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A MEGYEI KÖZGYÛLÉS ALAKULÓ ÜLÉSÉRÕL

Dr. Pál Attila elnök: Fejlett, erõs Zala megyét

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

A Zala megyei Közgyûlés az elmúlt héten tartotta alakuló ülését, lesztésekért felelõs tanácsnoknak
melyen elõször dr. Tuboly János, a Területi Választási Bizottság elnö- választotta a testület Pálinkás Róke ismertette az október 13-án megtartott megyei önkormányzati bert képviselõt.
Dr. Pál Attila újraválasztott közválasztás eredményeit.
gyûlési elnök köszönetet mondott
a megye polgárainak, amiért elEnnek alapján a 15 fõs megyei
közgyûlésben a Fidesz-KDNP 11
fõt a Jobbik Magyarországért
Mozgalom 2, a Demokratikus koalíció 1, és a Momentum Mozgalom
is 1 fõt delegálhatott az elért
eredményei alapján. A megválasztott képviselõk: Fidesz-KDNP:
Bene Csaba, dr. Fekete Zoltán, Fodor
Márk,
Horváth
Tamás,
Pácsonyi Imre, dr. Pál Attila, Pálinkás Róbert, Ruzsics Ferenc, Strázsai Zoltán, Végh László és Vincze
Tibor. Jobbik: Dr. Weller –Jakus Tamás Norbert, Zakó László. DK:
Nagy Zoltán, Momentum: Dalnoki
Szilárd.
A képviselõk eskütétele után
átvették megbízólevelüket. A közgyûlés titkos szavazással, 15 igennel dr. Pál Attilát választották a gyûlés megállapította a tisztségvi- mentek szavazni, külön kiemelte a
megyei közgyûlés elnökévé. selõk illetményét, illetve tisztelet- Fidesz-KDNP szavazóit, megköUgyancsak titkos szavazással vá- díját, valamint költségtérítésük szönve nekik az elért eredményt,
lasztottak három alelnököt, akik összegét. A módosított SZMSZ-nek mely alapján tovább folytathatják
közül kettõ – Pácsonyi Imre és megfelelõen a megválasztott kép- a megkezdett munkát.
Ruzsics Ferenc – fõállásban, Bene viselõk közül megbízatásának idõHangsúlyozta: továbbra is cél
Csaba pedig társadalmi megbíza- tartamára európai uniós és hazai egy fejlett, erõs Zala megye, ahol
tásban látják el feladatukat. A köz- pályázatokból megvalósuló fej- jól érzik magukat az emberek.

Megalakultak a megyei nemzetiségi önkormányzatok
Október 24-én vették át megbízólevelüket a megyei
nemzetiségi önkormányzatok megválasztott képviselõi a
Megyeházán.
Ezt követõen tartotta alakuló ülését a Zala Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, melynek tagjai Bogdán
Zoltán, Dömötör Csaba, Horváth Attila, Lakatos Lilla, Orsós
Vendel, Teleki László, Vajda László, megválasztották a testület elnökévé Orsós Vendelt (LungoDrom).
A Zala Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai: Czinki Ferenc, Hohl László, Lancsák József Ferenc,

Némethné Hohl Erzsébet, Pfeiffer Zoltán András, Pozsonyi
Mária, Unger Ilona. A testület elnökévé Unger Ilonát (Német Nemzetiségi Önkormányzatok Vas–Zala Megyei Szövetsége) választották.
A Zala Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
– Blazsetin Bernadette, Dombai Tibor, Gulyás Gordana,
Kovácsné Kõvágó Anna, Markács Zoltán, dr. Takács József,
Vargovics Józsefné – az elõzõ ciklushoz hasonlóan ismét
Vargovics Józsefnét (Magyarországi Horvátok Szövetsége)
választották elnökké.
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A TELEPÜLÉS ÉPÍTÉSZETI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEIRE ALAPOZ

Pölöske a megkezdett úton A tüskeszentpéteri malomban
ölöskén Tóth Tivadar
polgármester harmadik ciklusát kezdhette
meg a szavazók akaratából. Az
új ötéves önkormányzati ciklus
terveirõl kérdeztük, melyek között szerepel a település turisztikai látogatottságának növelése is a helyi építészeti és természeti értékekre alapozva.

P

– Polgármesterségem elõtt
képviselõ-testületi tag is voltam,
így már 13 évre tekint vissza az
önkormányzatiságban eltöltött
idõm, illetve megszerzett tapasztalatom. A mostani választáson
velem együtt hárman indultunk a
polgármesteri tisztségért. A szavazatok 53,33 százalékát szereztem meg. Jól esõ érzéssel töltött
el ez a különbség, illetve eredmény, ami a lakosság felém irányuló bizalmát jelzi. A választok
értékelték a két ciklusban végzett
munkát, ami arra kötelez, hogy
elõttünk álló öt évben is mindent
megtegyünk a falu fejlõdése érdekében. Nem volt egyszerû a
helyzet, hiszen 2010-ben a csõd
szélérõl kellett el indulnunk. Önkormányzatunk 2026-ig el volt
adósodva. Sokat küzdöttünk az
iskolával, hiszen csak a dologi kiadások terhe havi 1,3 millió forintot jelentett. A megoldást az
adósságkonszolidáció jelentette,
továbbá, hogy az állam átvette az
iskolák fenntartását.
– Akkor innentõl kezdve fel
tudtak lélegezni.
– A helyi vállalkozásoknak köszönhetõen jó a település adó-

A Zalaszentivánért Közhasznú
Egyesület két mentálhigiénés elõadást szervezett Védõháló a családokért projektje keretében a
közelmúltban. Az IKSZT adott helyet a rendezvényeknek, melyeket nagy érdeklõdés kísért a lakosság körében.

Szeptember 18-án dr. Buda
László volt a vendég. A népszerû
pszichiáter, pszichoterapeuta öt
évvel ezelõtt, a Mit üzen a tested?
címû könyvvel robbant be a köztudatba, mely azóta több mint har-

feltételei adottak, modern informatikai tantermének is köszönhetõen.
– Hogyan fejlesztenék tovább a községet?
Szeretnénk rendbe tenni a
hõsi emlékmûvet is, környezetét
pedig újra gondolni.
Természeti értékeink
egyike a Remíz-közpark, melynek növényzetét
kellene
megújítani. Településünk egyedi arculatát horgásztavainak
is köszönheti. Üzemeltetése a gazdaságosság szempontjából érdemel átgondolást. Többen jönnének horgászni, ha
tagjai lehetnének a
horgászegyesületnek, és nemcsak a
helyiek. Jönnének
turisták is, de jelenleg nem igazán van
lehetõségünk szálTóth Tivadar polgármester
láshelyek létesítéséretnénk kiépíteni, ami jó úton re. Így egyelõre csak terv marad,
halad. A településrészen önkor- hogy az orvosi rendelõ épületémányzatunk biztosítja a jó minõ- nek tetõterében 3-4 vendégszoségû palackos ivóvizet az ott bát alakítsunk ki. Külsõ felújításáélõk számára. A Magyar falu ra valamint mûszerfejlesztésre
program keretében számítunk a adtunk be pályázatot, reméljük,
Petõfi utcai járda felújításának kedvezõ elbírálást kaphat még. A
elvégzésére. Tavaly felújítottuk paplak belsõ felújítása viszont elaz iskola tetõszerkezetét. A foly- érhetõ közelségbe került Szatatásban a nyílászárókat cserél- bolcs atyának köszönhetõen. Jönénk ki, szigetelnénk a falakat, võre megvalósulhat, az egyházés elavult fûtésrendszerére is rá- község által elnyert 15 millió foférne a korszerûsítés. Az iskola rintból – tudtuk meg Tóth Tivabelül rendben van. Az oktatás dar polgármestertõl.
erõ-képessége. Ez persze normatíva oldalról csökkenést jelent, a pályázatoknál meg szigorúbb feltételeket, ugyanakkor
hozadékot is, hiszen legalább
van mibõl fejleszteni. Barnakpusztán az ivóvízhálózatot sze-

