegû közösségi teret, valamint egy kültéri vizesblokkot. Idén
tavasszal indítottuk el a falugondnoki szolgálatot. A feladat teljes
mértékû ellátása érdekében pályázatot adtunk be falugondnoki busz
beszerzésére. Szeretnénk építeni
egy garázst is, ahol ez a gépjármû,
illetve a zöldfelületek karbantartásához való gépeink helyet kapnának. A temetõben egy sétányt alakítottunk ki, amit növényekkel, padokkal szépítenénk tovább. Folytatnánk a járdák és az utak felújítását, hiszen a két útrekonstrukció

szerûsítését teljessé tegyük. Fel
szeretnénk újítani a két másik vizesblokkot, kicserélnénk a belsõ
nyílászárókat, valamint napelemrendszert építenénk ki. Ha ez a két
pályázat zöld utat kaphat, megvalósulhat régi álmunk, az óvoda teljes
körû rekonstrukciója. Tovább szépül a településközpont, ami a bölcsõdét és az önkormányzati hivatalt is magában foglalja.
– Egy településen lakossági elvárás az utak, járdák megfelelõ állapota is.
– Az elmúlt öt esztendõben minden évben nyújtottunk be pályázatokat, amelyek csak részben voltak
eredményesek. A nyertes projektek
a Deák Ferenc és a Szent István utcák teljes útburkolat-felújítását, valamint a Kossuth és a Hunyadi utcai
járdák rekonstrukcióját tették lehetõvé. Mindeközben saját forrásból
igyekeztünk karbantartásokat elvégezni. A Magyar falu programra
több utca felújítására is pályáztunk,
amelyeket a korábbi szennyvízberuházás után nem állítottak helyre.
Örömünkre szolgál, hogy a Zalavíz
Zrt. ivóvízminõség-javító projektje
minket is érint. Az új víztorony már
elkészült. Épül már az a vezeték is,
amelyen keresztül érkezik majd az
ivóvíz Zalaegerszeg keleti vízbázisától, amit szintén korszerûsítenek.
– Zalaszentiván szinte városi
infrastruktúrával
rendelkezik.
Mennyire hat ez a beköltözésre?
– A település infrastrukturális
adottságai, a megyeszékhely közelsége és mostanság a falusi CSOK
miatt is tapasztaljuk az ingatlanforgalom növekedését. Erre reagálva, létesítenénk 18 teljesen
közmûvesített építési telket egy
önkormányzati területen. Reméljük lesz rá módunk, és minden más
tervünk megvalósítására, legyen
az elõkészítés alatt álló, illetve már
benyújtott pályázat, a következõ
ötéves önkormányzati ciklusban is
– köszönt el Dormán Miklós polgármester.
Antal Lívia
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DÉNES SÁNDOR ELKÖSZÖN NAGYKANIZSA POLGÁRMESTERSÉGÉTÕL

A tanítást, a családot választja
Búcsúzik a polgármesteri széktõl Dénes Sándor, aki 2010 és 2014
között Nagykanizsa alpolgármestereként dolgozott, ezt követõen a
választók akaratából polgármesterként tevékenykedett a dél-zalai
város fejlõdéséért. 2014 és 2019 között egy olyan idõszakban, amikor a Modern városok program új távlatokat nyitott Nagykanizsa életében. Esélyt adott arra, hogy a helyi gazdaságfejlesztés központjává
váljon a megyei jogú város, ahol minõségi életet lehet élni, és tartalmasan lehet a szabadidõt eltölteni.

– Válaszút elé érkeztem, hogy
vállalom-e a következõ ötéves
önkormányzati ciklusra a polgármesterséget. Mindent összevetve úgy döntöttem, hogy nem.
Három év múlva elérem a nyugdíjkorhatárt, és arra gondoltam,
hogy azt választom, amit leginkább szeretek. Ez pedig a tanítás
– mondja Dénes Sándor polgármester. – A szívem visszahúz a
Batthyány Lajos Gimnáziumba fizikát tanítani, oda, ahol 2004 és
2009 között igazgató is voltam.
Alpolgármesterként fõállásban
még tanítottam, amit polgármesterként már nem tehettem meg,
csak heti két órában. Négy gyermek, egy kislány és három fiú apjaként, valamint négy unoka
nagyapjaként a családot is választom. Velük szeretnék több idõt
tölteni. Szeretem a földet mûvelni: a kiskertet, a szõlõt, a gyümölcsöst. A lelkiismeretem nyugodt,
jöjjenek utánam a fiatalabbak. A
közélettõl azonban nem búcsúzom el teljesen, mert Kiskanizsán,
a 10. számú választókerületben
képviselõjelöltként indulok, ahol
képviselõ is voltam az elmúlt két
ciklusban. Nemcsak Kiskanizsát,
de az egész várost, és lakóit eb-

Kustánszeg a Göcsej tájegység
lankás dombjai között fekszik.
Dimbes-dombos környezete, völgyében meghúzódó tava csodálatra ad okot. Az öröm gonddal is
jár a nagy esõzésekkor: a dombokon lezúduló csapadék elmossa az
utakat, iszappal borítja az árkokat. A településen éppen egy ilyen
káresemény utáni helyreállítás
zajlik.

– 2018. június 12-én dörgéssel,
villámlással, viharos erejû széllel és
nagy mennyiségû esõvel érkezett
meg a vihar az esti órákban a Dózsa, az Akácos, a Tölgyfa és a Petõfi utcák szenvedték el a legnagyobb kárt. A víz, a sár elmosta az
utcák burkolatát, és partfalak szakadtak le – idézte fel a történéseket
Bécs Tiborné polgármester. – A
károk enyhítésére vis maior pályázatot nyújtottunk be, tíz százalékos
önerõt vállalva. 2019. májusában
kaptuk a hírt, miszerint 16,5 millió
forint támogatást nyertünk el. Az
Útplan `95 Kft. végzi a helyreállítási munkálatokat.
Az esõzések és a domborzati viszonyok miatt a legtöbb feladatot
az utak adják. Éppen ezért nyújtottuk be pályázatot a Magyar falu
program önkormányzati tulajdonú
utak felújítása címû kiírására. Az
Arany János utcában 100, a
Dessewffy utcában 172, míg a Dózsa utcában 33 méteres szakaszt
szeretnénk
újraaszfaltoztatni,
melyhez 9 millió forint pályázati
támogatást várunk. A belterületi
közterületek karbantartására 732
ezer forintos támogatást kértünk
ugyancsak ettõl a programtól.
Többek között sövényvágót, ágvágót, fûkaszát és önjárós fûnyírót
vásárolnánk.
Sajnos a járdák is nagyon rossz
állapotban vannak. Önkormányzatunk, mivel nem tulajdonos, nem
pályázhatott felújításukra. Egy felmérést készíttettünk, melybõl ki-

másképp látnak. A Modern városok program, a TOP-program, az
egyéb pályázatok és az önkormányzat saját ereje több milliárdos fejlesztést hozott Nagykanizsának. Épült, szépült a város és
élhetõbb lett. Munkahelyek teremtõdtek, és nem utolsósorban
gyarapodtak a szabadidõ eltöltésének lehetõségei. Az idegenfor-

ció, ami mûködteti a várost. Születnek gyermekek, akkor bölcsõdéinket, óvodáinkat, iskoláinkat
fenn tudjuk tartani. Az elmúlt
idõszakban több gyermekintézményt is felújítottunk. Befejezõdött a rekonstrukció a Napraforgó és a Rózsa bölcsõdékben. A
Kossuth téri óvodát már átadtuk.
Utakat, járdákat újítottunk fel
1,9 milliárd forintból az elmúlt
idõszakban. Végéhez közeledik ez
a program, melynek köszönhetõen most a Principális csatorna
hídja újul meg. Aki öt évvel ezelõtt járt a Csónakázó-tónál, most
nagyon elcsodálkozhat. Tavasszal
avattuk fel a város legnagyobb és
legkorszerûbb játszóterét. Több
kilométernyi kerékpárutat építettünk meg. Nemrég adtuk át azt a
hiányzó egy kilométeres szakaszt,

amely segítségével már végig ki
lehet kerekezni a Csónakázó-tóhoz a belvárosból. Vélhetõen ennek is köszönhetõ, hogy 2020.
május 11-én helyet adhatunk a
Giro d'Italia kerékpáros körverseny harmadik szakasza befutójának. Kell-e ennél nagyobb hírverés Nagykanizsa számára, hiszen
a verseny közvetítését több száz
millióan fogják nézni.
A Csónakázó-tó olyan ékköve
Nagykanizsának, amit állandóan
csiszolni, s egyben fejleszteni kell,
hiszen egyaránt szolgálja az aktív

Cseresnyés Péter, Guller Zoltán, Dénes Sándor, Balogh László
ben a feladatkörben szeretném
tovább szolgálni.
– Hogyan értékeli ezt a ciklust,
melyben Nagykanizsa a Modern
városok program révén is nagymértékû
fejlõdésre
kapott
esélyt?
– Gondolatokkal, tervekkel ültem a polgármesteri székbe,
hogy mi mindent fogunk megvalósítani. Sok minden történt ebben az öt évben, amit a másik oldalon ülõ képviselõtársak persze

galom számára is vonzóbb lett a
város.
Cégeink szépen fejlõdnek, új
csarnokokat avathattunk az ipari
parkban. A NIPÜF beruházásában
elõkészítés alatt áll az új iparterület kialakítása, mely során egy
körforgalom építése kezdõdik el..
Ha van munkahely a városban,
akkor van jövõ is, hiszen a fiataljaink visszajönnek, vagy el sem
mennek. Amikor családot alapítanak, beindul egy olyan láncreak-

FALUFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS

Kustánszeg kitartó munkával
A Magyar falu programra beadott pályázatunk zöld utat kapott
nemrég. Az IKSZT udvarán öt kültéri sporteszközbõl álló 40 négyzetméter alapterületû, szabadtéri
edzésekre alkalmas sportparkot
alakíthatunk ki.
Önkormányzatunk önerõbõl is
igyekezett szépíteni, fejleszteni a
települést. Felújítottuk a tóparton
található játszóteret a biztonsági

elõírásoknak megfelelõen. A játékokat lefestettük, a két már nem
biztonságos játékot elbontottuk. A
tóparti asztalokat, padokat is lefestettük, az elkorhadt elemeket kicseréltük. Az önkormányzati hivatalhoz és a tájházhoz új örökzöld
növényeket ültettünk. A temetõben az elszáradtak helyére húsz új
tuját ültettünk, amit ingyenesen
kapott önkormányzatunk.

Bécs Tiborné polgármester
derült: a járdák nagyobb része a
Magyar Közúté, míg kisebb része a
lakóké. Õk valamennyien átadták
az önkormányzat tulajdonába, így
ha lesz lehetõség, pályázunk felújításukra.
– Milyen pályázatokat sikerült
megvalósítani az idén?
– Becsvölgye és Kustánszeg 6040 százalék arányú közös tulajdonában áll az óvoda és az orvosi
rendelõ. A felújításukra benyújtott
pályázatunk során a becsvölgyei
Nyitnikék Óvoda rekonstrukciójára
36,.6 millió forintot, míg a házi orvosi rendelõt, a védõnõi tanácsadót és egy szolgálati lakást is magában foglaló épület korszerûsítésére közel 18 millió forint támogatást nyertünk. A munkálatok itt
már befejezõdtek, és az óvoda
belsõ felújítása is megtörtént. A
parkoló kialakítása és a térkövezés
van még hátra.

Szüreti felvonulásra indulva

– A lakók szociális biztonságának megteremtését hogyan segíti
az önkormányzat?
– Minden évben biztosítunk
rendkívüli szociális támogatást a
lakásfenntartást segítve a rászorulók számára. Támogatást adunk
továbbá a 18. életévét betöltött
tartósan beteg hozzátartozója
ápolását végzõ személyek részére.
Hozzájárulunk a temetési költségek finanszírozásához. Biztosítunk
támogatást gyermekek születésekor, illetve tanévkezdésre. Idén e
tekintetben 2,55 millió forintra adtunk be pályázati igényt. Az ez évi
tanévkezdésre 300 ezer forintot
tudott fordítani önkormányzatunk, mely során 60 gyermek kaphatott egyenként ötezer forintos
támogatást. A Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton is minden évben
részt veszünk. A múlt tanévben
két fiatal nyerte el a támogatást,
ami tíz hónapon át havi ötezer forint hozzájárulást jelentett tanulmányaikhoz. Ez évi adatunk még
nincs, mert a pályáztatás még folyamatban van. Még az oktatásnál
maradva, idén 15 helyi lakos informatikai alapképzését támogattuk.
A téli tüzelõ beszerzését segítendõen idén 54 köbméter keménylombos tûzifa megvásárlásra
sikerült 1,16 millió forintot nyernünk pályázaton. Önkormányzatunk köbméterenként nettó ezer
forint önerõt, valamint a szállítás
költségét vállalta. Mivel az erdészet olcsóbban adja a tûzifát, így a
kiosztandó mennyiség 60 köbmé-

turizmust és a szabadidõ hasznos
elöltését. Kedvelt kirándulóhelye
a városlakóknak és a turistáknak.
Otthona a kajakkenusoknak, a hajómodellezõknek, a sárkányhajósoknak, horgászoknak, a futóknak
és a kerékpárosoknak. Nagy
öröm, hogy lehet csónakázni és
vízi biciklizni is.
– A jövõt illetõen alapkõletételrõl is szólnak a hírek.
– Elkezdõdhet az új sportcsarnok építése, valamint a ferences
kolostor felújítása, hiszen a kormány mindkét projekt esetében
biztosítja a szükséges többletforrást Nagykanizsa számára. Ez az
örömteli hír hamarosan a Magyar
Közlönyben is megjelenik. A közeljövõbeli alapkõletétel után
végre elindul a háromezer fõt befogadó, új sportcsarnok építése.
Nagykanizsán szeptember 1314-én 16. alkalommal rendezték
meg a bor- és dödöllefesztivált. A
város második legnagyobb rendezvényén Dénes Sándor utoljára
vett részt polgármesterként. A
tisztségért Balogh László, a humán bizottság elnöke, a Batthyány Lajos Gimnázium igazgatója indul az október 13-i önkormányzati választáson. Ha bizalmat kap, jó
polgármestere lesz a városnak,
köszönt el Dénes Sándor.
Antal Lívia

