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Ennek alapján a 15 fõs megyei
közgyûlésben a Fidesz-KDNP 11
fõt a Jobbik Magyarországért
Mozgalom 2, a Demokratikus koa-
líció 1, és a Momentum Mozgalom
is 1 fõt delegálhatott az elért
eredményei alapján. A megválasz-
tott képviselõk: Fidesz-KDNP:
Bene Csaba, dr. Fekete Zoltán, Fo-
dor Márk, Horváth Tamás,
Pácsonyi Imre, dr. Pál Attila, Pálin-
kás Róbert, Ruzsics Ferenc, Strá-
zsai Zoltán, Végh László és Vincze
Tibor. Jobbik: Dr. Weller –Jakus Ta-
más Norbert, Zakó László. DK:
Nagy Zoltán, Momentum: Dalnoki
Szilárd.

A képviselõk eskütétele után
átvették megbízólevelüket. A köz-
gyûlés titkos szavazással, 15 igen-
nel dr. Pál Attilát választották a
megyei közgyûlés elnökévé.
Ugyancsak titkos szavazással vá-
lasztottak három alelnököt, akik
közül kettõ – Pácsonyi Imre és
Ruzsics Ferenc – fõállásban, Bene
Csaba pedig társadalmi megbíza-
tásban látják el feladatukat. A köz-

gyûlés megállapította a tisztségvi-
selõk illetményét, illetve tisztelet-
díját, valamint költségtérítésük
összegét. A módosított SZMSZ-nek
megfelelõen a megválasztott kép-
viselõk közül megbízatásának idõ-
tartamára európai uniós és hazai
pályázatokból megvalósuló fej-

lesztésekért felelõs tanácsnoknak
választotta a testület Pálinkás Ró-
bert képviselõt.

Dr. Pál Attila újraválasztott köz-
gyûlési elnök köszönetet mondott
a megye polgárainak, amiért el-

mentek szavazni, külön kiemelte a
Fidesz-KDNP szavazóit, megkö-
szönve nekik az elért eredményt,
mely alapján tovább folytathatják
a megkezdett munkát. 

Hangsúlyozta: továbbra is cél
egy fejlett, erõs Zala megye, ahol
jól érzik magukat az emberek.

A MEGYEI KÖZGYÛLÉS ALAKULÓ ÜLÉSÉRÕL

Dr. Pál Attila elnök: Fejlett, erõs Zala megyét
A Zala megyei Közgyûlés az elmúlt héten tartotta alakuló ülését,

melyen elõször dr. Tuboly János, a Területi Választási Bizottság elnö-
ke ismertette az október 13-án megtartott megyei önkormányzati
választás eredményeit.

Október 24-én vették át megbízólevelüket a megyei
nemzetiségi önkormányzatok megválasztott képviselõi a
Megyeházán.

Ezt követõen tartotta alakuló ülését a Zala Megyei Ro-
ma Nemzetiségi Önkormányzat, melynek tagjai Bogdán
Zoltán, Dömötör Csaba, Horváth Attila, Lakatos Lilla, Orsós
Vendel, Teleki László, Vajda László, megválasztották a tes-
tület elnökévé Orsós Vendelt (LungoDrom).

A Zala Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat tag-
jai: Czinki Ferenc, Hohl László, Lancsák József Ferenc,

Némethné Hohl Erzsébet, Pfeiffer Zoltán András, Pozsonyi
Mária, Unger Ilona. A testület elnökévé Unger Ilonát (Né-
met Nemzetiségi Önkormányzatok Vas–Zala Megyei Szö-
vetsége) 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.

Megalakultak a megyei nemzetiségi önkormányzatok 
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AKTUÁLIS2 MEGYE

Pölöskén Tóth Tivadar
polgármester harma-
dik ciklusát kezdhette

meg a szavazók akaratából. Az
új ötéves önkormányzati ciklus
terveirõl kérdeztük, melyek kö-
zött szerepel a település turisz-
tikai látogatottságának növelé-
se is a helyi építészeti és ter-
mészeti értékekre alapozva. 