nak, amit utoljára 1992-ben tartottak itt a megyében. A ZalaCereália Kft. mint a megye egyetlen mûködõ malmát üzemeltetõ
vállalkozás társrendezõként vál-

napi szakmai fórumon résztvevõ
105 fõbõl legalább 80-an eljöttek
megtekinteni a tüskeszentpéteri
malmot és keverõüzemet. A molnárnap tulajdonképpen gabonaipari találkozó, így mindkét technológia érdekli a szakembereket.
A Szegedi Tudományegyetem
Mérnöki Kar Élelmiszermérnöki
Intézetébõl is érkeztek hallgatók
(képünkön) a tüskeszentpéteri
malomba. Dr. Véha Antal, intézet-

lalt szerepet a szakmai találkozó
szervezésében. 1992-ben még
mûködött a gabonaipart egy irányítás alatt tartó Gabona Tröszt,
mely rendszerbõl hagyományozódott át a mai napig ez az összetartás. Jellemzõ, hogy a szervezõk is abból a generációból valók.
Vagyis most már idõsebb szakemberek, de a találkozó ezúttal sem
nélkülözte a fiatalokat. Mint
mondta, rendkívül örülnek nagy
érdeklõdésnek, miután az elõzõ

vezetõ egyetemi tanár, a malomipari szakosztály elnöke elmondta, a hallgatók szívesen vesznek
részt ezeken a szakmai találkozókon és üzemlátogatásokon, mert
gyakorlati ismeretekre tehetnek
szert. A leendõ élelmiszeripari
mérnökök a Magyar Élelmiszertudományi és Technológiai Egyesület szakosztályainak munkájába
is bekapcsolódhatnak, gyarapítva
gyakorlati tudásukat.
Antal Lívia

A Magyar Élelmiszer-tudományi és Technológiai Egyesület Malomipari Szakosztálya idén Zala megyében szervezte meg az országos molnárnapokat október 3-án és 4-én, melynek a Budapesti Gazdasági Egyetem zalaegerszegi gazdálkodási kara valamint a
Zala-Cereália Kft. tüskeszentpéteri üzeme adott helyet.

A kétnapos találkozó egyetemen tartott nyitórendezvényén
szakmai elõadások hangoztak el a
malomipar történetérõl, aktuális
technológiai újdonságairól valamint piaci helyzetérõl. A tanácskozáson idén ketten kaptak elismerést. A Magyar Malomipar
Szolgálatáért Emlékérmet Kiss
Imrének, a Magyar Termék Nagydíjas tüskeszentpéteri lisztet elõállító Zala-Cereália Kft. alapítójának, korábbi vezetõjének, és
posztumusz díjként néhai Szabó
Elekné Székelyhídi Jozefának ítélték oda. Az ország számos településérõl érkezett malom-, gabonailletve élelmiszeripari szakemberek tapasztalataikat is kicserélhették, majd délután megtekintették
a mûemlék Hencz vízimalmot a
Göcseji Falumúzeumban.
Másnap a tüskeszentpéteri
malomba és keverõüzembe látogattak el. Az ott folyó tevékenységrõl már az elõzõ napi nyitórendezvényen is hallhattak Király
László, a Zala-Cereália ügyvezetõ
igazgatója és Kertész László malmi ágazatvezetõ elõadásában.
Király László érdeklõdésünkre
elmondta, a szakmai egyesület
minden évben más helyszínen illtetve megyében rendezi meg találkozót. Így idén Zala adhatott
helyet az országos molnárnapok-

DR. BUDA LÁSZLÓ ÉS DR. PAPP LAJOS ELÕADÁSAIBÓL

A lélek, a test és az egészség összefüggéseirõl
mincezer példányban kelt el. A kötet szakma és a laikus olvasók körében is lelkes fogadtatásra talált,
és sokan számoltak be arról, hogy
hosszú évek óta tartó egészségi
problémáik is javulásnak indultak a
könyvben bemutatott
szomatodráma nevû
módszer segítségével,
melyet dr. Buda László
fejlesztett ki.
– Kivel és hány évig
tartott a leghosszabb
kapcsolatod…? – teszi
fel a kérdést dr. Buda
László. Szerinte gyakran megfeledkezünk
róla, hogy saját magunkkal, saját testünkkel ápoljuk életünk leghosszabb kapcsolatát,
saját magunkkal élünk
e földön leghosszabb
ideig társkapcsolatban.
Éppen ezért különösen
fontos, hogy testünkkel hogyan bánunk. Ha
a testünk valamilyen
jelzést küld egy tünet,
betegség formájában,
akkor érdemes idõt
szánnunk arra, hogy megfejtsük,
mit szeretne üzenni.
– Rendkívül nagy segítség, ha
el tudjuk hinni, hogy a gyógyulás
tényleg megtörténhet. Aki meg
van gyõzõdve arról, hogy képes
felülkerekedni a nehézségeken,

annak sokszorosára nõ az esélye,
hogy ez sikerül – vallja a pszichiáter. – Fontos, hogy higgyük, reális
esélyünk van a gyógyulásra, szeretõ öngondoskodásunk jótékonyan
hat a testi folyamatainkra. Egy
ilyen szeretetteljes párbeszéd révén vissza tudunk hatni a testi-lelki állapotunkra, ezáltal képesek leszünk gyógyítani magunkat.
***
Dr. Papp Lajos nemzetközi hírû
szívsebész a következõket vallja:
„Test, lélek, szellem, olyan mint
egy háromlábú szék. Mindegy
melyik láb törik ki, az egészség
felborul. A mai kor embere nincsen egyensúlyban, megbetegszik a lélek. A lélek betegségeit a
hit segítségével lehet gyógyítani.

A lélek gyógyulása a test gyógyulását is segíti.” A Pécsi Tudományegyetem
nyugalmazott
egyetemi tanárát, a PTE ÁOK Szívgyógyászati Klinika korábbi igazgatóját, a Kaposvári Egyetem
emeritus professzorát október
18-án látták vendégül.
Mint mondta, Hippokratész
ókori görög orvos már elárulta a
hosszú élet titkát, amit nem veszünk komolyan. Az embernek
ugyanis tiszta levegõre, tiszta vízre, tiszta táplálékra és tiszta lelkiismeretre van szüksége. Ha a táplálkozást nézzük, máris nem teljesül, hiszen az áruházakban megvásárolt élelmiszerek 22 ezer kémiai vegyszerrel vannak teletömve. Az ember mohó és kapzsi, és

csak akkor kezd el kapkodni,
amikor az egészsége megrendül.
A szívsebész felhívta a figyelmet
a kálium (amivel ölni is lehet) káros hatására, amit vízhajtóként
adnak. Hangsúlyozta, be ne vegyék, helyette Panangin Forte-t
szedjenek, amiben magnézium is
van. Felhívta a figyelmet a
nátrium-benzoát és a koleszterincsökkentõ szerek káros hatására is. Az utóbbinak szívinfarktus kockázata is van. Kiemelte a
sózás (nátrium-klorid) fontosságát, mert a téveszmékkel ellen-
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tétben a magas vérnyomást a só
hiánya, és nem pedig a só okozza.
Hasonlóan téves állítás, hogy naponta akár több liter vizet is meg
kell inni. Mint mondta, annyit
igyanak, amennyit kíván a szervezetük.
Beszélt arról is, hogy 19 éves
kora óta kutatja a szív titkait. Jelenlegi tudásunk szerint az emberi test mintegy 300 milliárd sejtbõl áll. Az agy 100
milliárdból, míg szívünk
mintegy 5-6 milliárdból
épül fel. A szívcsõ már a
fogantatást követõ harmadik héten dobog. Szívünk egy nap alatt százezerszer dobban, amelybõl igen hamar következik a megállapítás: egy
nyolcvan évet megélt
ember esetében ez hatalmas mennyiségû dobbanásszámot jelent. A
szív csak a két ütés között tud pihenni. Akinek
gyorsan megy a szíve,
kevesebbet pihen a szervezete. A betegségek
legfõbb
okozója
a
stressz, ahogy a szívbetegségekké is. Amit tehetünk, hogy testünkre, lelkünkre
és szellemünkre egyaránt figyelünk! Kerüljük el a feszültséget kiváltó helyzeteket, és éljük mindennapjainkat tudatosabban!
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NAGYKANIZSÁN ÕSSZEL, TÉLEN

Barátjai megvalósították álmát Bõvelkedõ programkínálat
Csörnyeföldön egy 26 méter
magas keresztet állítottak a
2014-ben elhunyt dr. Bussay
László orvos, borász tiszteletére,
a család Kövecs-hegyi birtokán.
Egy hatalmas nemzeti színû zászló díszíti a keresztet, amivel a
magyarság megmaradására is
emlékeztek október 23-án.