terre növekedett. Ebbõl 30 háztartásnak tudunk adni két köbméter tûzifát idén. Ide tartozik, hogy
a kormány háztartásonként 12
ezer forint értékben biztosít tüzelõanyagot a téli rezsicsökkentés
keretében. Településünkön e
program keretében 66 háztartás
tûzifát, míg 9 brikettet igényelt.
Ez utóbbi kiosztása már megtörtént. A tûzifát igénylõk várhatóan
szeptember végéig megkapják az
egy kaloda tûzifát. Önkormányzatunk fogja elszállítani otthonukhoz, melynek költségét ugyancsak
átvállaltuk.
– A közösségi élet szervezésére
is odafigyelnek.
– A hagyományos programjaink
megtartása mellett igyekezünk
fejleszteni, színesíteni a kulturális
és a közösségi életet. A Magyar falu program keretében a nemzeti
és helyi identitástudat erõsítése
címû pályázaton közösségszervezõ bértámogatására 2,8 millió forintot nyertünk. A támogatásból
egy évi bérét tudjuk finanszírozni
a szakembernek, aki jelenleg képzésen vesz részt. A Nemzeti Közmûvelõdési Intézettel közösen Népi gyógyászat címmel májusban
három alkalommal szerveztünk
elõadást, melyen az érdeklõdõk a
gyógynövények felhasználásával
ismerkedhettek meg. Kóstolhattak belõlük készített fõzeteket,
szörpöket. A falunapi dödölle fesztiválunk sokakat vonzott idén is.
Nagy hagyományai vannak nálunk
a szüreti felvonulásnak is, amit
szeptember 14-én nagy érdeklõdés mellett tartottunk meg. Szeptember 27-én visszatekintésre invitáljuk a lakosságot, hogy bízva a
folytatás lehetõségében bemutathassuk az elsõ ötéves önkormányzati ciklusban megvalósult fejlesztéseket és felidézzük rendezvényeinket – mondta Bécs Tiborné,
aki 2011 májusa óta polgármestere Kustánszegnek.
– liv –
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Pacsa várossá nyilvánításának tizedik évfordulóját ünnepelhette a szeptember 7-i városnapon. A közép-zalai település a
megye legfiatalabb városa,
2009-ben tizedikként kapott városi rangot.

Olyan esztendõben, amely a
világrengetõ esemény, a második
világháború kitörésének 70. évfordulója is volt. 2009-ben örömteli eseményre is emlékezhetett
a világ és Európa, mégpedig a
berlini fal elbontásának 20. évfordulójára. A 2009-es esztendõ
Pacsa számára a legfontosabb
hírt hozta: ekkor emelte 21 másik
településsel együtt városi rangra
Sólyom László köztársasági elnök

A KÖZÖSSÉG ÜNNEPE KITÜNTETÉSEKKEL

Tíz éve város Pacsa
év után újból esély kapott rangja
visszanyerésére. 1950. május 31én szüntették meg ugyanis a
pacsai járást, amikortól a község
egy lett a sok közül, tele gazdasági és politikai változások okozta
nehézségekkel. A döntéssel egyértelmûen a térségben betöltött
szerepét ismerték el, de ahhoz,
hogy valóban várossá válhasson,

Horváth Nándorné mikrofonnal,
mellette balra lánya, Arany-Horváth Zsuzsanna,
jobbra Kelemen Tamás polgármester

Az idei díjazottak a helyi és megyei vezetõk társaságában

a 76/2009. június 30-i határozatával, Varga Zoltán önkormányzati miniszter elõterjesztésére.
Minderrõl Kelemen Tamás, Pacsa
polgármestere beszélt a mûvelõdési házban tartott városnapi ünnepségen.
Mint mondta, a várossá válás
önmagában csak egy cím, egy jelzõ a településnév után. Pacsa
számára viszont azt jelentette,
hogy szinte napra pontosan 59

JUBILEUM

még hosszú út vezetett és vezet
ma is.
– Pacsa jövõjét, fejlõdését
meghatározza egyrészt kormányunk azon törekvése, miszerint
a következõ esztendõkben a vidéki Magyarország fejlõdésének
kulcsa vidéki városainkban, köztük Pacsában van. Számtalan pályázati lehetõség nyílt meg a falvak és a kisvárosok elõtt, amelyeknek köszönhetõen utak, köz-

Zalacsány ezer éves fennállását ünnepelte szeptember 21én. Feltehetõen már a római korban lakott terület volt, hiszen a
korabeli római út itt is keresztülszelte a Zala-völgyet. A történelmi kutatások azonban elsõ írásos említését 1019-ben „Chan”
néven találták meg, amikor I. István magyar király Csány (Chan)
mezõváros piaci vámját a
zalavári apátságnak adta. A tele- és az itt élõkért tevékenykednem.
pülés Zalacsány néven 1701-tõl A négy ciklust átívelõ 17 évben
igyekeztem munkámat mindig
szerepel az iratokban.
becsületesen, a lakosság megelégedésére úgy végezni, hogy a kíA jubileumi ünnepség megnyi- nálkozó lehetõségeket kihasználtóján Nagy Lászlóné polgármester va folyamatosan szépítsük, fejidézte fel a település múltját. Mint lesszük a települést a képviselõmondta, Zalacsány a történelmi testülettel egyetértésben. Így
viszontságok után, most ezer év- volt ez az elmúlt öt évben is, amivel késõbb lakosainak kitartásának kor is elsõ és legfontosabb dolköszönhetõen még mindig létezõ, gunknak közintézményeink zavarfejlõdõ település, amelyre minden talan és biztonságos mûködtetését tartottuk. Ciklusokon át arra is
itt élõ büszke lehet.
Manninger Jenõ országgyûlési törekedtünk, hogy az óvoda, az
képviselõ azt mondta: Zala megye iskola, a faluház, az ifjúsági klubezeréves fennállására 2008-ban, élet és a könyvtár mûködtetése
míg a közelmúltban a zalavári megfeleljen a fiatalság, illetve a
bencés apátság ezer éves alapítá- lakossági igényeinek.
– Az ifjúsági klub felújított
sára emlékeztek. Most Zalacsány
érkezett el ezeréves történelmi épületét tavaly novemberben
évfordulójához, ami a Szent Istvá- adták át.
– A minden korosztály számára
ni életmûnek köszönhetõ. Ahogy
a nemzet és a kultúra megmara- rendelkezésre álló épület rekonstdása is, mert Szent István megalapozta a magyar államiságot. Az
ország mindig túlélte az átvonuló
seregeket, mindig újjá tudott
épülni, és ez így volt Zalacsány
esetében is.
A jubileumi évben az elsõ ötéves önkormányzati ciklus is zárul. Hogyan tekint vissza az elmúlt
idõszakra? – Nagy Lászlónét kérdeztük, aki 2002. október 3-tól,
már négy cikluson át tölti be a
polgármesteri tisztséget, Zalacsányban. Gondos, jó vezetõnek
tartják a faluban, ami miatt a folytatásra biztatták.
– Elõre is köszönöm a bizalmat,
ami megerõsít abban a hitemben,
hogy érdemes volt Zalacsányért

intézmények újulhattak meg, és
munkahelyek létesültek – emelte
ki a Kelemen Tamás.
Mint fogalmazott, Pacsa eleinte nem tudott élni a lehetõségekkel, de késõbb mert lépni, hiszen felismerte, hogy együtt kell
mûködni más településekkel és
az állami szervekkel. Egy település évszázadait tekintve öt év
kevés idõ, mégis ezen idõ alatt
arra törekedtek, hogy közös
akarattal és erõvel megújítsák a
város mindennapi életének kereteit. Pályázati sikereiknek köszönhetõen utakat, járdákat, intézményeket újítottak fel szoci-

ális támogatásokat vezettek be
az elmúlt öt évben. Mindemellett hitelfelvétel nélkül gazdálkodott az önkormányzat. Felpezsdült a kulturális élet, az
egyesületek mellett egyének is
tenni akartak a közösségérért.
Így lett az összefogás jelképe a
pacsai Öreg Hárs, amely a 2018as Év Fája versenyben ötödik helyezést kapott.
Pacsán olyan közösséget akarnak, amely értékek alapján gondolkodik. Tiszteletben tartja mások nézeteit, de a közös célokért
képes összefogni. Hiába minden
fejlesztés, látványos beruházás,

ha a közösség tagjai nem figyelnek egymásra.
Pacsán ez a figyelem elismerésben és köszönetben is megnyilvánul azok iránt, akik maradandót alkottak a közösség javára. Ezt ismét megtették a várossá
nyilvánítás tizedik évfordulóján. A
képviselõ-testület döntése alapján Pacsáért Díjat vehetett át dr.
Pálfi Dénes kertészmérnök, aki
többek között szakmai útmutatásával segíti a városszépítõ egyesület munkáját, a környék szõlészeit, borászait. Pacsáért Díjban
részesült a Pacsai Polgárõr Egyesület, melynek tagjai a rendõrséggel együttmûködve vigyázzák
a közbiztonságot. 2017-ben a
megyei polgárõrnap megrendezésével kivívták az országos szervezet elismerését.
Polgármesteri Elismerõ Oklevéllel ismerték Póka Márta védõnõ a családok egészsége érdekében végzett munkáját. Idén, az
országos környezetvédelmi versenyen elsõ helyezést ért el a
pacsai általános iskola Tüskevár
vitézei csapata. Németh Gréta,
Zsobrák Dorka, Dancsák Dávid ta-

nulók és Szommerné Simon Mária
felkészítõ tanár ugyancsak Polgármesteri Elismerõ Oklevélben
részesült
A városnapi ünnepségen Horváth Nándorné Vas diplomát vehetett át. A 65 éve végzett pedagógus 1953-tól dolgozott tanítóként a pacsai általános iskolában,
ahol 1985-tõl 1992-ig az igazgató-helyettesi feladatokat is ellátta. Rózsi néni személyes példáján
keresztül arra biztatta a jelenlévõket, hogy összetartással és
erõs akarattal dolgozzanak a jelenért és a jövõért. Góra Józsefné
Arany diplomát vehetett át. Több
végzettsége mellett mérnök-tanári diplomáját 1969-ben, 50 évvel ezelõtt az agrártudományi
egyetemen szerezte meg. Zsuzsa
néni a pacsai iskolában biológiai
és gyakorlati szakos tanárként
dolgozott 1995 végéig.
A rendezvényen Bene Csaba, a
Zala Megyei Közgyûlés alelnöke is
köszöntötte a várossá válás tizedik évfordulóját ünneplõ pacsai
lakosokat, akiket délután több érdekes program várt.
Antal Lívia

221 MILLIÓ ÉRTÉKÛ FEJLESZTÉS ÖT ÉV ALATT

Zalacsány ezer éves
rukciójára, mellé egy közpark létesítésére a jelenlegi ciklus egyik
nagy beruházásaként gondolhattunk vissza. Az elmúlt öt évben
felújítottuk orvosi rendelõnket,
iskolánkat és az óvodánkat is. A
hivatalban és gyermekintézményekben energetikai korszerûsítést is végrehajtottunk, a két
utóbbiban mûfüves futballpályát
létesítettünk. Felújítottuk a vízelvezetõ rendszert a Vasút utcától a
Zala folyóig. Itt és további utcákban térköves járdát építettünk.
– Milyen önerõs fejlesztéseket
valósítottak meg 2019-ben?
– A bókaházi úti buszvárókat
oldalfalakkal zártuk el, 2 millió forintból. Az Öreghegyi és a
Köleshegyi út felújítására 1,4 millió forintot fordítottunk. A Hegy
és az Örvényeshegyi utak rendbetételére több mint 7 millió forintot költöttünk. A pályázatokat te-

kintve, a közfoglalkoztatási program 13 fõ alkalmazására adott lehetõséget idén. Õk a belterületeket gondozzák, kaszálják. A Magyar falu programban valamivel
több mint egymillió forintot nyertünk orvosi eszközök beszerzésére, ami az év végéig valósul meg.
A Nemzeti szabadidõs sportpark
pályázaton öt darab kültéri fitnesz
eszköz beszerzésére kaptunk 100
százalékos támogatást. Ezeket a
közparkba helyezünk majd ki.
– Milyen beruházásokat terveznek 2020-ra?
– Van még teendõk az utak,
járdák terén. A Deák körutat, a Panoráma utcát és a Vállalkozók útját szeretnénk újraaszfaltozni, valamint a Vasút utcai elmaradt járdaszakaszt térkövezni. A közvilágítás korszerûsítését szakaszosan
tervezzük megvalósítani önerõbõl, amelyre 2020-ban 10 millió

forintot költenénk. Idén beadott
pályázataink kedvezõ elbírálásában bízva, az örvényeshegyi zártkert út felújítására 10 millió forintot fordítanánk. Az iskola udvarán
faszerkezetû rendezvényépület
és helyi piac kialakítására 6,8 millió forintos támogatást remélünk.
Több mint tíz millió forintra számítunk közterületi karbantartó
eszközök beszerzésére, illetve
ugyannyi támogatást az Ady utcai
kegyeleti park felújítására és egy
új szökõkút készítésére. 2020-ban
ezeket a beruházásokat is meg
szeretnénk valósítani.