– Polgármesterségem elõtt
képviselõ-testületi tag is voltam,
így már 13 évre tekint vissza az
önkormányzatiságban eltöltött
idõm, illetve megszerzett tapasz-
talatom. A mostani választáson
velem együtt hárman indultunk a
polgármesteri tisztségért. A sza-
vazatok 53,33 százalékát szerez-
tem meg. Jól esõ érzéssel töltött
el ez a különbség, illetve ered-
mény, ami a lakosság felém irá-
nyuló bizalmát jelzi. A választok
értékelték a két ciklusban végzett
munkát, ami arra kötelez, hogy
elõttünk álló öt évben is mindent
megtegyünk a falu fejlõdése ér-
dekében. Nem volt egyszerû a
helyzet, hiszen 2010-ben a csõd
szélérõl kellett el indulnunk. Ön-
kormányzatunk 2026-ig el volt
adósodva. Sokat küzdöttünk az
iskolával, hiszen csak a dologi ki-
adások terhe havi 1,3 millió forin-
tot jelentett. A megoldást az
adósságkonszolidáció jelentette,
továbbá, hogy az állam átvette az
iskolák fenntartását. 

– Akkor innentõl kezdve fel
tudtak lélegezni.

– A helyi vállalkozásoknak kö-
szönhetõen jó a település adó-

erõ-képessége. Ez persze nor-
matíva oldalról csökkenést je-
lent, a pályázatoknál meg szigo-
rúbb feltételeket, ugyanakkor
hozadékot is, hiszen legalább
van mibõl fejleszteni. Barnak-
pusztán az ivóvízhálózatot sze-

retnénk kiépíteni, ami jó úton
halad. A településrészen önkor-
mányzatunk biztosítja a jó minõ-
ségû palackos ivóvizet az ott
élõk számára. A Magyar falu
program keretében számítunk a
Petõfi utcai járda felújításának
elvégzésére. Tavaly felújítottuk
az iskola tetõszerkezetét. A foly-
tatásban a nyílászárókat cserél-
nénk ki, szigetelnénk a falakat,
és elavult fûtésrendszerére is rá-
férne a korszerûsítés. Az iskola
belül rendben van. Az oktatás

feltételei adottak, modern infor-
matikai tantermének is köszön-
hetõen. 

– Hogyan fejlesztenék to-
vább a községet?

Szeretnénk rendbe tenni a
hõsi emlékmûvet is, környezetét

pedig újra gondolni.
Természeti értékeink
egyike a Remíz-köz-
park, melynek nö-
vényzetét kellene
megújítani. Települé-
sünk egyedi arcula-
tát horgásztavainak
is köszönheti. Üze-
meltetése a gazdasá-
gosság szempontjá-
ból érdemel átgon-
dolást. Többen jön-
nének horgászni, ha
tagjai lehetnének a
horgászegyesület-
nek, és nemcsak a
helyiek. Jönnének
turisták is, de jelen-
leg nem igazán van
lehetõségünk szál-
láshelyek létesítésé-

re. Így egyelõre csak terv marad,
hogy az orvosi rendelõ épületé-
nek tetõterében 3-4 vendégszo-
bát alakítsunk ki. Külsõ felújításá-
ra valamint mûszerfejlesztésre
adtunk be pályázatot, reméljük,
kedvezõ elbírálást kaphat még. A
paplak belsõ felújítása viszont el-
érhetõ közelségbe került Sza-
bolcs atyának köszönhetõen. Jö-
võre megvalósulhat, az egyház-
község által elnyert 15 millió fo-
rintból – tudtuk meg Tóth Tiva-
dar polgármestertõl.

A TELEPÜLÉS ÉPÍTÉSZETI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEIRE ALAPOZ

Pölöske a megkezdett úton

A kétnapos találkozó egyete-
men tartott nyitórendezvényén
szakmai elõadások hangoztak el a
malomipar történetérõl, aktuális
technológiai újdonságairól vala-
mint piaci helyzetérõl. A tanács-
kozáson idén ketten kaptak elis-
merést. A Magyar Malomipar
Szolgálatáért Emlékérmet Kiss
Imrének, a Magyar Termék Nagy-
díjas tüskeszentpéteri lisztet elõ-
állító Zala-Cereália Kft. alapítójá-
nak, korábbi vezetõjének, és
posztumusz díjként néhai Szabó
Elekné Székelyhídi Jozefának ítél-
ték oda. Az ország számos telepü-
lésérõl érkezett malom-, gabona-
illetve élelmiszeripari szakembe-
rek tapasztalataikat is kicserélhet-
ték, majd délután megtekintették
a mûemlék Hencz vízimalmot a
Göcseji Falumúzeumban.