A keresztet rajta a zászlóval
Bussay László baráti köre állíttatta,
melynek tagjai minden évben
megemlékeznek a nagyhírû borászról halálának évfordulóján. Az
avatási ünnepségen a barátok részérõl Horváth Tihamér elmondta,
tavaly határozták el, hogy megvalósítják a borász ötletét. Ez a kereszt elsõ darabja annak a szándéknak, hogy a hegyhátakra felállított
keresztek az országhatártól kezdve
Budapestig álljanak. Úgy fogalmazott, ez az emlékhely a nemzeti ünnepek helyszíne lehet, ahol a keresztény hitet is gyakorolhatja a falu közössége. Bussay Lászlóról azt
mondta, egyaránt volt, alkotó,
gondolkodó és hívõ ember. Halálának ötödik évfordulóján tiszteletüket kívánták kifejezni a kereszttel,
amelynek felállítása a kivitelezés
nehézségei miatt csúszott. Október 23-ával méltó napot találtak
felavatására, ami az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének napja. Ezáltal a kereszt és a
zászló a magyar nemzet közösségét, keresztény hitét is jelenti.
Az ünnepségen dr. Surján
László, korábbi kereszténydemokrata miniszter is méltatta, Bussay
László barátja és hegyi szomszédja
életútját. Szavaival megemlékezett az 1956-os forradalom és szabadságharc hõseirõl is.

Kanizsai Kulturális Központ (KKK) hagyományosan október elején teszi lehetõvé
a felnõtt, az ifjúsági és a gyermek színházbérletek megújítását, illetve az új bérletek vásárlását. Idén is nívós kínálatot sikerült összeállítani a Bródy-, a Hevesi- és Rátkai-bérleteseknek.
Az értéket és minõséget kínáló produkciókat a
Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ színháztermében láthatja majd a közönség. Mindhárom intézményegységben képzõmûvészeti és kézmûves
tárlatokkal, kiállításokkal is népszerûsítjük a vizuális kultúrát – mondta Kovácsné Mikola Mária, a
KKK-igazgatója.

A

Horváth Tihamér, Bussay Dorottya és Tüske József
Dr. Bussay László messzire vitte
Zala megye hírét: 2003-as traminije Olaszországban ért el nagy
aranyérmet. 2006-ban az Esküvé
2004 cuvée-jét a Decanter Magazin a világ 10 legjobb rizlingje közé választotta. A Zala Megyei Közgyûlés 2009-ben a megye díszpolgárává választotta zalai borvidéknek nevet és ismertséget hozó
munkájáért. 2013-ban a Magyar
Érdemrend Lovagkeresztjét is
megkapta, idézte fel érdeklõdésünkre dr. Pál Attila, a közgyûlés
elnöke. Mint mondta, Bussay doktor, mint orvos és borász arról

adott példát, hogyan lehet tisztességgel és becsülettel eljutni a
csúcsra.
Bussay Dorottya elmondta, nagyon örül annak, hogy a baráti kör
megvalósította édesapja álmát,
amit utolsó éveiben már a betegsége miatt sem tudott véghez vinni. A kereszt felállítása mindent elárul arról, hogy milyen barátok
vették körül. Bizonyára boldog
emiatt odafentrõl, és örül annak is,
hogy a faluból ennyien megtisztelték ezt a megemlékezést.
A keresztet és a zászlót Tüske
József plébános áldotta meg.

– A Medgyaszay Házban folytatódott a sikeres
Retro Kávéházi Esték sorozat. Détár Enikõ, Fésûs
Nelly, Ladinek Judit, a három csodálatos musicalszínésznõ világslágerekkel, hazai örökzöldekkel és musical részletekkel bûvölte el a közönséget a „Dívák
éjszakáján” – idézte fel az igazgató – „Élet, bor, humor – avagy az alig ismert Márai” címmel az Irodalmi Estek sorozatában Hirtling István színmûvész és
Mészáros Tibor irodalomtörténész, a Márai-hagyaték
kezelõje mutatkozott be. Az õszi „Családi hétvége”
programjai között szerepelt néptánc, jóga, kézmûves-foglalkozás és bábszínház is. A Rocktóber helyi,
zalaegerszegi és zalaszentgróti fellépõi ugyancsak
sikerrel szerepeltek.
November 20-án Miller Zoltán: a Zene az kell! címû estje kínál felejthetetlen perceket. A JazzKanizsa
is folytatódik november 8-án: a mainstream, az
avantgarde, a freejazz, blues, magyar népzene, kortárs és klasszikus zenét egy fiatal barátokból álló,
Cseke Dániel helyi zenészt tagként foglalkoztató
jazz-zenekar, a Choose Cheese közvetíti. E rendezvény keretében fellép a Lukács Miklós Trió, és abszolút sztárvendégként itt lesz a nemzetközileg jegyzett, világklasszis szólista: Tony Lakatos. Az Kalandozó Kanizsaiak ismeretterjesztõ sorozatban október
közepén Markó Roland szibériai kalandjainak élménybeszámolóját hallhatták, november 21-én
Vámbéry Ármin nyomába ered majd a Selyem úton
Szenczi Jánosné elõadása. A Móricz Zsigmond Mûve-

lõdési Házban tartott gyermekszínházi programok
között októberben a Mazsola és Tádé; novemberben
a Márton-napi szokásokat felelevenítõ interaktív élõzenés mûsor, decemberben pedig a karácsonyváró
program teszi színesebbé a kicsinyek mindennapjait.
Lesznek író-olvasó találkozók, de a mûvészeti klubok, a szenior közösségek is találkoznak nálunk hétrõl hétre.
– A komolyzenét kedvelõk sem fognak csalódni.
– A Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft.-vel,
a komolyzenei kultúra közvetítésének letéteménye-

Kern András és Hernádi Judit
Stephen Sachs: Valódi hamisítvány címû
vígjátékban.
seivel régóta gyümölcsözõ kapcsolatot ápolunk. A
HSMK színháztermében, a Fortissimo hangversenybérlet tulajdonosai december 20-án a Nemzeti
Énekkar koncertjét hallgathatják meg, Somos Csaba
vezényletével. A következõ évrõl szólva, Miklósa Erika koloratúrszoprán énekesnõ és Horváth István
harmonikamûvész közös estjét február 13-án nézhetik meg. A Philharmonic Brass Quintet hangversenye március 9-én kínál majd örömperceket Vermes
Tímea (szoprán) közremûködésével. Április 4-én pedig a Budapesti Fesztiválzenekart látjuk vendégül. A
Kanizsai Kulturális Központ jelmondata: „Közös nyelvünk a kultúra” – értéket közvetítünk.