Zalacsányban az elmúlt öt évben összesen 221,15 millió forintot fordítottak felújításokra, beruházásokra, melybõl 127,4 millió
forintot tett ki az elnyert pályázati támogatás, míg közel 94,8 millió forintot az önkormányzat saját
ereje. Ennek ismeretében nem
kétséges, hogy eredményes öt
évet zárhat 2019-ben Zalacsány
önkormányzata. A település hasonló dinamikus fejlõdésért kívánnak dolgozni a megválasztandó
képviselõ-testülettel együtt a következõ önkormányzati ciklusban
is, hangsúlyozta Nagy Lászlóné
polgármester.
A millennium tiszteletére fotókiállítás nyílt az elmúlt száz év
képanyagából az iskolában. A település ezeréves múltjáról Kiss Gábor, a Deák Ferenc Megyei Könyvtár igazgatója is megemlékezett.
A nagy erdõségek és mocsarak találkozásánál ez a terület valóban
egy kultúrtáj volt, ahová szívesen
települtek népek a Zala folyó és a
jó termõvidék miatt. A Batthyány
család tagjai az 1500-as években
kerültek erre a környékre.
Csányban két máig álló kastélyt is
építettek. Itt született 1790-ben
Csány László politikus, államtitkár,
majd miniszter, az 1848-49-es szabadságharc vértanúja.
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Kehidakustányban, ahol Deák
Ferenc 46 évet élt, mindig is fontos volt az intézmények fenntartása. A XIX. századi magyar politikai és jogi gondolkodás egyik
legjelentõsebb alakját nem véletlenül nevezték a haza bölcsének. Írásai mára is érvényes gondolatokat, bölcsességeket tartalmaznak. Szellemi hagyatékát
megõrizendõen Kehidakustány
önkormányzata Lázár István polgármesterrel az élen mindent
megtett azért, hogy megmaradjon az iskola, és megújuljon egykori lakóhelye, a Deák-kúria.
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A Deák-kúria és az iskola

gatta az idõ, akkor 56, jelenleg
már 99 gyermek tanul az intézményben. Az iskola mûködtetését sikerült stabilizálni azzal, hogy
2015-ben a kaposvári Lorántffy
Zsuzsanna Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium tagin– Nem kis nehézségek árán si- tézete lettünk. A szülõk, a gyerekerült megtartani az iskolát, hiszen a rendszerváltás után olyan
koncepciók láttak napvilágot,
hogy minden településen legyen
iskola. Emiatt az akkori körzeti iskolákat szétszedték, mely után a
demográfiai helyzet következtében is a gyermeklétszám folyamatosan csökkenésével kellett
szembesülnünk. Ezért a kehidai
önkormányzatnak is komoly
gondot jelentett az iskola fenntartása abban a nagy épületben,
ahol korábban a mezõgazdasági
szakiskola mûködött. 2002 után
már-már a megszûnés fenyegetett bennünk. Mindig is azt vallottam, hogy a település jövõképe, fejlõdése elképzelhetetlen
óvoda és iskola nélkül. Itt
Kehidakustányban, ahol megEinstein és VIII. Henrik is a
épült termálfürdõ már komoly
beruházásokat gerjesztett hely- kek és a pedagógusok számára
ben és a térségben. Az iskola egyaránt adott a jövõkép. A kormegmaradása érdekében osztá- szerû feltételek mellett a minõlyokat vontunk össze, majd ala- ség, az oktatás színvonala a felpítványi fenntartásokkal próbál- vételi tesztírással is biztosított.
koztunk. Az igazi megoldást, nem Mindeközben az óvodára is irákis erõfeszítés árán, az jelentette, nyult figyelmünk. Igaz új óvodát
hogy 2008-ra sikerült egy telje- még nem tudtunk építeni, de fosen új általános iskolát felépíteni lyamatosan fejlesztettük. Az új
önerõbõl. A 120 fõre tervezett is- óvoda egyébként a következõ
kola létjogosultságát megtámo- célom. Az iskola és az óvoda kö-

Balatongyörök ismét egy erõs
fõidényt zárt. A szélsõséges idõjárás okozott némi kellemetlenséget, de mind a borfesztivál, mind
a bordal fesztivál, mind a tûzoltó
fesztivál olyan hétvégéken vonzott tömegeket, amikor idõjárás
is kegyesen segítette a programok lebonyolítását. Néhány forgalmasnak várt hétvégébe viszont belerondított a szeles, esõs
idõ, ami a strand forgalmán lát- latoni Szövetség ezúttal Balatongyörököt tüntette ki a Helyi Érték
szott meg leginkább.
fõdíjával. Kiemelték, hogy mind az
épített környezet, mind a helyi ér– Ennek köszönhetõen az el- tékek védelme és megõrzése temúlt évekhez képest idén mintegy rén sokat tett a település. Az évti9–10 százalékkal voltak keveseb- zedek óta különleges színvonalú
ben Balatongyörök számos díjjal ki- környezet- és köztérdekorációs
tüntetett strandján. A belépõdíjak munkánk eredményét is elismerte
árát a szomszéd települések a szakmai zsûri a fõdíj keszthelyi
strandjain megszokott árakhoz átadásával.
– Milyen lehetõségeket kínál a
igazítottuk, így összességében a
bevételeink tíz százalékkal maga- balatoni õsz?
– A halászléfõzõ versennyel
sabbak lettek a tavalyihoz képest.
A nominális bevétel növekedés egybekötött szüreti mulatság sikemellett a vendégéjszaka számban resen lezajlott. A régi szüretek
sincs szégyenkezni valónk. A szál- hangulatát visszaidézõ hagyomálásadók foglalási kapacitása folya- nyos vidám, jelmezes szüreti felvomatosan növekszik. Az elmúlt nulást követõen átadtuk a „Virágos
évekhez hasonló számban keres- Balatongyörökért” elismeréseket.
ték fel az üdülõ-településünket – Ácsmányné Varga Valéria büszkélfoglalta össze a fõidény fontosabb kedhet ez évben a „legszebb falusi
történéseit Biró Róbert polgár- kert” címével. Az épített örökség
mester. – A Balatoni Szövetség
idén is meghirdette a Kék Hullám
Zászló strandminõsítést, melyre
ezúttal 35 strand nevezett. A községi strand ismét öt csillagos minõsítéssel büszkélkedhet. A Magyar Kerékpáros Szövetség különdíját is elhoztuk.
A bringások számára az elmúlt
években tett erõfeszítéseinket, a
meglévõ adottságokat is elismerte
a szakági szövetség és a segítségükkel
bringások
referencia
strandját szeretnénk életre hívni.
Hazánk legnagyobb múltú környezetszépítõ versenyének: a Virágos
Magyarországért programjának a
nyugat-magyarországi díjátadó gálaprogramjáról is sikerült elhozni
az egyik kiemelt elismerését. A Ba-

zös udvarán nemrég új eszközökkel bõvítettük a játszóteret.
– Fenntartásbeli gondok a
szociális intézményeket sem kerülték el.
– Ez a helyzet is rendezõdött,
hiszen a Fagyöngy Egyesített Szociális Intézmény a szociális fõigaz-

népviseletes babák között
gatóság megyei kirendeltsége
fenntartásában mûködik. A korábban bezárt szociális otthon helyén a Dunántúli Református Egyházkerület tette mûködõvé az
idõsotthont a településen. Õk az
épület felújításával egy modern
idõsotthon létesítettek. Számunkra mindez azért is fontos
volt, mert mindkét intézmény
munkát ad a helyieknek.

– Mit jelentett Kehidakustány
számára a termálfürdõ létesítése?
– A fürdõ életében, így a település életében is az igazi változást azt hozta, amikor 2,5 milliárd
forintos beruházásban megépült
2003-ra a Kehida Termál Gyógyés Élményfürdõ. Azóta a családok
fürdõjévé vált. Fontos megemlíteni azt is, hogy a fürdõben vizsgálatokkal igazolt gyógy-termálvíz van. Továbbá azt, hogy ezzel
összefüggésben az ÁNTSZ gyógyhellyé
nyilvánította
Kehidakustányt 2016-ban. A minõsítésével pályázati forráshoz is
jutottunk. Hamarosan zárul a közbeszerzési eljárás, melyet követõen elkezdõdhetnek a kivitelezések. A Kossuth Lajos utcában a
postától a Dr. Kovács Lajos sétány
keleti bejáratáig, illetve innen az
utca nyugati végéig és a sétányt
építünk. Kialakítunk egy rekreációs parkot és egy turisztikai információs központot, játszóházzal,
szolgáltatásokkal. Ezzel egy komoly turisztikai szolgáltató központ jön létre. Elektromos kisautókat szerezünk be, amelyeket a
turizmus és a lakosság szolgálatába állítunk. A már meglévõ elektromos töltõállomás mellé még
egyet létesíthetünk.
– Idõközben a turisztikai kínálatot is sikerült bõvíteni.
– A 2016-ban átadott Hagyományõrzõ Mariska udvar és a Tájház a hagyományok tiszteletének
két fellegvára településünkön. A

kehidai kultúrházban tekinthetõ
meg az ötven darabból álló babamúzeum, ami önkormányzatunk
tulajdona. Mind három helyszín
kedvelt a turisták körében. Idén
hatodik alkalommal szerveztünk
gyermekeink számára nyári tábort a Mariska udvaron, ahol foglalkozásokkal tölthették idejüket.
– Hogyan gondolkodik a település jövõjével kapcsolatban?
– Ahogy már említettem, egy
település jövõjének záloga az iskola. Nemzetközi porondra léptünk azáltal, hogy három diákunk
énekkel, verssel és hangszeres játékkal sikerrel mutatkozott be a
szerbiai Magyarkanizsa fesztiválján. A gyerekeknek ez nagy élményt jelentett, hiszen megismerkedhettek az ottani diákokkal, mert családoknál voltak elhelyezve. A jövõben is szeretnénk
hasonló határon túli programokon részt venni. Magyarkanizsa
egyébként kiemelet turisztikai
partnerünk.
Az utak, járdák rekonstrukciójában jó lenne elõbbre lépni.
2000-tõl a turisztikai beruházások
révén dinamikus fejlõdés indult el
a faluban, amit az infrastrukturá-

lis beruházások nem tudtak követni. Mindenki az önkormányzattól várja a megoldást, amit költségvetésünk nem tud megengedni. A fõutcán most saját forrásból újítjuk fel a járdát, mert a
pályázati lehetõségek szûkek. A
Magyar falu programban látszik
némi remény arra, hogy nyerhetünk támogatást utak, járdák felújítására.
A település jövõképéhez a Deák-kúria és múzeum is hozzátartozik, amit 2014-tõl önkormányzatunk tart fenn. Voltak nehézségeink, de az elmúlt idõszakban a
kormánytól és a BM-tõl is kaptunk
támogatásokat. Hosszú lobbi tevékenységnek
köszönhetõen
nemrég 10 millió forint érkezett a
kormánytól, és ígéret arra, hogy
az idén még egy alkalommal hozzájárulnak a mûködtetés finanszírozásához. Deák Ferenc egykori
otthonában most egy nagyon különleges kiállítás is látható,
Marozsyné Guba Rózsa babakészítõ népi iparmûvész saját alkotásait tekinthetik meg az érdeklõdõk
december közepéig – mondta
Lázár István polgármester.
Antal Lívia

ÚJ ÓVODÁT ÉS BÖLCSÕDÉT LÉTESÍTENÉNEK

Balatongyörök szép szezonon túl
megõrzését jutalmazó elismerést
is átadtuk. Polster Tamás, a tulajdonába került Petõfi utcai, múlt
század elején emelt villát újította
fel példa értékûen, a legapróbb
részletekre is figyelve. Aki valódi
nyugalomra vágyik, annak Balatongyörök szeptemberben-októberben, vagy áprilisban és májusban az ideális választás. A Panoráma szálloda wellness szolgáltatását
a panziókba érkezõ turisták is kedvezményesen vehetik igénybe,
egy önkormányzattal kötött megállapodáshoz kapcsolódóan.
A
„Nyitott Balaton” programok sorozatához kapcsolódva õsszel is színes rendezvényekkel, például
Bece-hegyi bortúrával várjuk a pihenni vágyókat. A bakancsos turizmusnak is kitûnõ kiinduló pontjai
vagyunk akár Keszthely felé, akár
Tapolca, vagy Sümeg irányában.

– Milyen irányba folytatódik a
falufejlesztés?
– A Temetõ utca külterületi
szakaszának pályázatból történõ
felújítása már elindult a közbeszerzési eljárásokkal. Az Eötvös
utcának a Szépkilátótól a Petõfi
utcai keresztezõdésig tartó szakaszán is elindulnak a felújítási munkálatok, és egy új járda is elkészül
ezen a szakaszon a jövõ tavaszra.
Ez a község második bejárata, a
71-es számú fõútról lecsatlakozó
legforgalmasabb útszakasza. Az
Eötvös utcának van még egy része, amit ugyancsak pályázat segítségével kívánunk megújítani.
Reményünk van rá, hogy a következõ döntési szakaszban igent
mondanak a számunkra fontos rekonstrukcióra, így teljes hosszában megújulhatna az Eötvös utca.
A Kossuth u. 14–16 szám alatti ré-

gi iskolaépület, tûzoltó szertár,
egykori tanári lakás felújításának
sikerét a pályázat beadását követõen két évvel késõbb hirdették
csak ki. Az építési árak viszont jelentõsen megemelkedtek. Hiába
kapnánk az akkori kalkulációra 85
százalékos támogatást, a jelenlegi
várható költségeknek csak a negyedét hívhatnánk le, amit nem
tartunk optimálisnak. Amennyiben nem sikerül önerõ támogatást szereznünk, el kell gondolkodnunk azon, hogy egy jobb támogatási intenzitású pályázattal
váltsuk ki a jelenlegit.
A sportparkunk felépítését elõször forráshiány miatt elutasították, majd értesítés jött, hogy a
tartalék keretbõl tavasszal mégiscsak telepíthetjük a testet átmozgató eszközöket az élmény sétányunk Kneipp-pontja mellé. Régi
vágyunk az alapfokú nevelési intézményeink megújítása. Egy új, a
fejlesztés szempontjából ideáli
helyszínen, a Magyar Falu program részeként, egy zöldmezõs
beruházással új óvoda épülhet. A
jelenlegi ovi kialakítási környezete
nem ideális az egykor funkció nélkül maradt panzió részében. Ehhez szorosan kapcsolódóan egy
megyei TOP-os pályázat révén

szeretnénk kialakítani egy két
csoportos mini bölcsõdét is. A két
intézmény egymást támogatva
tudna magasabb színvonalú nevelési helyszínt biztosítani. Építészeti tervekkel már rendelkezünk.
A Szilváskeri utca kéthektáros
csendes lakóövezetbe tervezett
épület egyik felébe az óvoda, a
másik felébe a mini bölcsõde kapna helyet. Sikeres pályázatok esetén, jövõ tavasszal elkezdõdhet a
beruházás. A jelenlegi ovi helyén
lévõ épület visszakaphatja eredeti
funkcióját, és nyáron ismét képzõmûvészeti táborokat indulhatnának. A vendégház pedig még helyet biztosítana a Turisztikai Egyesületnek. Az 1930-as években épített, majd 1999-ben átépített hivatal épületének energetikai célú
felújítására 69 milliót nyertünk.
Külsõ hõszigetelés, nyílászáró-csere, fûtési rendszer korszerûsítés, a
melegvíz és elektromos áram nyeréséhez pedig napkollektor és napelem beszerelés is várható. A Festetics-projekt részeként a Szépkilátó is megújul a következõ években. A jövõ évben új sétányburkolat, új térbútorok, korszerûbb közvilágítás, felújított kilátó pont várja
majd a turistákat.
Nemes Norbert
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ZALABAKSA MÁS KÖZÉPÜLETEI FELÚJÍTÁSÁT IS REMÉLI