Másnap a tüskeszentpéteri
malomba és keverõüzembe láto-
gattak el. Az ott folyó tevékeny-
ségrõl már az elõzõ napi nyitóren-
dezvényen is hallhattak Király
László, a Zala-Cereália ügyvezetõ
igazgatója és Kertész László mal-
mi ágazatvezetõ elõadásában. 

Király László érdeklõdésünkre
elmondta, a szakmai egyesület
minden évben más helyszínen ill-
tetve megyében rendezi meg ta-
lálkozót. Így idén Zala adhatott
helyet az országos molnárnapok-

nak, amit utoljára 1992-ben tar-
tottak itt a megyében. A Zala-
Cereália Kft. mint a megye egyet-
len mûködõ malmát üzemeltetõ
vállalkozás társrendezõként vál-

lalt szerepet a szakmai találkozó
szervezésében. 1992-ben még
mûködött a gabonaipart egy irá-
nyítás alatt tartó Gabona Tröszt,
mely rendszerbõl hagyományo-
zódott át a mai napig ez az össze-
tartás. Jellemzõ, hogy a szerve-
zõk is abból a generációból valók.
Vagyis most már idõsebb szakem-
berek, de a találkozó ezúttal sem
nélkülözte a fiatalokat. Mint
mondta, rendkívül örülnek nagy
érdeklõdésnek, miután az elõzõ

napi szakmai fórumon résztvevõ
105 fõbõl legalább 80-an eljöttek
megtekinteni a tüskeszentpéteri
malmot és keverõüzemet. A mol-
nárnap tulajdonképpen gabona-
ipari találkozó, így mindkét tech-
nológia érdekli a szakembereket.

A Szegedi Tudományegyetem
Mérnöki Kar Élelmiszermérnöki
Intézetébõl is érkeztek hallgatók
(képünkön) a tüskeszentpéteri
malomba. Dr. Véha Antal, intézet-

vezetõ egyetemi tanár, a malom-
ipari szakosztály elnöke elmond-
ta, a hallgatók szívesen vesznek
részt ezeken a szakmai találkozó-
kon és üzemlátogatásokon, mert
gyakorlati ismeretekre tehetnek
szert. A leendõ élelmiszeripari
mérnökök a Magyar Élelmiszer-
tudományi és Technológiai Egye-
sület szakosztályainak munkájába
is bekapcsolódhatnak, gyarapítva
gyakorlati tudásukat. 

Antal Lívia

ORSZÁGOS MOLNÁRNAPOK

A tüskeszentpéteri malomban
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A Magyar Élelmiszer-tudományi és Technológiai Egyesület Ma-
lomipari Szakosztálya idén Zala megyében szervezte meg az or-
szágos molnárnapokat október 3-án és 4-én, melynek a Budapes-
ti Gazdasági Egyetem zalaegerszegi gazdálkodási kara valamint a
Zala-Cereália Kft. tüskeszentpéteri üzeme adott helyet.  

A Zalaszentivánért Közhasznú
Egyesület két mentálhigiénés elõ-
adást szervezett Védõháló a csa-
ládokért projektje keretében a
közelmúltban. Az IKSZT adott he-
lyet a rendezvényeknek, melye-
ket nagy érdeklõdés kísért a la-
kosság 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 köztu-
datba, mely azóta több mint har-