ZALAEGERSZEGEN, KERTVÁROSI, 54 nm-es, 2 szobás, 2. emeleti,
erkélyes, felújított lakás eladó. Bolt, iskola, óvoda, buszmegálló,
orvosi rendelõ, gyógyszertár „karnyújtásnyira”.

SZERETNÉL NÉMETÜL BESZÉLNI
vagy német nyelvterületen dolgozni,
de nem mersz megszólalni? Én megtanítalak beszélni. Ha iskolába jársz
és szükséged van segítségre a német
tanulásban, akkor is hívj bátran.
Érdeklõdni: +36-30/303-9381,
homeofficeungarn@gmail.com,
Zalaegerszeg.

Ár: 17,4 M Ft.
Érdeklõdni a 30/975-1500-as telefonszámon lehet.

KÖZPONTI
Az akció a megjelenéstõl november 30-ig tart!

ELÉRHETÕSÉGÜNK

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 178
Telefon: 92/500-300; Fax: 92/500-303
E-mail: zalaviz@zalaviz.hu; www.zalaviz.hu
Ingyenesen hívható hibabejelentõ: 80/202-178

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

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

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

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

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

Ügyfélfogadás:
h., sze., p.:
zárva
k.:
14.00–18.00
Cs:
8.00–12.00
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Surd lakosságának egyöntetû
bizalmát jelzi, hogy a 2019-es önkormányzati választáson ismét újraválasztották Kanász János polgármestert, aki a negyedik ciklusát kezdhette meg a község élén.
Sem neki, sem a képviselõ-testületi tagoknak nem volt kihívója,
ami azt jelenti, hogy az elért eredményeket értékelték az itt élõk,
amit október 13-án szavazatukkal
is megerõsítettek.
napelem-rendszert, valamint az
elõtte lévõ térköves járdát szintén
támogatásokból valósítottuk meg.
– A vezetés valóban elkötele- A Nemzetgazdasági Minisztérium
zett a falu fejlesztésében, amely- 40 millió forinttal támogatta óvonek eredményei szemmel látható- dánk felújítását, ahová Nemesak. Az elmúlt idõszakban vala- pátróról és Beleznáról is járnak
mennyi közintézményünket felújí- gyerekek. Az iskolát kivéve minden
tottuk, a ravatalozót, az óvodát, az szolgáltatás helyben áll rendelkeönkormányzati hivatalt, az idõsek zésre községünkben, ahol posta és
klubját és a mûvelõdési házat, ami takarékszövetkezet is mûködik.

HISTÓRIA

A KÖZEL 100 ÉVES FENYÕTERMESZTÉSRÕL KÖTET IS MEGJELENT

Surd lakókörnyezetére is odafigyel

A település mûvelõdési háza parkosított környezetben
elé új járdát is építettünk. Ezen fejlesztések megvalósítását nyertes
pályázatok segítették, amelyeket
önerõvel is ki tudtunk egészíteni –
kezdte a beszélgetést Kanász János polgármester. – Példaként említeném a mûvelõdési házat,
amelynek külsõ és belsõ felújítására a vidékfejlesztési programból 50
millió forintot, az Emberi Erõforrások Minisztériumától 20 millió
forintot nyertünk. Az épület energiatakarékos fenntartását segítõ

– Surdról már csak egyetlen
közmû, a szennyvízcsatorna hiányzik.
– Régóta próbálkozunk megvalósításával, ez idáig sajnos sikertelenül. Több projektben is bent voltunk, így a Nagykanizsa és térsége
regionális szennyvízprojektben,
amibõl is rajtunk kívülálló okok miatt kikerültünk, Liszóval együtt. A
lakosság ugyan visszakapta a befizetett bekötési díjat, de ez nem vigasztalt bennünket. Tulajdonkép-

A Premontrei kanonokrend
2021-ben ünnepli alapításának
900. évfordulóját. A jubileumhoz
kapcsolódóan tervezi Nagylengyel önkormányzata, hogy a rend
által a faluban létesített egykori
zárda és iskola épületét rendbe
teszi. Scheiber Ildikó polgármesterrel beszélgettünk minderrõl,
akinek harmadik alkalommal szavaztak bizalmat a lakók a 2019.
október 13-i önkormányzati vá- lékhelyiséget létesítettünk. Az
lasztásokon.
Arany János utca alsó szakaszát kiszélesítettük, míg a Petõfi utcát
teljesen megújítottuk. Az utaknál
– Örömömre szolgál, hogy is- maradva, 34 millió forint pályázati
mét megbízást kaptam a falu ve- támogatásból remix eljárással kézetésére a megválasztott képvise- szült el az eredeti nyomvonalon a
lõ-tagokkal együtt. A falu fejlõdé- korábban járhatatlan út Milejszeg
sét, lakóközösségének építését és Nagylengyel között, a két közszem elõtt tartva fogunk munkál- ség együttmûködésével. Régi vákodni az elkövetkezõ öt évben is. gyunk valósulhatott meg az óvoda
Úgy gondolom, büszkék lehetünk felújításával, ami bölcsõdével és

pen azóta próbálkozunk Liszóval közösen,
idestova 20 éve. Nagyon bízunk benne,
hogy végre zöld utat
kaphat pályázatunk, és
kiépülhet a csatornarendszer a jövõ évben.
S akkor elfelejthetnénk
a szippantós kocsit,
amelynek magas költségei nem csak a lakosságot, de a két önkormányzatot is terhelik.
Nem beszélve a kellemetlen szagról, ami
már sokkolja az embereket, hiszen egy-egy
nagyobb esõzést követõen szinte azonnal
megtelnek a szennyvízaknák a magas talajvíz miatt. Egy lakóközösségben, amilyen a
Kanász János a fenyõtermesztésrõl
falunk is, elengedhemegjelentetett kötettel
tetlen a szennyvízcsatorna léte, legfõképpen a környe- tés, külsõ szigetelés és festés valózet megóvása érdekében. Hiánya sul meg a projekt keretében. A tobefektetõk érkezését is hátráltatja vábbi években pedig szeretnénk
jelenleg. Településünk a Zichy- megvalósítani az udvar térkövezéparknak, a halastónak és páratlan sét és egy új kerítés építését pályátáji környezetének köszönhetõen zati forrás felhasználásával. Ezen
valóban rendelkezik turisztikai felül nyertünk 3 millió forintot orvonzerõvel. Kedvelt üdülõhely a vosi eszközök beszerzésére. Az
szomszédos Somogy megyei Gyé- épület emeleti részét saját erõbõl
kényes is. Az oda utazó természet- tesszük rendbe. A Magyar falu
kedvelõk szívesen idõznek közsé- programba adtunk be még pályágünkben is, felkeresve ezeket a zatot az óvoda további korszerûsítésére 22 millió forintos támogatáhelyeket.
– Milyen további elképzeléseik si igényelve. Ebbõl a tetõszerkezet
és a konyha teljes felújítását vévannak a falu fejlesztésére?
– Az orvosi rendelõ felújítása geznék el, valamint udvari játékomost zajlik, melyre 15 millió forin- kat szereznénk be. A temetõben a
tos támogatást nyertünk a Magyar ravatalozót újítanánk fel, és bõvífalu programból. Fûtéskorszerûsí- tenénk az urnahelyek számát. Fa-

lugondnoki szolgálat indítása érdekében falugondnoki buszt, a zöldfelületek karbantartásához többfunkciós traktort és pótkocsit szereznék be. A vidékfejlesztési program 74 millió forintos támogatásából szeptemberben adtunk át
négy, összesen több mint 3 kilométernyi hosszban felújított hegyi
utat Surd és Nemespátró között. A
karácsonyfa-szállítás miatt is fontos számunkra, hogy a zártkerti
utak mindenkor jól járhatók legyenek. Ezért újabb szakasz korszerûsítésére nyújtottunk be pályázatot
szintén a Magyar falu programra.
A hegyre az ivóvizet is fel szeretnénk vinni, továbbá folytatni
szeretnénk a belterületi utak és
járdák felújítását is az elkövetkezõ
években. A Zichy-park mellett található horgásztavat is szeretnénk
fejleszteni. A polgármesterségem
elején megszûnt iskola épületével
is vannak terveink. Nem akarjuk,