Megújul az önkormányzati hivatal
Zalabaksán megkezdõdött az önkormányzati hivatal épületé- héjazatának cseréje is megérett
nek rekonstrukciója. A helyhatóság az óvoda és a mûvelõdési ház már. Pályázati forrást kell találmegújítását is reméli az elkövetkezõ években.
nunk ehhez is, mert önerõbõl
nem tudjuk megvalósítani. Még a
jövõ terveirõl szólva, az elviselhe– Az önkormányzati hivatal felA Leader-programra beadott tetlen kamionforgalom miatt toújítására a vidékfejlesztési prog- pályázatainkról még nincs hírünk. vábbra is szorgalmazzuk a 86-os
ramtól nyertünk támogatást, amit Önkormányzatunk a ravatalozó elkerülõ út megépítését. A tanuljelentõs önerõvel egészítettünk ki bõvítésére és temetõi járda építé- mánytervek elkészítését 2020-ra
– mondta érdeklõdésünkre Hor- sére, a sportegyesület pályakar- ígérték. Távlati terveink között
váth Ottó polgármester. – Az ener- bantartó gépek, míg az ifjúsági szerepel a Csesztreg és Zalabaksa
giaracionalizálási projekt során a egyesület színpadi hangtechnika átkötõ út felújítása, amelyen iskolabuszok és munkásbuszok is köznyílászárók cseréje, a homlokzat beszerzésére várja a támogatást.
külsõ szigetelése, vakolása, és a fûAz orvosi rendelõ felújítására lekednek.
A közel 700 lelkes településen
tés korszerûsítése valósul meg. Az ismét adunk be pályázatot, bízva
önkormányzati utak karbantartá- abban, hogy most megkapjuk az odafigyelnek a lakosságra is. A
sához négy településsel közösen
sikerrel pályáztunk egy traktor beszerzésére, továbbá kiegészítõ
eszközökre: rézsûkaszára, szárhúzóra, hótolólapra és sószóróra. A
fûnyírástól kezdve a hó eltakarításáig mindenféle eszközzel rendelkezik a gép, ami hamarosan munkába állhat. Szükségünk is van rá,
közterületeink, és a több kilométer hosszúságú gátrendszer folyamatos rendben tartásához. A Magyar falu programra önkormányzatunk külön is adott be pályázatot, mivel parkfenntartáshoz szükséges kisgépeket vásárolnánk.
A Belügymisztériumtól elnyert támogatásból a keleti oldalon lévõ járda rekonstrukcióját igényelt támogatást, amelybõl ér- beiskolázást jelentõs összeggel
végeztük el idén. Szeretnénk demben újulhat meg az épület. támogatják, a betelepülõknek
folytatni a munkát a nyugati ol- Az óvodában saját erõbõl több ki- 100 ezer forintot adnak a lakásdal felújításával is, amire szintén sebb belsõ felújítást végeztünk. vásárláshoz. A helyi közösség
forrást kell majd találni. A telepü- Az épületre azonban nagyon rá- összetartásának legfõbb jelképe
lésközpontot fejlesztve a sport- férne az energetikai korszerûsí- a római katolikus templom felpályánál rendezvénytér kialakítá- tés, melynek érdekében 14 millió építése. Létrehozásának 25. évsába kezdtünk. Itt játszóteret is forintos igénnyel pályázatot fordulóját ebben az önkormánylétesítenénk, mindezt önerõvel nyújtottunk be a falumegújítási zati ciklusban, 2017-ben ünneprogramra. A mûvelõdési ház pelték.
és társadalmi munkával.

A Baki Agrocentrum Kft. bemutató területén, a zalatárnoki
telephely melletti táblán, a szója
fajtasor bemutatásával és az
agrotechnológia ismertetésével
kezdõdött a program. A közel
húsz partnercég által támogatott
és mintegy hatvan résztvevõt
megmozgató hagyományos fajtabemutatót a Magyar Szója és
Fehérjenövény
Egyesülettel
(MSZFE) közösen szervezte a
több mint negyedszázados múltra visszatekintõ Zala megyei agrárvállalkozás.

A fajtasor bemutatón Németh
Zoltán, növénytermesztési ágazatvezetõ, valamint a fajtatulajdonos cégek képviselõi adtak tájékoztatást a technológiákról és a
fajtákról. Ezután az Agrocentrum
emeleti konferenciatermében
Balogh Ádám ügyvezetõ köszöntötte a rendezvény vendégeit. A
mindennapi mûködésében megbízhatóságot, partnerséget és
szakmaiságot megvalósító cég a
Dunántúli térségben, több mint
25 éve, a mezõgazdasági termelésre fókuszálva jár élen a terménykereskedelemben és szaktanácsadásban.
A szójatermesztés ökonómiájáról dr. Tikász Ildikó Edit, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs
Központ és Agrárgazdasági Kutató Intézet (NAIK-AKI) osztályvezetõje tartott vetítettképes elõadást. A szakember elemezte a
hazai szójatermesztés költség- és
jövedelemviszonyait, a honi szójatermesztés színvonalát, illetve
versenyképességét. Az elõadó
részletesen ismertette a nyers
szójabab-minták tavalyi vizsgálati
eredményeit. Kiemelte: országos
költség-jövedelem átlagértékeket
tekintve a magyar szójatermesztés támogatások nélkül ugyan
nem versenyképes, de lassú fejlõdés már tetten érhetõ. „Magas

Bocfölde önkormányzata hatalmas feladatot magára vállalva
saját erõbõl építette fel új községházát. A hamarosan záruló önkormányzati ciklus legnagyobb
beruházását az elmúlt évek takarékos gazdálkodása tette lehetõvé. A képviselõ-testületi tagok
példás együttmûködése ugyancsak fontos szerepet játszott ebben. Olyan új épületet sikerült felépíteni, amely megfelel a kor követelményeinek, és az átutazónak
is jelzi, itt mûködik a település önkormányzati hivatala.

Látványos fejlõdés Bocföldén

A Lendvai Miklós polgármesterrel, Rákosáné Vizsy Andrea alpolgármesterrel, Heller Józsefné képviselõvel és a „Bocföldéért” Közalapítvány Kuratóriumának elnökével,
valamint Gyuk Zoltán, Horváth Lajos, Bakos Gábor és Illés Péter képviselõkkel elevenítjük fel a
2014–2019-es önkormányzati ciklus történéseit.
Már az új községházában fogadhatták Adelzhausen küldöttségét
július közepén. A baráti kapcsolat
még 2011-ben kezdõdött a bajor
település és Bocfölde, illetve Bak
és Sárhida között. Két évvel ezelõtt
Adelzhausenben kötötték meg a
baráti szerzõdést, amit magyar
nyelven ezen a találkozón írtak alá,
tudtuk meg Lendvai Miklós polgármestertõl.
Ez volt az új községháza elsõ
nagy rendezvénye. Megépítésével
egy közel 110 éves épülettõl váltak
meg. A képviselõ-testület válaszút
elõtt állt: vagy renoválják, vagy
újat építenek, a mai kornak megfelelõen. Az utóbbi mellett döntöttek. Az új épületre nettó 52 millió
forintot fordítottak saját erõbõl,
amit az önkormányzat takarékos
gazdálkodásával raktak össze évek
alatt. A képviselõ-testület mindenre kiterjedõ figyelme kísérte a beruházását, melynek köszönhetõen
olyan modern épület létesült, ami
a falu ékköve lett.

A képen balról jobbra: Lendvai Miklós polgármester, Gyuk Zoltán, Heller Józsefné, Illés Péter
és Horváth Lajos képviselõk az új községháza elõtt.

PÉLDAÉRTÉKÛ EGYÜTTMÛKÖDÉSSEL

A képviselõ-testületi tagok
egyetértésben végzett munkája
eredményeként több intézmény,
utca, járda is megújult az elmúlt
években. 2015-ben az óvoda belsõ
felújítását végezték el 6,8 millió forintos önerõbõl. Ebben az évben
58 millió forintos támogatást nyertek az iskola energetikai korszerûsítésére, amit az önkormányzat 3,2
millió forint saját erõvel egészített
ki. Ezt a beruházást, ami az iskola
külsõ szigetelését, nyílászáróinak
cseréjét, napelemmel való ellátását
tette lehetõvé 2017-ben adták át
az oktatási intézmény 25 éves
fennállásának ünnepén.

2016-ban tornaszobát is létesítettek az óvodában. A tekeklub teljes rekonstrukciója közel 10 millió
forintból valósult meg. Felújították
a kultúrházban lévõ polgárõr irodát és a konyhát, amelyeket be is
bebútoroztak. Ebben az évben a
temetõt is bõvítették és körbekerítették. A következõ évben a ravatalozó vizesblokkját újították fel.
2017-ben kicserélték az orvosi
rendelõ gázkazánját. Elõtte évben
elektromos kaput építettek az orvosi rendelõhöz, melynek 200 ezer
forintos költsége fele-fele részben
terhelte az önkormányzatot illetve
a háziorvost. Az óvoda homlokza-

tának vakolási, színezési munkáira
5,4 millió forintot fordítottak.
2017-ben egy régóta várt beruházás valósult meg a játszótér létesítésével. Ez 8,6 millió forintba került, míg a talaj feltöltése egy millió forintba. A beszerzett játszóeszközök közül hetet az új játszótéren, míg kettõt az iskolánál helyeztek el. Térburkolattal látták el a falupitvart, valamint az Ady utcában
járdarekonstrukciót végeztek 2,4
millió forintos költséggel. A települési kamera-rendszer korszerûsítésére 600 ezer forintot költöttek.
2018-ban a járdát, és a csapadékvíz-elvezetõ árkot újították fel

KÖRNYEZET

BAKI AGROCENTRUM KFT.

Szója fajtabemutató

termelési színvonalon viszont ki
lehet jelenteni, hogy a szójatermesztés versenyképesebb és jövedelmezõbb a kukoricatermesztésnél”. A minõség szempontjából
a tavalyi igen jó év volt. A 35%-os
nyersfehérje tartalom a 88%-os
szárazanyag tartalom mellett jó
alapanyagot kínált a feldolgozóipar számára – mondta el.
A szántóföldi növénytermesztés pénzügyi helyzetérõl és a Takarékbank ágazatot érintõ várakozásairól Sánta József, a Takarékbank Zrt. hálózati igazgatója
beszélt. Úgy látta, hogy az ágazati kilátásokban keresleti szempontból pozitívum, hogy a népességnövekedés folytatódik, az
élelmiszer és takarmányozási kereslet is bõvül. Negatívumként
értékelte, hogy folytatódik a termõföld mûvelésbõl való kivonása
és a klímaváltozás nehézségei.
Polgár Zoltán, a Galldorf Zrt.
kereskedelmi igazgatója szójapia-

ci körképében beszámolt arról,
hogy a GMO-mentes szójáknak
csak Németországban, Ausztriában, Svájcban és a skandináv országokban van keresettsége. Sok
termelõ csalódott, mert jelentõs,
eladatlan készlete maradt a tavalyi évrõl és a túlkínálat miatt nem
tudott jó áron megszabadulni a
felhalmozott terményétõl. Szerinte: a kereslet-kínálat trendjeit
naprakészen figyelve arra kell törekedni, hogy a gazdák még többet és hatékonyabban tudjanak
termelni, elérve hektáronként a
minimum 2,5 tonna terméseredményt.
A MSZFE idei tevékenységérõl
Bányai Tibor elnök-helyettes
adott összefoglalót. Aláhúzta,
hogy az összefogásban erõ rejlik.
Jelezte, szélesebb körû érdekérvényesítést minél több fehérjenövény termelésben érdekelt fél,
egyesületi tagként való bevonásával lehet csak elérni.

a Petõfi utcában, és létesítettek
egy buszvárót, összesen 11,3 millió
forintból. A lejtõs, horhosos községrészben folyamatosan gondot
okoznak az esõzések. A földcsuszamlások meggátolása érdekében
támfalat építettek a Kossuth utcában az óvoda mellett, valamint a
Rákóczi és a Táncsics utcákban. A
folytatásban a hegyre vezetõ Borzas úton építenek támfalat. A Deák
utca útburkolatának rekonstrukciójára mintegy 5 millió forintot fordítottak.
Az önkormányzat az elmúlt öt
évben folyamatosan támogatta a
kulturális és a sportéletet, azokat a
civil szervezeteket, melyek tevékenységeiket a közösség érdekében végzik.
A Bocföldei Sportegyesület három, futball, teke és grappling
(küzdõsport) szakosztállyal mûködik. Az elmúlt idõszakban három
pályázatot nyert 8 millió forint értékben, amit az önkormányzat önerõvel egészített ki. Ebbõl fûnyíró
traktort, labdafogó hálót, padokat,
felszereléseket és defibrillátort
szereztek be. Biztonsági korlátot
építettek a sportpálya köré, és korszerûsítették annak világítását.
Mindhárom sportágban eredményekkel
büszkélkedhetnek,
grappling küzdõsportban korosztályos országos bajnokokkal is rendelkeznek, mondta el Bakos Gábor,
a sportegyesület elnöke.
Heller Józsefné elnöke az immár
21 éve mûködõ „Bocföldéért” Közalapítványnak. Elmondta, hogy az
önkormányzat szabadtéri sportolás
lehetõségét bõvítve tavaly felnõtt
fitneszparkot létesített. Ide most 5
új eszközt helyeznek ki, így már 9
eszköz áll rendelkezésre az EFOP
Humán szolgáltatások fejlesztése
térségi szemléletben címû projektnek köszönhetõen. A pályázat nagy
elõnye, hogy tehermentesíti az önkormányzatot, hiszen ebbõl a forrásból tudja finanszírozni, és színesebbé tenni közösségi rendezvényeit.