hogy az enyészetté váljon, ezért
bentlakásos idõsek otthonát alakítanánk ki benne. Ez egy 60 fõt befogadó intézmény lenne, ami iránt
a környezõ településekbõl is mutatkozik igény.
– Említette a karácsonyfa-szállítást. A fenyõtermesztés lassan
100 éve már, hogy összefonódott
Surd nevével.
– A lakosság 98 százaléka foglalkozik fenyõtermesztéssel, fõállásban illetve jövedelem-kiegészítésként munkaviszony mellett.
Tulajdonképpen egy hagyományt
viszünk tovább, ami a nagyhírû
erdészcsaládból származó Pagony
(Petrzilka) Károlynak köszönhetõ.
A Zichy grófok erdõmérnöke
egész Európában gyûjtötte a fenyõmagokat, amelyekbõl 1921ben létrehozta az országos hírûvé
vált surdi csemetekertet. Nagy
örömünkre szolgál, hogy a közelmúltban mutathattuk be a közönségnek Kanász Viktor történész
Fenyvesek és Pagonyok címû
könyvét, ami Pagony Károly és
családja történetét dolgozza fel. A
Pilisart Kft. és a surdi önkormányzat gondozásában megjelent kötettel minden lakost megajándékoztunk – mondta végül Kanász
János polgármester.
Antal Lívia

Megújul az orvosi rendelõ is

NAGYLENGYEL TERVEI

Felújítanák az egykori zárda épületét
lekedés érdekében. Öltözõvel, tárolóval és kiszolgáló helyiséggel
bõvítettük a faluházat az elnyert
20 millió forintos támogatásból.
– Mindeközben a falu közösségét szolgáló programokat is
megvalósítottak.
– Meglévõ programjainkat tudtuk bõvíteni kettõ, három évre
szóló pályázattal. Az EFOP-3.7,3.
Egész életen át tartó tanuláshoz
hozzáférés biztosítása projekt keretében többek között idegen
nyelvi és informatikai képzéseket
szerveztünk. Interaktív tábla, laptopok, nyomtató vásárlásával bõvítettük a faluház infrastruktúráját, valamint a konditermet is új
gépekkel szereltük fel. A hét települést érintõ, EFOP-1.5.2 Humán
szolgáltatások fejlesztése térségi

szemléletben címû projekt segítségével finanszíroztuk a falu-, a
sport- és egészségnapot, valamint
a Göcseji Dombérozóhoz kapcsolódó rendezvényeinket.
– Milyen terveket, célokat fogalmaztak meg a jelenlegi önkormányzati ciklusra?
– Friss nyertes pályázatunk a
kültéri fitnesz eszközökbõl álló
sportpark, amit a megvalósítással
megbízott cég alakít ki a röplabdapálya mellé, annak elforgatásával.
Elbírálás alatt áll az orvosi rendelõ
energetikai korszerûsítésére, az
urnafal létesítésére, valamint a
könyvtár bútorzatának cseréjére
beadott pályázatunk. Önkormányzatunk takarékos gazdálkodásával
és a pénzügyi stabilitás megõrzésével vált jogosulttá a pályázatok-

Tornaszobával bõvült az óvoda
az elõzõ ciklusban elért eredményekre, ami a falu infrastruktúrájának fejlesztésében nyilvánult meg.
A teljesség igénye nélkül említenék néhány fejlesztést. A konszolidációs pályázaton elnyert 10 millió
forintból kicseréltük a ravatalozó
nyílászáróit, parkolót építettünk a
temetõhöz, illetve önerõbõl mel-

tornaszobával is bõvült. A 74 millió
forintos pályázati beruházásban az
épület energetikai korszerûsítése
is megtörtént hõszigeteléssel, valamint napelemek és napkollektorok felszerelésével. Új játszóudvart
alakítottunk ki, az óvodával szomszédos terület megvásárlásával
pedig parkolót a biztonságos köz-

Aszfaltozás a Petõfi úton

Az egykori zárda udvarán
ra az elmúlt években is. A jelen és
jövõ gazdálkodását is ez határozza
meg, hiszen továbbra is célunk a
pályázati lehetõségek hatékony kihasználása.
Terveink között szerepel a térfigyelõ kamerák számának bõvítése,
parkoló kialakítása a focipályánál,
korláttal védett lépcsõ építése a
temetõnél, a közösségi ház nyílászáróinak cseréje, valamint a járdaépítés folytatása a Cser utcában.
– Az egykori zárda hasznosításáról is szólnak a hírek.
– Ez az épület az óvodával átellenben helyezkedik el, ahol premontrei nõi kanonokrend iskolát
mûködtetett az 1930-as évektõl.
Késõbb, az 1950-es években a
kommunista hatalom megszüntette a rendeket és a zárdákat. Ezt
követõen a tsz használta az épületet, majd a 70-es évektõl újból iskola lett. Ide csak a nyolcadikosok
jártak, amíg végleg be nem zárt az
iskola Nagylengyelben. Községünk
a 90-es években kapta vissza az
épületet, amit az akkori testület
eladott egy vállalkozónak. A kápolna megmaradhatott funkciójának,
így a mai napig tartanak ott miséket. Idén sikerült rendeznünk a
zárda-kápolna tulajdoni viszonyait,
mert a kápolna részt az egyház-

község, míg a zárdát az önkormányzat vásárolta meg. A képviselõ-testület és az egyházközség
egyöntetû álláspontja volt, hogy
meg kell vásárolni az épületet.
Számunkra helytörténeti illetve
kegyeleti értéket is képvisel, mert
az idõsek emlékezete szerint a zárda alatti kriptában nõvérek nyugszanak. Jó lenne mielõbb pályázati
lehetõséget találni felújítására, hiszen a premontrei rend 2021-ben
ünnepli alapításának 900. évfordulóját. A jubileumi rendezvénysorozathoz mi is csatlakozunk, a
zsámbéki központ felkérését elfogadva. Minden vágyunk az, hogy
arra valamilyen módon, pályázattal, önerõvel, társadalmi munkával
elfogadható állapotba hozzuk az
épületet. Hasznosítása is kiemelt
célunk, melyhez szintén remélünk
pályázati forrást. Idõsek nappali ellátását szolgáló intézmény kialakításában gondolkodunk egyelõre. A
történelmi múltra és a hagyományokra alapozva fontosnak tartjuk
egy állandó kiállítás létrehozását is
az épületben, ami a helyi és göcseji tárgyi emlékeket mutatná be.
Tetõterében pedig falusi szálláshelyeket alakítanánk ki – köszönt el
Scheiber Ildikó polgármester.
– liv –

TÉRSÉG

KÖRNYEZET
Söjtör a naperõmûvek otthonaként mutatkozhat be a jövõben,
hiszen a 2019-ben átadott mellett
épül egy másik naperõmû, míg további kettõ elõkészítés és tervezés alatt áll. A több milliárdra rúgó
beruházások magántõkébõl valósultak illetve valósulnak meg. A
település önkormányzata saját
fejlesztéseire is büszke lehet,
amelyeket a 2014-2019 között elnyert 150 millió forintos összértékû pályázati támogatásból sikerült
megvalósítania. A következõ önkormányzati ciklus is hasonló
eredményekkel kecsegtet, melynek véghezvitelére ismételten felhatalmazást kapott Könyves Gábor polgármester az október 13-i
önkormányzati választásokon.
– Hatékonyan dolgozni csapatban lehet. Ezt támasztja alá, hogy a
korábbi négy képviselõ is megkapta
a bizalmat a folyatásra. Munkánkban továbbra is a kiegyensúlyozott
pénzügyi gazdálkodás biztosítását
tartjuk elsõdlegesnek, valamint a
fenntartható, hasznos, hatékony
fejlesztések megvalósítását – hangsúlyozta Könyves Gábor. – Önkormányzatunk közel évi 400 millió forintból gazdálkodik, amelynek jelentõs része kötelezõ feladatellátásra irányuló állami támogatás. A
fejlesztésekre fordítható keret döntõen a különbözõ formában beszedett adókból származik, ami 20–22
millió forint között mozog évente.
Ez is mutatja pályázati lehetõségek
maximális kihasználásának fontosságát, amelynek eredményességére büszkék lehetünk, hiszen
2014–2019. között a különféle pályázati alapokból 150 millió forintot
meghaladó vissza nem térítendõ
támogatást nyertünk el.
– A megvalósított fejlesztésekbõl kiemelne néhányat.
– Ezek között önerõs fejlesztések is voltak, mint az óvodai tornaszoba kialakítása 2015-ben. A civil
szervezetek is nyertek támogatást,
a méhészegyesület méhészlak ki-
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Újabb naperõmûvek létesülnek Söjtörön
alakítására. 2015-ben adtuk át a
Mentõállomást, ami az Országos
Mentõszolgálat 120 millió forintos
beruházásában épült fel. A 14 mentõs között söjtöri szakembert is üdvözölhetünk. 2016-ban többek között felújítottuk az I. világháborús
emlékmûvet, belterületi és külterületi utakat tettünk rendbe, piacteret és parkolót alakítottunk ki.
2017-ben elkezdõdött a járdafelújítás elsõ üteme, felújítottuk a Deák
Ferenc Emlékház északi homlokzatát, kifestettük az Egészségház és a
fõzõkonyha belsõ tereit. 2018-ban
közel 19 millió forintos támogatásból energetikai korszerûsítését hajtottunk végre a közös önkormányzati hivatalon. Folytattuk a járdafelújítást, részlegesen megújítottuk a
fõzõkonyha éttermi részét. Önkormányzatunk megvásárolta az Öreghegyi vendégházat, amelynek felújításához két pályázatot is elnyertünk már. 2019-ben ugyancsak öt

millió forintot fordítottunk a járdarekonstrukció harmadik ütemére. A
mostani ciklus végére teljes hosszában megvalósul a felújítás. A 2018as év vis maior káreseményeinek
helyreállítására két pályázatból 20
millió forint támogatást nyertünk.
Közmunkaprogramok kísérték
az elmúlt éveket, szociális célú tûzifával támogattuk a rászorulókat,
illetve a Bursa Hungarica pályázatból a felsõoktatásban résztvevõ
tanulókat.
– Milyen jövõkép ígérkezik?
– Jövõképünket a község további fejlesztése jelenti. Éppen ezért
szolgál örömünkre, hogy a közelmúltban beadott három pályázatunk közül kettõ kedvezõ elbírálást
kapott. Így megvalósulhat a közös
önkormányzati hivatal épületének
teljes belsõ felújítása, és elavult bútorzatának cseréje a Belügyminisztérium 30 millió forintos támogatásából. A Magyar Falu Programból

A júniusban átadott naperõmû

Kiss Gábor és Könyves Gábor a Deák-megemlékezésen

Az Öreghegyi vendégház

Ha tiszta a Kandikó, jó idõ,
derült égbolt várható, ha viszont
gõzölög, akkor rossz idõ jön.
Mondarészlet a Kandikóról,
melynek dombja 302 méterre
magasodik a tengerszinttõl, páratlan kilátással. Az 1950-es évekig a nagy kanyar mellett állt
egy kilátó, amelynek újbóli létesítését fontolgatja Dobronhegy
önkormányzata. Errõl is kérdeztük Barabás Erzsébetet, aki az
elsõ két ciklusban képviselõként,
majd 1998-tól polgármesterként
dolgozik a faluért.

– Az eltelt években sok mindent megvalósítottunk, de ettõl
függetlenül maradt bõven tennivaló erre a ciklusra is. Az október
13-i önkormányzati választással a
munkát ott folytatjuk, ahol abbahagytuk, hiszen bizalmat kaptunk
erre. Még a jó idõt kihasználva,
egy kisebb önkormányzati utat
fogunk leaszfaltozni saját erõbõl a
közeljövõben. A településen most
zajlik 7405 számú út felújítása. Ez
hatalmas munka, melyet úgy segítünk, hogy a kivitelezõnek biztosítunk egy önkormányzati területet a nagy menynyiségû építési
anyagok tárolására. A beruházás a
jövõ évben fejezõdik be a másik
sáv átépítésével, amit meg kell
várnunk. Miután felszabadul ez a
terület, sor kerülhet a faluközpont kialakítására. Itt sportpályával, játszótérrel szabadidõparkot
kívánunk létesíteni, melyhez pályázati támogatást remélünk a
Magyar falu programtól.
Szintén idén várunk kedvezõ
döntést egy 50 lóerõs, rézsûkaszával, hótolóval, utánfutóval ellátott traktort megvásárlására,
ami nagy segítség lenne a belterületi utak karbantartásában. A
belterületi utak aszfaltozása is célunk. Ehhez azonban olyan tervet
kell készítenünk, hogy ne érjen

30 millió forintot nyertünk az óvoda tetõszerkezetének felújítására,
napelemrendszer telepítésére és új
kültéri játékok beszerzésére. Az Agrárminisztériumtól pedig várjuk a
döntést, ahonnét 10 millió forintot
remélünk a zártkerti utak felújítására, illetve önkormányzati területen
vadkerítéssel körülvett gyümölcsös
telepítésére.
2019-ben adtuk át az elsõ naperõmûvet. A nagytemetõ mellett
létesül a második. Továbbá tervezés
és elõkészítés alatt áll két újabb
naperõmûves gigaberuházás is. Az
egyik 60 hektáron valósul meg 11
milliárd forintból. A másik 40 hektáron jön létre, 8 milliárd forint beru-

házási összegbõl. Kiemelendõ,
hogy ezen erõmûvek egyrészt
munkahelyeket teremtenek, másrészt iparûzési adóbevételhez juttatják az önkormányzatot, amelyekbõl további fejlesztéseket hajthatunk végre. A mostani ciklus
megvalósítandó tervei közé tartozik az önkormányzati tulajdonú
épületek, garázsok, valamint az
Öreghegyi vendégház felújítása. Ez
utóbbival az idegenforgalmat kívánjuk fejleszteni. Célunk továbbá a
köztemetõk felújítása, parkosítása,
illetve a vízelvezetési problémák
komplex megoldása – mondta
Könyves Gábor.
Söjtör legfontosabb ünnepe a
Deák-emléknap, melyet minden év
október 17-én, Deák Ferenc (18031876) születésének napján tartanak. A település híres szülöttére való megemlékezésen Kiss Gábor, a
zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei
és Városi Könyvtár igazgatója idézte fel a nagyformátumú politikus,
országgyûlési képviselõ, az elsõ felelõs magyar kormány igazságügy
miniszterének életútját, aki mint
mondta, ízig-vérig zalai maradt, akkor is, mikor már nem lakott a megyében.
Deák Ferencet királyi pompával
temették el 1876. január 31-én,
Budapesten. A Magyar Tudományos Akadémia oszlopcsarnokában
felállított ravatala elõtt Erzsébet
(Sisi) királyné is lerótta kegyeletét
a söjtöri Festetics Mária udvarhölgye kíséretében. Errõl dr. Tóth
Zsolt, a Nemzeti Örökség Intézet
osztályvezetõje beszélt az ünnepségen. Elmondta továbbá, hogy a
jelenlegi 52 történelmi emlékhely
egyike a kehidakustányi Deák-kúria, de a haza bölcse emlékének
ápolásában fontos szerepet tölt be
a söjtöri Deák-emlékház is, ami kiemelt történelmi helyszínné válhat. A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság így kíván a szülõházaknak is jelentõséget adni a
nemzeti emlékhelyek sorában.
Antal Lívia