Az önkormányzat által létesített
„Bocföldéért” Közalapítvány kezdeményezõje és motorja a közösségi
és kulturális életnek, egyúttal elkötelezett a község infrastrukturális
fejlesztésében. A rendezvényekhez
a pályázati forrásból beszerzett
rendezvénysátrát és mobil színpadát biztosította. Még a korábbi
években több középület, közte a
kultúrház valamint a sport és közösségi ház felújítását támogatta
pályázataiból. Az alapítvány létesítette a falupitvart és a pihenõparkokat a községben. A háziorvosi
szolgálattal közösen már 21 éve
szervezi az egészségvédelmi elõadássorozatokat szûrõprogramokkal. Sütõ-fõzõ klubjában ugyancsak
az egészséges életmódot és a hagyományokat népszerûsíti. A Ciklámen Tánccsoportot 11 éve, míg a
Ciklámen Palánták utánpótlás csoportot 4 éve hozta létre. Valamennyi tevékenysége és rendezvénye nem nélkülözi a lakossági
összefogást sem, és az általuk végzett társadalmi munkát.
Bocfölde az elmúlt években nagyon sokat fejlõdött, vélekednek
mindnyájan. Sok új család telepedett le faluba és a bocföldei hegyre is. Emiatt utcaneveket illetve
házszámokat kellett adniuk a hegyi
ingatlanoknak. Valamennyi programjuknak, így az idén 20. alkalommal megrendezett falunapnak is az
a célja, hogy összehozza az embereket. A közösség erejét mutatja
az, ha az itt élõk nem csak dolgozni tudnak együtt, hanem ünnepelni is. Mindezt békében tehetik,
mert a helyi polgárõrség a körzeti
megbízottal együttmûködve óvja a
település értékeit.
Bocföldén – bízva a folyatásban
egy összeszokott képviselõ-testület köszön el a hamarosan záruló
ciklustól. A falu töretlen fejlõdésében továbbra is felelõsséget éreznek, amit jelez az is, hogy valamennyien indulnak az október 13-i
önkormányzati választáson.
Antal Lívia

TÉRSÉG

JUBILEUM
Alsópáhok idén ünnepli fennállásának 760. évfordulóját. A jubileumi esztendõ, hasonlóképpen az elõzõ évekhez, több beruházás elindítását illetve megvalósítását hozta magával. Jól fognak a pályázatírók tollai. Évrõl
évre ezt igazolják a sikeres projektek, amelyekben a település
képviselõ-testületének és önkormányzatának falut szépítõ, fejlesztõ akarata nyilvánul meg.

– Három nagy beruházást indítottunk el idén. Ebbõl az alkotóház
és a Dr. Szántó Imre Általános Iskola régi épületének felújítását a
tanév kezdetére befejeztük. Alkotóházat egy régi parasztház átalakításával hoztuk létre. A projekttel
nem csupán az épület megújítása,
hanem tartalommal való megtöltése is célunk volt. Az alkotóház
októbertõl kezdõdõen elõadásoknak, szakköröknek, képzéseknek
ad helyet valamennyi korosztály
számára. Az iskolások mindemellett a konyhamûvészettel ismerkedhetnek – mondja Czigány Sándor, aki 2006-ban történt megválasztása óta harmadik alkalommal
is egyedüli polgármester-jelöltként indul az októberi önkormányzati választásokon.
Az iskola energetikai korszerûsítését az évzáró után kezdtük
meg. A tornacsarnokban szigeteltük a padlásteret és a külsõ nyílászárókat cseréltük újra. A régi iskolaépületben az új hõszivattyús kazánnal padlófûtést alakítottunk ki,
valamennyi külsõ és belsõ nyílászárót kicseréltük, és korszerûsítettük a világítást. A takarékos mûködtetést elõsegítve napelemrendszer telepítettünk a tetõre. A
zsibongóban minden szükséges
vezetéket kiépítettünk a leendõ
melegítõ konyha számára. Várhatóan a következõ tanévtõl a gyerekeknek már nem kell a meszszebb lévõ GESZ ebédlõjébe menniük, mert már helyben, az iskolában étkezhetnek. A beruházást a

z elmúlt fél évtized folyamatos építõ és szervezõ munkájának település-szerte láthatóak a gyümölcsei. Szeretett nagyközségünk rohamléptekben fejlõdik.
Mind a képviselõk, mind jómagam is a választópolgárok bizalmát kérjük a folytatáshoz. Az is
mutatja, hogy jó úton járunk,
hogy hat év alatt 650 fõvel
emelkedett az állandó lakosaink
száma és 225 újszülött kezdte az
életét nálunk. A szüret nemcsak
a szõlõ és a termények betakarításának idõszaka, hanem a munka eredményének ünneplése,
egyfajta számvetés és az elkészült beruházások birtokba vétele is volt – mesélte Bartha Gábor, Cserszegtomaj polgármestere, akit a szüreti avatóünnepségek hátterének megvilágítására kértünk.

A

– Az óvoda nyári fejlesztései is
beértek. Az ovi magas szintû mûködését mindig is kiemelten kezeltük. A fõbejárat elõtti burkolatcserét és a játszóudvar felszerelését, az eszközparkjának modernizálását saját költségvetésünkbõl
valósítottuk meg. Az uniós szabványoknak megfelelõ, hamar közkedveltté lett kültéri játékokat sikerült beszereznünk. A foglalkoztató helyiségen túl, pályázati forrásból, az ügyintézést kiszolgáló
irodát is felújítottuk, de komfortosabb lett a személyzeti öltözõ
is. Ez, a már korábban is betervezett rekonstrukció az önálló bölcsõde kialakításával vált lehetségessé. A szülõknek és a gyerekeknek egy emlékezetes mûsoros
délutánt szerveztünk az avatási
ceremóniához illesztetten.
A kelet-nyugati irányú közlekedés egyetlen jól járható kiemelt
területét a Hegyalja út- Kútcsapás
út környékét is sikerült rendbe
tenni, a csókakõi híddal együtt.
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Falut szépítõ, fejlesztõ akarat
volt takarékszövetkezet épületében fog mûködni. A polgármesteri hivatal felújítását és energetikai
korszerûsítését egy BM-es pályázat teszi lehetõvé, amelyhez önkormányzatunk ugyancsak jelentõs önerõt tesz. A folytatásban a
megvásárolt szomszédos épületet
elbontjuk, ahol parkolóhelyeket
alakítunk ki a lakosság, valamint az
ügyeiket intézõk számára.
– A hátralévõ idõszak más feladatokat is ad még. Pályázati tá-

A közelmúltban újabb pályázati
sikerrõl értesülhettünk. A Belügyminisztérium 30 millió forinttal támogatja az orvosi rendelõ felújítását, amellyel az önkormányzat és a
lakosság régi vágya teljesülhet a
jövõ évben. Itt is teljes külsõ és
belsõ rekonstrukció valósul meg,
akadálymentesítéssel. Új tetõszerkezetet kap az épület, a belsõ átalakítással pedig megfelelõ helyet
kap a rendelõ, a védõnõi szoba és
a gyógyszertár. Ha ez a beruházás

A képviselõ-testületi tagok a polgármesterrel
balról jobbra: Dr. Ábrahám József, Kiss Józsefné,
Horváthné Makó Judit, Czigány Sándor polgármester,
Kovács Angéla, Buda Lászlóné és Kiss Gábor
TOP-programból elnyert 58 millió
forintos támogatásból és az
alsópáhoki önkormányzat 22 millió forintos önerejébõl valósítottuk meg. Kiemelném, hogy a szülõkkel összefogva, Ódor Gyõzõ helyi vállalkozó önzetlen segítségével és szakmai irányításával a csapadékvíz-elvezetést is megoldottuk az épület körül.
– Mikor kezdõdhet az önkormányzati hivatal felújítása?
– Szeptember közepén. Az épület kívül-belül nagy átalakításokon
esik át, hiszen a tetõ megemelésével egy új szintet kap. A tetõtérben induláskor az irattár kap helyet, az átalakítással a késõbbiekben szükség szerint új terek alakít-

hatóak ki. Az új tetõszerkezetre a
napelemek is visszakerülnek majd
– válaszolt a kérdésre Horváthné
Makó Judit. A településfejlesztõ
szakember munkáját az idei nyári
fesztiválon „Alsópáhok Közszolgálatáért” díjjal ismerte el az önkormányzat. – Az épületet külsõleg
szigeteljük, színezzük. Belül egy
szintre hozzuk talapzatot. Átalakítjuk a helyiségeket, hogy azok
tágasabbak és világosabbak legyenek, továbbá valamennyi nyílászárót kicserélünk. Nagy munka elõtt
állunk, hiszen a kivitelezést december 31-ére be kell fejeznünk.
Bízunk benne, hogy tartani tudjuk
a határidõt. A hivatal a kivitelezés
hónapjai alatt az óvodában és a

A tanévnyitón az iskola felújítását is ünnepelhették
mogatással a sportpályán korszerûsítjük az edzõpálya világosítását,
hogy akár bérbe adható is legyen
– vette át a szót Czigány Sándor
polgármester. További jó hír, hogy
támogatást nyertünk egy szabadtéri fitneszpark létesítésére is, ami
a sportpályai játszótér mellé épül
meg 2020-ban.

is befejezõdik, örömmel jelenthetjük ki, hogy az összes középületünket fel tudtuk újítani az elmúlt
13-14 évben.
– A jövõt illetõen milyen elképzeléseket fogalmaztak meg?
– Szeretnénk folytatni a belterületi útjaink felújítását, amelyre a
Magyar falu programra adtunk be

Szüreti számvetés Cserszegtomajon
Az utóbbi mûszakilag egy 65 tonna teherbírású áteresz, amit 18
millió forintos összköltség felhasználásával, kormányzati segítség igénybe vételével tudtuk
helyreállítani. A 90 százalékos támogatási intenzitású „vis major”
pályázat segédletével elkészült a

tozat is sikeredett olyanra, hogy
az még körömcipõben is járható.
Az út szegélyét is rendbe tettük,
a benõtt növényeket mind eltávolítottuk. A csapadékvíz elvezetésnél is a lehetõ legtöbbet próbáltunk megtenni. A Csókakõi utcában élõk a lakóingatlanjaikról

Eddig a fordulóban, nem lehetett
a busz hátsó ajtaját az úttestre lépés nélkül, a járdaszélhez igazítani. A nehezebben mozgó idõseknek és a gyerekeknek is nehézséget jelentett a fel- és leszállás, a
forgalom helyzet veszélyes volt. A
három éve dédelgetett tervünk, a

lom kényelmét biztosító, szélvédett esõbeálló önerõs kialakítása.
Erre kivitelezõi kapacitás csak október végén, november elején
lesz. Nem elõregyártott darabot
veszünk, mert az nagyon drága és
látványában is gyengébb kivitelû,
mint az általunk terveztetett, ács-

Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ
és Bartha Gábor polgármester
híd. Már tavaly érkezett hozzánk
sok aláírással megerõsített kérés
a Kápolna sor környékén élõktõl,
hogy legyen könnyen megközelíthetõ a posta, a bolt, a hivatal, az
iskola, óvoda, bölcsõde. A kérést a
képviselõ-testület is támogatta,
ezért az utat saját költségvetésbõl, más feladatok átcsoportosításával, egy kötõanyagos mart
aszfalt járófelület kiépítésével
tettük rendbe. Az öntött aszfalt
ilyen hosszúságban több tízmillió
forint lett volna, de a mostani vál-

kivezetik a csapadékvizet, ami
koncentráltan a közterületet terheli. A kelet-nyugati tengely biztonságos közlekedése azzal is segítve van, hogy a központ felé, a
déli oldalon kiépítettünk egy forgalmas, biztonságosan járható
járdaszakaszt a posta és az élelmiszerbolt irányában.
A szüreti mulatság harmadik
avatási ceremóniája a bölcsõde
elé épített buszmegálló átadása
volt. Szétválasztásra került a hévízi és a keszthelyi, (rezi) útirány.

14,7 milliós önerõbõl elkészült
megálló most ezen segít. A frissen átadott településközponti, a
tornacsarnok elõtti szakaszra épített buszmegálló mindenben
megfelel az elõírt szabványoknak.
Az orvosi rendelõhöz, a községházához, a bölcsõdéhez és a rendezvényekhez való eljutás még kényelmesebb és biztonságosabb
lett. A busztársaságnak most lehetõsége nyílt arra, hogy növelje
az ide beközlekedõ járatok számát. Hátra van még az utasforga-

munkával készíttetett esztétikusabb darab.
A hídavatáson, a Csókakõi úti
járda átadáson és a Bakonyi Károly utcai buszmegálló avatáson
túl, este a rendezvénysátorban
élvezhettünk egy kitûnõ koncertet is. A szüreti megállóhelyeken
pedig megcsodálhattuk a Cserszikék,
a
Fûszeres
Gyermek
Néptáncegyüttes, a Tátika népdalkör és az Aranykorúak Nyugdíjasklub remekbe szabott mûsorát.
A helyi vállalkozók által biztosított

pályázatot. Az elmúlt években az
utak mellett járdákat is újítottunk
fel. Az elkövetkezõ években a falu
déli részén folytatjuk a járdaépítést.
A falu jövõjét jelenti az is, hogy
az elmúlt tíz évben mintegy 180
fõvel gyarapodott a település lakossága. Már megkezdtük illetve
jövõre folytatjuk a közmûvesített
építési telkek kialakítását a déli falurészben, amelynek következtében a lélekszám rövid idõn belül
1500 fölé nõhet.
Önkormányzatunk, ahogy eddig is, így a jövõben is igyekszik a
lakosság által megfogalmazott célokat felvállalni, megvalósításukra
pályázati forrásokat találni. Az
újonnan megválasztandó képviselõ-testület is azon fog dolgozni,
hogy a korábbi évekhez hasonlóan
eredményes munkát végezzen,
hangsúlyozta a polgármester.
Alsópáhokon a zökkenõmentes
folytatás fõ záloga Czigány Sándor
polgármester felé irányuló bizalom, akinek a 2006-os megválasztása óta egyik önkormányzati választáson sem volt kihívója, a
2019. évin sincs. A vele dolgozó
képviselõ-testületi tagok is folytatni kívánják a munkát. Rajtuk kívül még öt fõ indul képviselõ-jelöltként az október 13-i önkormányzati választásokon.
Alsópáhok számára a 2019-es
esztendõ három jubileumot is hozott. Márciusban kórustalálkozó keretében ünnepelte fennállásának
20. évfordulóját a hatszoros Aranypáva nagydíjas Bodzavirág Népdalkör. A település elsõ említésének
760. évfordulójáról a júniusi nyári
fesztiválon emlékezett meg a falu
közössége. A Cserszeg-tomajon
tartott Aranykorúak juniálisán Vöröskeresztes Tevékenységéért Gyémánt fokozatú kitüntetésben részesítették Kiss Józsefnét, az
Alsópáhoki Vöröskereszt Alapszervezet titkárát. A szervezet idén 50.
életévébe lépett, amit novemberben ünnepel meg.
Antal Lívia