DOBRONHEGY ÖNKORMÁNYZATA

Kilátót építene a Kandikóra

bennünk meglepetés a
pályázat beadása és a támogatás odaítélése közti
idõben megemelkedett
építõipari árak miatt.
– Milyen újabb lehetõség kínálkozik a faluház
felújítására?
– Olyan pályázati kiírásra várunk vagy a Magyar falu programtól,
vagy a Belügyminisztériumtól, melynek tartalma
megegyezik céljainkkal. Kész engedélyes tervvel rendelkezünk
felújítására, ami bõvítés is jelent.
Ez egy L-alakú toldást jelentene a
meglévõ épülethez, melynek
földszintjén garázs lenne nagy
értékû eszközeink és a falugondnoki busz tárolásához, emelete
pedig közösségi helyiség, összenyitva a meglévõvel.
Az infrastruktúra teljes mértékben kiépített a településen. A

közvilágítás bõvítése viszont feladatot ad, hiszen vannak még villanyoszlopok, melyekre energiatakarékos lámpákat kell kihelyeznünk. Ezekkel a mondern égõkkel
egyébiránt jelentõs megtakarítást
értünk el egyéves idõtartamban
az áramköltségeinkben. Nálunk a
zártkerti rész is nagyon meghatározó, hiszen ez adja a falu szépségét. Az elmúlt években két
kilométer hosszúságú utat aszfal-

toztunk le, majd kiépítettük a vízés a villanyhálózatot a zártkertben. Önkormányzatunk több területet és egy hegyi ingatlant is
megvásárolt, ahol a rendezvényeinket tartjuk.
– Dobronhegyrõl páratlan kilátás nyílik a tájra, ami sokakat
megállít. Terveznek-e ezzel kapcsolatban valamit?
– Göcsej legmagasabb dombja
a Kandikó, ott áll a földmérõ torony. Az út másik oldalán, a nagy
kanyar mellett állt egy faszerkezetû kilátó az 1950-es évekig,
amelyre vannak, akik még emlékeznek. Újraépítésére már
1985-ben készült terv, sõt
turistaszálló kialakításáról
is szó volt, de végül semmi sem valósult meg. Tíz
évvel ezelõtt a veszprémi
erdészeti igazgatóság összehívta a környezõ települések polgármestereit
is, bemutatva a Kandikó
hasznosításáról szóló elképzelésüket. Sajnos ebbõl sem lett semmi.
A Kandikó olyan természeti, táji értéket képvisel, ami megérdemelne egy kilátót. Tudjuk, még nagyon
messze vagyunk megvalósításától, de újbóli megépítése érdekében lépéséket fogunk tenni az elkövetkezõ években. A Kandikóról
táruló látványt egyszer mindenkinek látnia kell. A kilátó mellé ezért
építenénk egy kisebb vendéglátásra alkalmas helyet, ahol a turisták megpihenhetnek – mondta
végül Barabás Erzsébet.
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GAZDASÁG
 A közelmúltban adták át a
Zalaco Sütõipari Zrt. második
üzemcsarnokát a zalaegerszegi
északi ipari parkban. Az
összesen 4 milliárd forintba
kerülõ beruházás
megvalósítását 835 millió forint
állami támogatás segítette. A
termelõi komplexumok
létesítését az elmúlt
évtizedekben saját
kiskereskedelmi üzlethálózat
kialakítása elõzte meg, melynek
köszönhetõen szinte már az
egész Dunántúlon ismertek és
közkedveltek az ország
harmadik legnagyobb sütõipari
vállalatának termékei.
– Bolthálózatunk valóban kiépült, jelenleg félszáznál több üzletünk mûködik Zala, Vas, Veszprém és Gyõr-Moson-Sopron megyében. Tavaly megvásároltuk a
komlói sütõipari üzemet is, így már
Baranyában illetve Tolnában is jelen vagyunk. Kiskereskedelmi
szinten is, miután Komlón, Szigetváron és Dombóváron is vannak
szaküzleteink. A tervünk az, hogy
ezek számát 15–20-ra növeljük az
elkövetkezõ években – válaszolt
kérdésünkre Berta László, a
Zalaco Sütõipari Zrt. vezérigazgatója.
– Mindeközben a gyártókapacitásukat is fejlesztették. Mi indokolta ezt?
– Zalaegerszeg iparterületén, a
Fuvar utca 10. szám alatt öt évvel
ezelõtt hoztuk létre fagyasztott termékeket gyártó üzemünket. Három év alatt elértük az itteni kapacitás felsõ határát: ismét bõvítésre
volt szükség, hogy kiszolgáljuk a
növekvõ vevõi igényeket. Az új,
6200 négyzetméteres üzemcsarnokunk építését tavaly december
elején kezdtük meg, és idén szeptember közepén adtuk át. Ez a
szintén fagyaszott pék- és cukrásztermékek elõállítására specializálódódott üzem kétszer akkora,
mint az elõzõ, de ami ennél is lé-
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ZALACO: EGÉSZSÉGESET, JÓT, FINOMAT!
A MONARCHIA-BELI POGÁCSÁTÓL A STREET FOOD TERMÉKEKIG
nyegesebb, hogy háromszorosára
tudjuk növelni vele gyártókapacitásunkat.
– Hogyan mûködik majd az új
üzem?
– Az eltelt fél évtized alatt sokat
fejlõdött a technológia, amivel lépést tartottunk, így a legmodernebb rendszerekkel szereljük fel
az új komplexumot is. A termelés a
közel 5500 négyzetméteres gyártócsarnokban két gyártósoron,
lépcsõzetesen lép mûködésbe. Az
elsõ gyártósort már betelepítettük,
amivel a 40 millió helyett már 100
millió darab pogácsát tudunk elõállítani évente. A második gyártósorunk is ugyanilyen teljesítményre lesz képes. Ezt 2020-ban állít-

juk üzembe, hogy melyik termékcsoporttal, arról még nem döntöttünk.
A technológiáról elmondható,
hogy korszerû berendezések felügyelik a lisztellátást, a tésztafeldolgozást, a mélyhûtést és a csomagolást is. Teljesen automatizált
lesz raktárunkban az árumozgatás, ami azért fontos, mert mindez
nem átlagos körülmények között,
hanem mínusz 20 Celsius fokban
valósul meg. A mélyhûtõtároló
1100 raklap tárolására alkalmas,
számítógép vezérli a polcrendszert. A munkát itt, a kemény mínusz fokokban vezetõ nélküli,
elektromos targoncák végzik. Cégünk munkavállalói létszáma

Berta László (balról) Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel az új üzem átadásán

újabb 100 fõvel bõvül majd a
2020-as teljes megvalósítás után.
Itt említeném meg, hogy az elmúlt
20 évben 500 cukrászt és péket
képeztünk ki. Zalaegerszeg mellett Komlón és Sopronban is van
tanmûhelyünk, mely utóbbiakban
hátrányos helyzetû diákokat, illetve felnõtteket is oktatunk. Az
egyetemi duális képzésben 5 hallgatóval idén is részt veszünk. Akkreditált vállalatként 34 megváltozott munkaképességû embert foglalkoztatunk; munkájukat tanácsadó és mentor segíti.
– Az átadási ünnepségen elhangzott, hogy Monarchia-beli
pogácsákat fognak gyártani az
új üzemben. Miért?
– Az egykori Monarchia több
évszázados sütõipari illetve élelmiszeripari kultúrájának egyik áthagyományozott terméke a pogácsa, ami a mai napig közkedvelt a

fogyasztók körében. Jelenleg Horvátországba és Szerbiába szállítunk pogácsát, korlátozott kapacitásunk miatt nem nagy mennyiségben. Az új üzem azonban lehetõséget ad a pogácsaexport bõvítésére, Szlovénia, Szlovákia és
késõbb Ausztria elérésével. Az évi
300 millió forintra tehetõ exportunk
ezáltal egymilliárd forintra nõhet.
– A hagyományok mellett az
új trendek követésérõl sem feledkeznek meg.
– Termékkínálatunk országosan
is egyedülálló, ugyanis több mint
400-féle pék- és cukrászterméket
forgalmazunk. Naponta 50 ezer vásárló keresi fel szaküzleteinket a
mindennapi kenyérért, a kakaós
csigáért, a sajtos pogácsáért, a
népszerû házi rétesekért, vagy éppen a finom tortaszeletekért. Vállalatunk 2006 óta nem emelte az
alaptermékek: a kenyér, a kifli és a
zsemle árát. Szaküzleteinkben saját gyõrvári tejüzemünkbõl származó, elsõ osztályú tejtermékeket – tejet, gyümölcsjoghurtokat, tejfölt,
kaukázusi kefirt, rögös túrót – is forgalmazunk. Ragaszkodunk a természetes alapanyagok és a saját
receptek használatához. Ez határozza meg termékfejlesztéseinket
is, amellyel az új trendeket is igyekszünk követni. Szaküzleteinkben
street food illetve fast food termékek
is kaphatók, mint például a rántott
húsos szendvics. Aki betér valamelyik szaküzletünkbe, tud táplálkozási igényeinek megfelelõ terméket
választani. Igazi gasztro-kulturális
hely a zalaegerszegi Zalaco Bisztró, ahol elsõsorban mediterrán ételeket kínálunk, de a világ ízeibe is
belekóstolhatnak vendégeink. A minõség számunkra egyet jelent a
modern technológiák alkalmazásával, a kifogástalan minõségû és válogatott alapanyagok felhasználásával, valamint szakképzett dolgozóink munkájával, mert célunk az,
hogy egészségeset, jót és finomat
állítsunk elõ – hangsúlyozta végül
Berta László vezérigazgató.

ZALAZONE KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI KÖZPONT
AZ IPAR, A KUTATÁS-FEJLESZTÉS, AZ INNOVÁCIÓ ÉS AZ OKTATÁS KOMPETENCIAKÖZPONTJA
 „A vezetõ technológiai tudást elérhetõvé, megoszthatóvá, felhasználhatóvá kell tenni!" – ezzel a mottóval nyitotta meg kapuit
a zalaegerszegi jármûipari tesztpálya szomszédságában magántõkébõl létesült ZalaZONE Kutatási és Technológiai Központ.
Molnár Gábort, a beruházó Z-One Park Kft. ügyvezetõjét arról
kérdeztük, hogy a létesítmény, mint az ipar, a kutatás-fejlesztés,
az innováció és az oktatás kompetenciaközpontja, milyen szerepet vállal a jármûipari fejlesztések terén.
Antal Lívia
– A ZalaZONE Kutatási és
Technológiai Központ szeptember
20-i átadásával megkezdte mûködését a Science Park-program elsõ üteme az északi ipari zónában,
melynek fejlesztése 2004-ben indult el. 2014-ben az országban elsõként nyerte el a Tudományos
és Technológiai Park címet. Az
ipari park lényegében betelt fejlesztésének az elsõ tíz évében.
Mindemellett a város által létrehozott inkubátorház is szinte végig

telt házzal mûködött, és a korábbi
Technológiai Centrum keretében
elindultak a mûszaki kutatás-fejlesztési együttmûködések. A park
fejlesztésének második tíz évét a
zalaegerszegi jármûipari tesztpálya létrehozása határozza meg,
amellyel nemcsak a park második
ütemének betelepítése indult el,
hanem egy új gazdasági ökoszisztéma kialakítása is – beszélt
az elõzményekrõl Molnár Gábor.
– Hogyan segíti ezt a folyamatot a ZalaZONE Kutatási és
Technológiai Központ?

Molnár Gábor az átadási ünnepségen
– A mobilitáshoz, a közlekedéshez kapcsolódó új technológiák megjelenése, valamint a negyedik ipari forradalomként említett ipar 4.0 a gyártási módszerek
és a mindennapi eszközeink alapvetõ megváltozását idézik elõ. A
gazdasági fejlõdés irányváltása
pedig a hagyományos üzleti modellek újragondolását követeli
meg. A ZalaZONE Kutatási és
Technológiai Központ célja éppen
az, hogy a betelepülõ vállalkozások és egyetemek, a jármûipari
tesztpályához kapcsolódó szereplõk, a térségi ipari valamint a
központ mögötti partnerek széles-

körûen mûködjenek együtt egymással. A kutatási központ éppen
ezért kíván a térség gazdaságfejlesztésének motorja lenni, hiszen
küldetése a kutatás-fejlesztés, az
innovatív technológiákat alkalmazó vállalatok bevonzása, továbbá
a felsõoktatási háttér és az ipari
szféra összekapcsolása.
– Palkovics László az átadási ünnepségen azt hangsúlyozta: Magyarország a zalaegerszegi tesztpálya létesítésével
és a jogszabályi környezet biztosításával arra törekszik, hogy
a térségben és Európában is
vezetõ szerepre tegyen szert a

jármûipari, közte az önvezetõ
jármûvek fejlesztésében. A kutatási központ hogyan tudja ezt
elõsegíteni?
– A kutatási központ a zalaegerszegi jármûipari tesztpálya
közvetlen tudásbázisa lesz, hiszen professzionális ipari környezetével segíti a térség ipari szereplõinek mûszaki és technológiai
fejlesztéseit. Teret ad továbbá a
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Széchenyi
István Egyetem, a Pannon Egyetem és a Bay Zoltán Kutatóintézet
jármûipari tesztpályához kapcsolódó fejlesztéseinek a globális vezetõ technológiákat fejlesztõ és
alkalmazó ipari vállalatokkal való
szoros együttmûködésében. Mint
szolgáltató- és kutatóhely, aktív
szerepet vállal a mûszaki tudás
humán bázisának erõsítése és
fejlesztése terén. Ezáltal hozzájárul a magasan kvalifikált munkaerõ képzéséhez, a szakemberek
helyben tartásához.
– Elhangozott, hogy a Magyarországon létesítendõ nyolc
science park egyike Zalaegerszegen lesz.
– A kormányzat által elkészített
versenyképességi program részeként valósulnak meg a science

parkok az országban, amelynek
nem eleme a magánberuházásban felépült ZalaZONE Kutatási
és Technológiai Központ, viszont
szinergiát képez vele, mert közösek a célok.
– Milyen infrastruktúrával áll
rendelkezésre a központ a bérlõk számára?
– A kétezer négyzetméteres
épületben irodák, laborok és mûszaki mûhelyek találhatók. A központban a helyben lévõ szakemberek és az együttmûködõ partnerek a jármûipar, a mechatronika, a szoftver és kommunikációs
technológiai fejlesztések, valamint a gépészeti tervezés, gyártástechnológiák és anyagtechnológiák fejlesztése területein adnak
kutatás-fejlesztési, innovációs és
mûszaki szolgáltatási megoldásokat. Ezek a tevékenységek a jármûipar más területeinek kutatásfejlesztési irányaival is bõvülhetnek, melyek nemcsak a térség, de
az ország gazdasága számára is
kitörési pontot jelenthetnek. A kutatási központ gyakorlatilag betelt.
A hazai és nemzetközi vállalatok
és egyetemek körében egyaránt
nagy az érdeklõdés, ezért már a
bõvítésben gondolkodunk – zárta
a beszélgetést Molnár Gábor.
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