étel és italkínálatra sem volt panasz. Volt borkóstoló és a borokról szóló elõadásokat is meghallgattak az érdeklõdõk.
– Mire fognak összpontosítani
az utolsó negyedévben?
– A tavalyi havária okozta kár
helyreállítása még mindig temérdek tennivalót követel tõlünk. A
híd elkészült ugyan, de mintegy
65 millió forintos ráfordítást el kell
költeni az elõirányzott feladatok
ellátására. A kivitelezõi szerzõdésekben foglaltak szerint hamarosan elindul a Barát utca északi végének és az Akácfa utca környékének rendbehozása. A munkák elhúzódása nekünk sem tetszik, de
a bürokratikus rendszernek való
megfelelés és az építõipar szárnyalásából adódó kivitelezõ választás nehézségének gombócát
nekünk is le kell nyelni. Várhatóan
tíz nap alatt, még idén, el kell készülnie a Vadász utcai kultúrház
homlokzati hõszigetelésének, az
új homlokzat kiépítésének. A forró
nyár nem kedvezett az itt alkalmazott technológiának.
Átadás elõtt van a nagy forgalmat bonyolító Barát utcai nagykanyar 15 milliós aszfaltozása, padkaépítése, biztonságossá tétele.
Tervezzük a felújított Tomaji
Templom ünnepélyes átadási ceremóniáját is. A hívek adakozásából, a katolikus egyház és az önkormányzat által biztosított forrásból sikerült a külsõ homlokzatot rendbe tenni. A veszprémi érsek jelenlétében ünnepi szentmisén szeretnénk október elején
hálát adni a Teremtõnek, hogy
bevégezhettük a rekonstrukciót.
A keszthelyi elkerülõ és a Rezi úti
csomópontnál folyik a körforgalom tervezése. A szeptember közepén tartott szakmaközi-mûszaki egyeztetésen a kerékpáros és
gyalogos forgalom biztonságos
átvezetéséért lobbiztunk.
Nemes Norbert
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Bödén az önkormányzat, az
egyházközség eredményes pályázati tevékenységének köszönhetõen újulhatnak meg a középületek. A szépen formálódó településközponthoz a sportegyesület
is hozzájárult a sportöltözõ megépítésével. Ujj Tibort, a települést
két önkormányzati ciklus óta vezetõ polgármestert kérdeztük
minderrõl.

– A kezdeti adóssággal terhelt
évek után az elmúlt évtizedek legnagyobb beruházásai zajlottak és
zajlanak jelenleg is a településen.
A sportegyesület beruházásában
TAO pályázatból 2016-ban készült
el az élõfüves focipálya. A 22 millió forintos támogatásból öntözõrendszerrel ellátott a nemzetközi
szabványoknak is megfelelõ, korszerû pálya épült. Focicsapatunk
2005-ben alakult meg. Büszkék
vagyunk arra, hogy pár év múlva
fel tudott kerülni a megyei másodosztályba, ahol azóta is az élbolyban szerepel. Az idei falunapon adtuk át a 38 millió forintból
felépített sportöltözõt. A TAO pályázathoz 30 százalékos önerõre
volt szükség Bödei Sportegyesület elnöke, Garamvölgyi Norbert.
Neki köszönhetõ a sportegyesület
létrehozása, stabil mûködtetése
és ezen fejlesztések megvalósulása. Folytatnánk a munkát jövõre
az öltõzõ környezetének parkosításával, parkolók létesítésével, és
a tetõtér beépítésével, ahol vendégszobát és klubhelyiséget alakítunk ki. Ez utóbbiba költözne a faluházban jelenleg szûkös helyen
lévõ könyvtár. Napelemes rendszer kiépítését is fontolgatjuk, ami
az elektromos padlófûtést szolgálná ki az épületben.
– Hogyan sikerült az utak állapotán javítani az elmúlt idõszakban?
– Nagy feladatot ad ez, hiszen
a lakott épületekhez vezetõ ön-

Csömödér, a Zalai-dombság
egyik legszebb helyén, a Cserta
és Válicka patakok völgyében
fekvõ község jó hírét már régtõl
fogva nemcsak a Csömödéri Állami Erdei Vasút végállomása teszi
nevezetessé. A kerékpáros és bakancsos turizmus is sokakat vonz
a vidékünkre, ahol a nyugodt, derûs falusi élettel találkozik a hozzánk betérõ. A mintegy 640 lelkes
falu modernizálása minden korábbi önkormányzati ciklusban
létkérdés volt. Most egy régi álmunkat, egy dédelgetett vágyunkat sikerült készre jelenteni – mesélte Becze József polgármester a
rendelõintézet hivatalos felavatása elõtt.

– Az orvosi rendelõ és a védõnõi szolgálat is összesen négy település – Csömödér, Iklódbördõce,
Kissziget és Zebecke – lakóit látja
el. A háziorvosi rendelõ felújítására még 2016-ban nyújtott be pályázatot a település önkormányzata. Az egészségügyi alapellátási intézet modernizálása már elodázhatatlan volt. Ragaszkodtunk ahhoz, hogy mind a betegek, mind a
szakszemélyzet számára komfortos körülmények között folytatódhasson a színvonalas egészségügyi szolgáltatás. A munkálatokra
végül bruttó 35 millió forint pályázati forrást sikerült szerezni. A
döntéshozók jóváhagyásával megindult a közbeszerzési eljárás.
Olyan mûszaki megoldások betervezését kértük, amelyek a költségtakarékos fenntartást lehetõvé teszik.
A rendelõ azután ideiglenesen
az iskolaépülethez tartozó számítógépes központba költözött. A sikeres közbeszerzési eljárást követõen a munkaterületet idõben átadtuk a pályázaton nyertessé nyilvánított kivitelezõnek. Az építkezés elõrehaladását, a vállalkozói
feladatellátást folyamatosan ellenõrizve, tavalyelõtt megindult a beruházás. Az elnyert pályázati for-
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Az építkezõ Böde

kormányzati úthossz 3200 folyómétert tesz ki a belterületen. Ebbõl tavaly 8 millió forintos önerõvel 1600 négyzetmétert tudtunk
leaszfaltozni. A BM-tõl elnyert
14,6 millió forintos támogatást
17,8 millióra egészíttettük ki,
melybõl összesen 2360 négyzetméternyi utat tudtunk felújítani
hat helyszínen. A Hegyalja utca és
az Arany János utca egy szakasza
nagyon rossz állapotban van, de
ezt a közút kezeli. Önkormányzati
tulajdonba szeretnénk venni,
hogy felújításukat elvégezhessük
a jövõben. A hegyi út legkritikusabb szakaszán javítást végeztünk önerõbõl a szüret elõtt.
2018 júniusában káreseményt
szenvedtünk el egy nagy esõzés
következtében. Vis maior támogatásból állítottuk helyre a csapadékvíz-elvezetõ árkokat. A ka-

tasztrófavédelem is tartott gyakorlatot árkok rendbetételével. A
jövõben a belterületi árkok és a
külterületi utak felújítására is koncentrálnunk kell.

ÁTADÁS ELÕTT A RENDELÕINTÉZET

– Megújul a templom is.
– Az egyházközség 10 millió forintot nyert külsõ felújítására. A
már megkezdett kivitelezés alatt
a fazsindelyek felületkezelése, falfestés, térkövezés és a vízelvezetés kiépítése történik meg. A
templom mellett megújul a volt
iskolaépület, ami most kápolnaként funkcionál. Az épület külsõ
és belsõ rekonstrukciója hamarosan kezdõdhet, melyre az egyházközség 15 millió forintot nyert a
Magyar falu programból.
Külön örömünkre szolgál, hogy
a TOP-programból közel 24 millió
forintot nyert önkormányzatunk a
faluház energetikai korszerûsítésére. Ebbõl külsõ hõszigetelés, födémszigetelés, nyílászárók cseréje, belsõ gépészeti felújítás, mozgássérült mosdó létesítése és
napelem-rendszer kialakítása valósulhat meg a jövõ évben. A

Leader-programra beadott pályázatunk 10 millió forintot hozott,
amelybõl a faluház elõtti téren
pajtaszínház elnevezéssel egy
nyolcszögletû közösségi teret
hozhatunk létre színpaddal. Ennek hozadéka az, hogy fedett téren tarthatjuk rendezvényeinket.
Adósok maradtunk a játszótérrel,
amit jövõre szeretnénk felépíteni.
A már megvalósult illetve folyamatban lévõ beruházásainkra
2016-tól összesen 145 millió forintot tudunk fordítani, ami elégedettségre adhat okot.
Három pályázatunk elbírálását
várjuk, ami összesen újabb 22 millió forintnyi támogatást jelenhet
kedvezõ elbírálás esetén. Zártkerti
útfelújítás és gyümölcsös telepítése, továbbá kistraktor beszerzése
illetve belterületi út felújítása,
mely célokra pályáztunk.
– Hogyan lehet jellemezni a
falu közéletét?
– Rendezett, kultúrált faluképpel rendelkezünk, jó a közbiztonság. Gondolom ez is szerepet játszik abban, hogy sok fiatal költözik be. Segíteni szeretnénk õket
letelepedési támogatással. Állan-

dó programjaink végig kísérik az
évet. Tavaly egy jótékonysági
disznóvágást is tartottunk, amelylyel egy rászoruló családot támogattunk. A július végi falunapon
elsõ alkalommal adtunk át Böde
településért díjat Garamvölgyi
Norbert és Császár János építészmérnök munkáját elismerve. A
szakember tervezte valamennyi
középületünket, többek között a
sportöltõzõt és a létesítendõ
pajtaszínházat, mégpedig ingyen.
Hátralévõ rendezvényeinkrõl szólva, október 5-én nyolcadik alkalommal lesz agármustra a településünkön, amelynek fõ szervezõje
Tóth Zoltán, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház festõmûtermének vezetõje. Országszerte érkeznek agarasok a találkozóra. Októberben köszöntjük a falu idõs lakóit is.
Bödén biztosított az eredményes folytatás, hiszen Ujj Tibor
polgármesternek nincs kihívója az
októberi önkormányzati választásokon. A képviselõ-testületi tagok
is bíznak ebben, akik és plusz egy
fõ szintén jelöltették magukat.
Antal Lívia

TANAKAJDON NÉGY MEGYE TALÁLKOZOTT

Csömödér csúcsformában Növényorvosok viadala négy sportágban
A Magyar Növényvédõ Mérnöki és Növényorvosi Kamara Vas
Megyei Területi Szervezetének
rendezésében négy megye és
Burgenland növényorvosi kamarájának regionális sportnapját a
Vas megyei Tanakajdon tartották
idén. A négy sportágban egymással megküzdõ növényvédõsök szeptember 13-án az õszi
napéjegyenlõséghez legközelebb
esõ teliholdat, más néven az arató holdat is megcsodálhatták.

rásból, a közbejött építõanyag áremelkedések miatt csak mintegy
75-80 százalékos készültségi fokot
sikerült elérni. A közös mûködtetésben részt vevõ települési önkormányzatokkal tavaly úgy határoztunk, hogy a térburkolt járófelületek, járdarendszerek, a terasz
és a terasztetõ elkészítésére, a
tetõhéjazat cseréjére és egyéb
pótmunkákra 7,5 milliós hitelt veszünk föl. A projekthez a falunak
önerõt is biztosítani kellett. A múlt
év karácsonya elõtt átutalt hitelt,
azonnal továbbítottuk is a munkákat korábban megelõlegezõ kivitelezõnek.
Az épület idén januárban elkészült, a mûködési engedély kiegészítése is megérkezett. Néhány kisebb pótmunkával, így az akadálymentesített parkoló átadásával,
csak most szeptemberben lettünk
készen és apróbb csinosítások, festési, füvesítési teendõk még hátra
vannak, de a gyógyító tevékeny-

ség folytatásában már nincs fennakadás. Az épület ünnepélyes átadását október közepe elõtt szeretnénk megejteni.
– Hogyan ünnepelték a falunapot?
– Idén is kedvezõ idõjárási körülmények között, a szabadidõközpontban rendeztük a tûzijátékkal
kísért vigasságot, melyen fellépett: a Kerka Táncegyüttes, az
operett slágereket elõadó: Jurina
Beáta és Szilinyi Arnold valamint a
Zellner Duó. A borházi kitelepülés
mellett mintegy kétszáz adag babgulyást készítettünk. A folyamatosan karban tartott turisztikai pihenõhelyen Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ az összetartozásból fakadó erõ jelentõségét
és a megvalósult fejlesztéseket
méltatta. A frissen pappá szentelt
Németh Csaba plébános pedig a
polgárok elõtt bemutatkozva
mondta el jókívánságait.
Nemes Norbert

A közös sportnap megrendezése már 15 évre is visszanyúlik a
két ötletgazda, a Vas és a GyõrMoson-Sopron megyei növénykamara szervezésében – mondta
Both Gyula Vas megyei elnök. –
Sokáig ketten voltunk, majd
2010-tõl csatlakozott hozzánk
Veszprém és Zala megye valamint
burgenlandi kamara. Elsõ években tornateremben tartottuk a
sportnapot, ami aztán késõbb
szabadtéri sportpályákon rendeztünk meg. Mindig más település,
de leginkább Tanakajd a gazdája a
sportnapnak, amelynek ez évi
eseményén Veszprém, Zala, GyõrMoson-Sopron és Vas megye valamint Burgenland képviseltette
magát. Osztrák kollégáink nem
indítottak focicsapatot, de tekében és asztaliteniszben indultak.
A sportnapot azzal a szándékkal
hívtuk életre, hogy egy kicsit ismerkedjünk, barátkozzunk és
szakmázzunk. Az utóbbit csak minimális szinten, de ha van valakinek valamilyen problémája, azt

megbeszéljük. A hétköznapokban
is folytatunk szakmai tapasztalatcserét, hiszen a szántóföldi növénytermesztés során végzett
növényorvosi munkákat a megyehatárok nem választják szét.
Barátság ide vagy oda, a
versenyeket komolyan vették a
növényorvosok, mert például a

pát. Ing. Stefan Winter, a Burgenlandi Agrárkamara és Both Gyula,
a VMNK elnöke tekében mérkõzött meg egymással, ami hazai
gyõzelemmel zárult.
A Zala megyei kamara tavaly
augusztus végén elõször rendezte meg a sportnapot a keszthelyi
Georgikon Egyetemen, mondta

Álló sor balról jobbra: Kustán Bence, Gombai Balázs, Varga Zsolt,
Balázs János, Kovács Attila, Rosentál Attila
Guggoló sor balról jobbra: Sztankovszky Péter, Salamon Csaba,
Szabó Gábor, Varga Ferenc, Szabó Béla, Németh Zoltán

futballkupán MLSZ bírók fújták a
sípot. Gyõr-Moson-Sopron megye
mindenkit legyõzve védte meg
bajnoki címét. Második Zala, harmadik Vas, negyedik Veszprém
megye lett. Sakkban Barasits Tibor (Vas), férfi asztaliteniszben
Wolfgang Pleier (Burgenland) lett
az elsõ helyezett, a nõi pingpongot Bebesiné Kovács Emília (Zala)
nyerte. Póczik Miklós (Vas) utolsó
dobóként vihette haza a teke ku-

dr. Varga Zsolt, a Magyar Növényvédõ Mérnöki és Növényorvosi
Kamara Zala Megyei Területi Szervezetének elnöke. Ez egy országos kitekintésû sportnap volt, hiszen a négy megyén kívül máshonnét (például Veszprém, Fejér,
Pest) is érkeztek kollégák. Nagyon jól sikerült, hiszen 130 növényorvos vett részt rajta –
ahogy az idei tanakajdi sportnap
is emlékezetes marad.
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SZÁMVETÉS A FERGETEGES FALUNAPON

Gelsei gondûzés jó gazda módra
Szeptember elsõ vasárnapján kora délutántól késõ estig tartott a
mulatság Gelse hagyományos falunapján, ahol a köz szolgálatáért
tevékenykedõ helybeliek kitüntetése mellett a helyi tûzoltó egyesület bemutatója és a 3+2 temerini magyar lakodalmas rock együttes
is szórakoztatta a falu apraja-nagyját. A fõzõversennyel kísért fergeteges falunap megrendezését több vállalkozó is segítette, köztük: Szegedi Ferenc, Nith Ferenc, Dékán József, Hajmás Antal, Sabján
Gyõzõ, Kiss Rudolf, Kalamár Csaba, Kovács Gyula, Vígh György valamint a helyi Princivil Értékteremtõ Egyesület.

Az idei falunap délben a fõzõversennyel indult, majd az elkészült ételeket késõbb bírálták.
Kisvártatva kihirdették az eredményeket is. A könyvtárban már
korábban megnyitották a helybeli hímzõ szakkör évadzáró kiállítását, amelyet sokan tekintettek
meg szeptember közepéig. A polgármesteri köszöntõ után a Surdi
Gyöngyszemek táncbemutatóján
tapsolhatott a közönség. A hangulat fokozására léptek a színpadra a Zalaapáti Harmónikások.
Utánuk a Kanizsa Tánc -és Mozgásmûvészeti Egyesület bemutatójában gyönyörködtek a vendégek. A piknik udvarban kora este
vette kezdetét a vendéglátás. Fõ
menüként ízletes gelsei pörköltet
tálaltak fel.
Az országos hírnévre szert tett
Gelsei Önkéntes Tûzoltó Egyesület
bemutatója az iskola elõtti téren
startolt. Bejelentették, hogy a civil kisközösség augusztus legvégén részt vett a XII. Országos
Szakmai és II. Mûszaki Mentõ versenyen, ahol olyan jól teljesítettek, hogy a zárónapon a Magyar
Tûzoltó Szövetség Különdíját is
megszerezték. Hatalmas taps és

Gõsfa egy fejlõdõ, szép, természeti és épített környezeti értékekben gazdag Zala megyei település, ahol a község önkormányzata kiemelt feladatának tekinti a településen fellelhetõ értékek megóvását. Ennek bizonyítékaként 2010-ben megtörtént a
Szent Márton templom rekonstrukciója, majd 2012-2014 között
megvalósult a Hagyományok Háza külsõ elemeinek és homlokzatának renoválása. Tavalyelõtt pedig felújították az I. és a II. világháborús emlékmûveket, hozzájárulva ahhoz, hogy a jövõ generációja számára is fennmaradjon és
tovább éljen az õsök emléke és az
általuk létrehozott épített örökség – emelte ki Sifter Rózsa kormánymegbízott augusztus legvégén, a faluház avató ünnepségén.

A kormánymegbízott aláhúzta: Hosszú évtizedek bizonyítják,
hogy Gõsfa a kultúra ápolására,
hagyományõrzésre nagy hangsúlyt fektetõ, keresztény értékrenddel rendelkezõ község,
amelyre zalai emberként mindannyian büszkék lehetünk. A
most átadott létesítmény minden lakosban megbecsülést és
elismerést vált ki. Az itt élõk költséghatékonyabban tarthatják
fönn az épületet és magasabb
színvonalon intézhetik benne
ügyes-bajos dolgaikat. Sifter Rózsa végezetül gratulált ahhoz,
hogy a település legfontosabb
épülete már új, impozáns megjelenéssel büszkélkedhet.
A galambröptetéssel és szavalattal kísért avatási ünnepségen
kiderült, hogy a kívülrõl minden
szegletében újjávarázsolt épületben kaptak otthont az egyesületek és civil szervezetek, de itt
tartja próbáit a fellépések elõtt a
Gõsfai Rozmaring Tánccsoport,
akik már megye és országszerte
is elvitték a település jó hírét. Itt

dóvásár, a gyermekeknek: arcfestés, csillámtetoválás, trambulin és
sok-sok egyéb meglepetés is.
Az önkormányzati ciklus és a
jelenlegi képviselõ-testület felállásában az utolsó közösségi összejövetel nyitóünnepségén mondott ünnepi köszöntõjében Szegedi Ferenc polgármester a múlt
történéseit is felemlegetve vette
számba a következõ idõszak lehe-

ráson és 2015. június 26-ától új
idõszámítás kezdõdött. Sikerült
stabil gazdálkodást folytatva, a
mûködõképességet megõrizve
megtartani az önkormányzat kötelezõ feladatellátását érintõ vagyonát. Kiemelt figyelmet fordítottak a közterületek szépítésére,
dekorálására. A takaros porták, a
virágos kertek, a díszített parkok
és a helyi zöldsávok szemet gyö-

Zsilaveczné Kövesi Bernadett, Vigh György Lászlóné, Pölöskei Györgyné és Szegedi Ferenc
ováció fogadta a sztárvendégként
fellépõ 3+2 zenekart. A támogatói jegyek tombolasorsolását követõen fél kilenckor egy szépséges tûzijáték tette fel a koronát a
rengeteg kísérõ programmal bõvített, közösségi, szórakoztató
rendezvényre. Volt persze kirako-

tõségeit is. Jelezte, nem választási kampánybeszéddel készült, csupán röviden össze kívánta foglalni, hogy milyen eredményekre lehet büszke a sokak által irigyelt
település. Bejelentette, hogy az
elmúlt fél évtizedben sikerrel túljutottak az adósságrendezési eljá-

nyörködtetõen rendezettek a megye egyik legszebb településén.
Az általuk beadott pályázatok
zöme is eredményeket hozott.
Megvalósult a mûfüves pálya, a
sportöltözõ, a közös hivatal épületének rekonstrukciója, a temetõ és
a ravatalozó felújítása, a temetõ-

kert környezetrendezése. Az urnatemetõt pedig saját erõbõl sikerült
megépíteni. Uniós anyagi támogatás felhasználásával készült el a
fogorvosi rendelõ és a védõnõi tanácsadó teljes rekonstrukciója. Vis
major támogatás fedezte a temetõ
csapadékvíz elvezetésének építési
költségeit. A képviselõ-testületnek
kiemelt célkitûzése volt a ciklus
alatt a közlekedési infrastruktúrafejlesztés. Ennek folyományaként
eredményesen zárult járdaprogram. A Petõfi Sándor és a József
Attila utcák gyalogjárdáit az állami
költségvetési forrásból juttatott
támogatásból fedezték. Saját erõbõl valósították meg a Kossuth Lajos utca és az Arany János utca járdájának korszerûsítését. Önerõ felhasználásával a köztemetõben található belsõ utak egy része is új,
szilárd burkolatot kapott.
A polgármester beharangozta,
hogy a képviselõ-testület a jövõben élni kíván a Magyar Falu program kínálta pályázati lehetõségekkel, elõnyökkel. Óvodafejlesztésre
például mintegy 30 millió forint érkezésében bíznak. A volt varroda
épület utcafronti részén helyiségeket alakítanak ki közösségi célokra.
Itt a tervek szerint az óvodás gyerekek is teret kapnának. Modernizálni szeretnék a Deák Ferenc és az
Alkotmány utca közútját, az utóbbi
utca járdáját is. A közterületek

tervezõ, Kondor Erika mûszaki ellenõr, Dormánné Péter Márta pályázatíró korrekt feladatellátását.
Köszönetét tolmácsolta Méhes
József helyi vállalkozónak is az önzetlen segítségéért.
Kicsivel késõbb Major István
nyugalmazott plébános Isten ál-

megújulhatnak, ha tanúskodnak
a felelõsségrõl, a lelkiismeretességrõl, az igazságosságról, a mások iránti megértésrõl, a türelemrõl és nagylelkû segítõkészségrõl, hangsúlyozta.
A szalagátvágási ceremóniát
követõen a plébános megáldotta
a Csiza Ferenc hagyatékából frissen renovált kõkeresztet is. Az
avatás után a faluház udvarán felállított rendezvénysátorban folytatódott az elõzõ napon elkezdett
zenés-táncos szórakoztató program. A helyi Rozmaring Tánccsoport és a Vasboldog-asszonyi
Népdalkör mellett pénteken fellépett Mercy Erzsi és Bunyós Pityu.
A publikumot másnap a Csatári

dását kérte az épületre és a benne tartózkodókra, azt kiemelve,
hogy a faluház mind a jelenben,
mind a jövõben fontos szerepet
tölt be az itt lakók békés, nyugodt, harmonikus életének elõfeltételeként. Itt az emberek
szellemiségükben, gondolkodásukban és ügyeik intézésében is

Pávakör és a vasboldogasszonyi
Felnõtt Tánccsoport is kényeztette. A mûsorfolyamban a könnyû
mûfaj, a bulizene és a mulatós
muzsika sztárjai léptek fel: Baby
Gaby, Szandi, a Kredenc Együttes,
a megyeszékhelyi Duett party zenekar. Nem maradt el a falu megvendégelése sem.

GÕSFA FALUNAPI DÍNOMDÁNOMJÁN

Felavatták a felújított faluházat

vendégelik meg idõrõl idõre a
háromszázlelkes község nyugdíjasait, a nagyteremben pedig a
diákok találhatnak maguknak
szabadidõs elfoglaltságot.
Farkas Tiborné, Gõsfa polgármestere ünnepi beszédében kiemelte: a faluház avatásával a falu történetében egy újabb mérföldkõhöz érkeztek. Az 1958-ban
épült ingatlan kezdetben családi
ház volt, majd késõbb tanács -és
faluházként szolgált, a '90-es évtized elején felújították és kibõvítettek ugyan, de mára jócskán
megérett a modernizálásra. A település régi vágya volt, hogy a
közösségi élet színtere, ahol a
könyvtár is helyet kapott, a kor
színvonalának megfelelõen épüljön újjá. Az aktuális modernizációs pályázatoknak többször, sikertelenül futottak neki, ám végül,
törekvésüket siker koronázta. A

2016-ban benyújtott Vidékfejlesztési programban már nyertesként hirdették ki a pályázatukat, aminek köszönhetõen tetõfelújításra és szigetelésre, nap-

elemes rendszer kiépítésére, a
külsõ nyílászárók lecserélésére
26 millió forintos támogatásban
részesültek. Az akadálymentesített épület modernizációjához az
önkormányzatnak 9 millió forinttal kellett beszállnia.
A község vezetõje jelezte,
hogy a helyhatóság anyagi helyzete korlátozott, így a tervbe vett
belsõ felújítást a Magyar Falu
Program pályázatához kapcsolódva szeretnék megvalósítani. A felújítás rengeteg munka, gond,
küzdelem és áldozat révén valósult meg. A polgármester a képviselõ-testület nevében köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik
segítettek a gyönyörû épület elkészítésében. Dicsérte a kivitelezõ cég: a Cseke kft. lelkiismeretes, pontos, határidõket tartó
munkáját; valamint Sifter Gergely

gondozására és karbantartására
rendelkezésre álló géppark elhasználódott, ezért 15 milliós eszközpark-gyarapodás reményével kívánnak pályázatot beadni a közeljövõben. Gelse önkormányzata augusztus legvégén 18,5 millió forint
támogatásban részesült a közös hivatal épületében létrehozandó házasságkötõ terem, illetve irattár kialakításához. A projekt kivitelezését segítõ Manninger Jenõ országgyûlési képviselõnek köszönetét
tolmácsoló falu vezetõje kiemelte,
hogy az elért sikerek és eredmények csak közös összefogással, közös munkával valósulhattak meg.
A képviselõ-testület ezért is
döntött úgy, hogy külön elismerését fejezi ki azoknak, akik sok-sok
éven át tevékenyen munkálkodtak a községért. A helyi kitüntetésekrõl szóló rendeletet azzal a céllal alkották meg, hogy elismerésként díjjal, elismerõ címmel jutalmazzák a falu fejlõdésében, érdekeinek elõre mozdításában, az értékek megõrzésében, átörökítésében és gyarapításában kifejtett
kimagasló, példamutató tevékenységet végzõ helybeli polgárokat. A fentiek figyelembevételével idén három személy –
Pölöskey Györgyné, Vigh György
Lászlóné és Zsilaveczné Kövesi
Bernadett – kapott kitüntetést.
Nemes Norbert
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Tizenharmadik
alkalommal
került sor a Diós Települések Találkozójára, amelynek nyolc év
után ismét Dióskál volt a házigazdája. A találkozót elõször, közel másfél évtizeddel ezelõtt a
Forrásvíz Természetbarát Egyesület elgondolása alapján Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere
kezdeményezte. Azóta már határon túli települések is bekapcsolódtak az évenkénti programba.

NEMZETKÖZI TALÁLKOZÓT TARTOTTAK

Dióskálra gurult idén a dió

– Községünk minden igyekezetével megpróbált egy olyan, szíves
vendéglátásra alapozott, színvonalas rendezvényt megszervezni,
ami nem csak egy sima összejövetel, hanem fokozódik benne a
nemzeti összetartozásunk, a kulturális fellépõ csoportok közötti
összefogás, a civil kisközösségek
erejének bemutatása - mesélte a
nemzetközi program lebonyolításáról Kun Marcell, Dióskál polgármestere. – Annak idején Bereczky
Csaba Keszthelyen élõ fafaragómûvész készített egy vándordiót,
melyet mindig az a település kap
meg, mely a következõ találkozónak otthont ad. Rajtunk kívül hét
település:
Diósd,
Diósviszló,
Diósjenõ, Diósförgepatony, Bihardiószeg, Gyenesdiás és Zentagunaras jött el
hozzánk, hetven-hetvenfõs
küldöttségekkel. Ezúttal nekünk jutott a
megtiszteltetés, hogy vendégül
láthattunk közel hétszáz embert. Az
ütemezett étkeztetés lebonyolítására külön óriás sátrat
állítottunk fel.
Rengeteg segítséget kaptunk,
de elkelt a tá-

A Nagykanizsától és Zala-karostól is azonos távolságra lévõ, DélZala jellegzetes dombvidékének
szépséges táján található Kisrécse
egyre nagyobb idegenforgalmi
rangot és nevet szerez magának.
Az évszakfüggetlenül rendben tartott, mintegy kétszáz lelkes településhez tartozik a Kendlimajornak hívott falurész, ahol a
Czinki – Nosztalgia – Üdülõ – Parasztudvar, és a Ludvig Nemzetközi Mûvésztelep is található, Fontos
hely ez a falusi turizmus szerelmeseinek valamint a mûvészetek
kedvelõinek, mondta Tóth Lucia
Krisztina polgármester, akivel amolyan ciklusösszegzõ számvetést
készítettünk. Elöljáróban a falunap
történéseit jártuk körbe.

– A falunapjainkon résztvevõk jól
tudják, hogy valamilyen formában,
minden esztendõben elõkerül a kultúra és a mûvészet is. Volt év, hogy
Szatai József helyi amatõr festõ
munkáiból, vagy Czinki Ortrun festõmûvész akvarelljeibõl nyílt tárlat,
de bemutatkoztak a Ludvig Nemzetközi Mûvésztelep alkotói is. A
Thúry György múzeum, kérésünkre
rendelkezésünkre bocsátotta az
1964 és '65-ös fotódokumentum
gyûjteményének azon darabjait,
amelyen a község emblematikus ingatlanjai, épületei és szerencsére az
itt élõ emberek is láthatóak. Most
ezekbõl a fényképekbõl nyitottunk
fotótárlatot. Önkormányzatunk Páli
László felvetésére már 16 éve ápol
kifejezetten jó kapcsolatot a két
évenkénti kölcsönös találkozás jegyében, az erdélyi Székelyszentkirály községgel. Május elején egy
13 fõs küldöttség utazott Hargitamegyei testvérfaluba egy nyertes
pályázat révén, hogy a szeretetteljes és valódi barátságokra épülõ
testvér-települési szerzõdést megújíthassuk. Tiszteletükre a faluba vezetõ közterület nevét Ságváriról
Szentkirály utcává neveztük át. A hi-

FALUKÉP

mogatás, mert nem számít mindennapi eseménynek, hogy házigazdái vagyunk egy ilyen nagyszabású programnak. Az ebédnek
szánt babgulyás fõzését egy óriási
gulyáságyúban a gyenesdiásiak
vállaltak, mert õk már nagy gyakorlatot szereztek abban, miként
lehet finom egytál ételt elkészíteni ilyen sok vendégnek.
A nagyközséget a mûsorfolyamban a Gyenes Néptánc Együttes képviselte. Vacsorára vadpörköltet fõztünk. A programhoz
kapcsolódva már tavaly is életre
hívták az "Ízek utcáját", ahol egyegy község a tájegységére leginkább jellemzõ étellel mutatkozott
be. A nevezetes ételek közül ezút-

nap utolsóelõtti szombatján Farkas
László helyi plébános celebrálta a
szabadtéri szentmisét, majd a hozzánk érkezett településeket mutatták be a községek elöljárói, polgármesterei.
A másfél órán keresztül tartó
ebédet követõen Diósd települést
képviselve, a Történelmi Bajvívó
Egyesület tagjai mutatkoztak be.
Naprózsafa Néptánc Egyesületük:
Kalotaszegi táncok elõadásával fokozta a hangulatot. A diósdi Hagyományõrzõ Rozmaring Népdalkör is nagy sikert aratott. A
diósviszlói Vígasszonyok egy tréfás darabot és egy cigánytáncot
adtak elõ, nyugdíjas klubjuk pedig
egy népdalcsokorral készült. A faluban mûködõ RYKtmic modern
táncot és zumbát is prezentált és
színpadra hívtuk Buti Bernadettet,
aki énekválogatással szerzett
tal is mindenki kedve szerint kós- örömperceket. A vajdasági Zentatolhatott a települési sátraknál. Itt
egy-egy község nevezetességeirõl
is információt szerezhettek az érdeklõdõk.
– Mi minden került bele a
programba?
– A nívós „gasztro-gyökerekkel”
rendelkezõ zenés-táncos szórakoztató programnak hamar híre ment
a környéken, így sokan megtisztelték jelenlétükkel a rendezvénysátor alatt felállított nagyszínpad fellépõ csoportjait, elõadóit. A faluházban délig fogadtuk a nevezéseket a hagyományos süteményversenyre, amelynek egyetlen megkötése az volt, hogy a finomságnak diót kellett tartalmaznia. A hó-

gunaras Galgamenti néptáncokkal,
Pengetõcske citerazenekaruk pedig bácskai népdalokkal örvendeztette meg a közönséget. A település jó hírnevét öregbítette
Budimcsevity Edvárd ének szólista, aki Mezõföldi dalok elõadásával
készült.
A helyi táncoslábú kicsinyek is
bemutatkoztak egy negyed órás
kis mûsorukkal, de Buczkóné Nagy
Nikolett is megmutatta gyönyörû
énekhangját. A házigazdák képviseletében cigánytáncot elõadva
fokozták a hangulatot Dióskál Csillagai. Vacsora elõtt a helyi kulturális egyesületünk is felmutatta,
hogy az értékek õrzésében õk is
élen járnak. A Diódförgepatonyi
Rozmaring asszonykórus is vidám
percekkel ajándékozta meg a
nagyérdemût. A gyerekeknek ugráló vár, trambulin és ringlis felállításával is kedveskedtünk. A kisérõ
programok között pedig volt
zumba is. A süteményverseny díjkiosztó ünnepsége elõtt még színpadra szólítottuk a zalaegerszegi
színház mûvészeit, akik operett
melódiákkal szereztek derûs perceket. A csörnyeföldi Helium
bulizenekar az esti bál résztvevõit
szórakoztatta hajnalig a község
centrumában.
Nemes Norbert

SOK FEJLESZTÉST KIPIPÁLTAK

Kisrécse nagy vágyakkal
vatal udvarán másfél évtizede ültetett hargitai fenyõcsemeték ma
már a falunapi fõzõverseny résztvevõinek kínáltak árnyas helyet. A felújított kápolnánk elõtti székely-kapu is az élõ barátságot, az összetartozást hirdeti. Ezúttal, a tõlük kapott ajándékokból valamint az általuk hordott népviseleti darabokból
is egy minikiállítást rendeztünk be.

tett kedves falujáért, õ ajándékozta a község végén lévõ buszvárókat
is a településnek. Bagarus Zsuzsanna a település hitéletének mozgatórugója, a katolikus hívek összetartásával, a kápolna díszítésével is
elévülhetetlen érdemeket szerzett.
Oklevelet vett át a környezetalakításért és az új szemlélet meghonosításáért, a hagyományok õrzésé-

A közösségi, szórakoztató programokon kívül, a falunap alkalmával, megbecsülésképpen, elismerésünket fejeztük ki azon személyek
és szervezetek elõtt, akik több évtizede sokat tesznek a községünk
fejlõdéséért. Több választási ciklusban alpolgármesterként állt helyt
Páli László, az elsõ díjazottunk, a
testvér-települési kapcsolat kezdeményezõje. A mûvésztelep életre
hívója ugyan életvitelszerûen már
nem nálunk lakik, de rengeteget

ért, az oktatásban betöltött szerepéért a tájépítõ-mérnök Czinki
László parasztudvara és hazánk
egyik legismertebb mûvésztelepe:
a Ludvig Nemzetközi Mûvésztelep
is. Hírneve már az országhatárainkon is túlnyúlik, a világ rangos képzõmûvészeti eseménye, melyet
más mûvészeti ágakkal is színesítenek-, ének- és színmûvészek valamint gyermektáborok a nemzet
napszámosai is rendre fényt gyújtanak itt.

– Milyen pályázatok segítették
a falu fejlesztését?
– Stabil, kiegyensúlyozott, jól
megtervezett, biztonságot kínáló
költségvetést alkotunk meg minden
évben és szerencsére nem halmoztunk föl semmi adósságot. A büdzsében kiemelt jelentõséggel bírnak a pályázatok, amelyeknek hátterében hatásos lobbimunka is áll.
Az elmúlt tizenhárom évben 158,5
millió forint pályázati forrás érkezett
a számlánkra és közel 200 millióból
tettük szebbé, élhetõbbé, vonzóbbá, lakhatóbbá a szeretett kistelepülésünket. Nem csak a pénz, a jó
szándék is nagy segítségünkre volt,
így tudtuk megépíteni gyönyörû kápolnánkat, a körülötte lévõ kertet
és így tudjuk évente a falut megtisztítani az eldobált hulladéktól. A
szociálisan rászorulókat minden évben segítjük, pénzzel, szociális tûzifával, ajándékcsomaggal, ruhanemûvel.
A közfoglalkoztatottak bérét és
keresményük járulékait is elnyert
pályázat fedezi. A jó gazda gondosságával sok utat, járdát, csapadékvíz-elvezetõ árkot sikerült megújítani, megoldódott a település szennyvízelvezetése. A faluközpontban álló buszmegállónk teljesen megújult,
kis park is ki lett alakítva. minden
évszakban aktuális dekoráció teszi
széppé. A Kossuth utca felújítására
14,7 millió jutott, végre megújult a
teljes útburkolat. Rendezvényhelyszín bõvítésére beadott LEADER-es
pályázatunkra 15,2 millió forintot
kaptunk, elkészülte óta minden rendezvényünket ott tartjuk. Három

évvel ezelõtt a könyvtárunk szakmai
eszközeinek fejlesztésére önerõvel
együtt 1,7 milliót tudtunk elkölteni.
A közösségi ház felújítására elnyert 30 millió forint sajnos már
nem elegendõ a tervekben szereplõ
rekonstrukcióra, ezért tovább keressük a lehetõséget, hogy a terveinket mielõbb megvalósíthassuk. Tavaly, a Petõfi utcai csapadékelvezetõ rendszert tudtuk fejleszteni, a
hídnál lévõ medret burkoltuk a vízügyi szakemberek javaslata alapján.
A közösségi ház udvarán lévõ 4,6
milliós pályázati forrásból létesített
sportparkunk és a játszóterünk évszak-függetlenül használatban van.
Szinte az összes rendezvényünk
költségét pályázatból fedezzük. A
májusi generációk találkozójára
/anyák napja és gyereknap nagycsaládi összejövetelre/ a 200 ezer forint pályázati pénz mellé majdnem
ugyanekkora önerõt is biztosítani
tudtunk. A tavalyi, közmûvelõdési
pályázat segítségével megoldott kazáncsere csaknem felét önerõ pótolta. A Dózsa György utca megújítására tavaly 5,3 millió forintot fordítottunk.
A generációk találkozását segítõ
projekt részeként még a színházat is
elhoztunk Kisrécsére, A négyszögletû kerekerdõt, valamint a Padlás

címû darabot, melyek nagy sikert
arattak. A mikulásra és falukarácsonyra kapott pályázati összeg háromszorosát fordítjuk a közösségi
karácsony meleg meghittségének
fokozására, bensõséges hangulatú
ajándékozásra. Már egy évtizede
megtartjuk mind a négy adventi vasárnapot, mely közös élménnyé teszi az ünnepi várakozást. Most éppen a Magyar Falu programban szeretnénk megpályázni a falugondnoki buszt, ezzel még több segítséget,
tudnánk nyújtani a lakóknak. Fontosnak tartjuk még a közbiztonságot, ennek érdekében kamerarendszert szeretnénk kiépíteni, melyhez
pályázatot keresünk, mert önerõbõl
nem tudjuk megoldani.
Minden olyan forrást sikerült
megszerezni, ami fontosnak gondolt a képviselõ-testület az itt élõk
szempontját figyelembe véve. Ennek ellenére Kisrécsének még nagyon sok értékteremtõ álma, vágya,
fejlesztési célkitûzése van, amit a
következõ önkormányzati periódusban lehet majd megvalósítani. Az
elõttünk álló célokat, fejlesztési feladatokat közös akarattal, békességben, egyetértést remélve szeretnénk a lakosság támogatásával
megvalósítani.
Nemes Norbert