mincezer példányban kelt el. A kö-
tet szakma és a laikus olvasók kö-
rében 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 gyak-
ran megfeledkezünk
róla, hogy saját ma-
gunkkal, saját testünk-
kel ápoljuk életünk leg-
hosszabb kapcsolatát,
saját magunkkal élünk
e földön leghosszabb
ideig társkapcsolatban.
Éppen ezért különösen
fontos, hogy testünk-
kel 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 pszichiá-
ter. – Fontos, hogy higgyük, reális
esélyünk van a gyógyulásra, szere-
tõ öngondoskodásunk jótékonyan
hat a testi folyamatainkra. Egy
ilyen szeretetteljes párbeszéd ré-
vén vissza tudunk hatni a testi-lel-
ki állapotunkra, ezáltal képesek le-
szünk 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 nin-
csen egyensúlyban, megbeteg-
szik a lélek. A lélek betegségeit a
hit segítségével lehet gyógyítani.

A lélek gyógyulása a test gyó-
gyulását is segíti.” A Pécsi Tudo-
mányegyetem nyugalmazott
egyetemi tanárát, a PTE ÁOK Szív-
gyógyászati Klinika korábbi igaz-
gatóját, a Kaposvári Egyetem
emeritus professzorát október
18-án látták vendégül.

Mint mondta, Hippokratész
ókori görög orvos már elárulta a
hosszú élet titkát, amit nem ve-
szünk komolyan. Az embernek
ugyanis tiszta levegõre, tiszta víz-
re, tiszta táplálékra és tiszta lelki-
ismeretre van szüksége. Ha a táp-
lálkozást nézzük, máris nem telje-
sül, hiszen az áruházakban meg-
vásárolt élelmiszerek 22 ezer ké-
miai vegyszerrel vannak teletöm-
ve. 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) ká-
ros hatására, amit vízhajtóként
adnak. Hangsúlyozta, be ne ve-
gyék, helyette Panangin Forte-t
szedjenek, amiben magnézium is
van. Felhívta a figyelmet a
nátrium-benzoát és a koleszte-
rincsökkentõ szerek káros hatá-
sára is. Az utóbbinak szívinfark-
tus kockázata is van. Kiemelte a
sózás (nátrium-klorid) fontossá-
gát, mert a téveszmékkel ellen-

tétben a magas vérnyomást a só
hiánya, és nem pedig a só okozza.
Hasonlóan téves állítás, hogy na-
ponta akár több liter vizet is meg
kell inni. Mint mondta, annyit
igyanak, amennyit kíván a szerve-
zetük. 

Beszélt arról is, hogy 19 éves
kora óta kutatja a szív titkait. Je-
lenlegi tudásunk szerint az embe-

ri test mintegy 300 milli-
árd sejtbõl áll. Az agy 100
milliárdból, míg szívünk
mintegy 5-6 milliárdból
épül fel. A szívcsõ már a
fogantatást követõ har-
madik héten dobog. Szí-
vünk egy nap alatt száz-
ezerszer dobban, amely-
bõl igen hamar követke-
zik a megállapítás: egy
nyolcvan évet megélt
ember esetében ez ha-
talmas mennyiségû dob-
banásszámot jelent. A
szív csak a két ütés kö-
zött tud pihenni. Akinek
gyorsan megy a szíve,
kevesebbet pihen a szer-
vezete. A betegségek
legfõbb okozója a
stressz, ahogy a szívbe-
tegségekké is. Amit tehe-

tünk, hogy testünkre, lelkünkre
és szellemünkre egyaránt figye-
lünk! Kerüljük el a feszültséget ki-
váltó helyzeteket, és éljük min-
dennapjainkat tudatosabban!

DR. BUDA LÁSZLÓ ÉS DR. PAPP LAJOS ELÕADÁSAIBÓL

A lélek, a test és az egészség összefüggéseirõl

Tóth Tivadar polgármester



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 zász-
ló 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 bo-
rászról halálának évfordulóján. Az
avatási ünnepségen a barátok ré-
szérõl Horváth Tihamér elmondta,
tavaly határozták el, hogy megva-
lósítják a borász ötletét. Ez a ke-
reszt elsõ darabja annak a szándék-
nak, hogy a hegyhátakra felállított
keresztek az országhatártól kezdve
Budapestig álljanak. Úgy fogalma-
zott, ez az emlékhely a nemzeti ün-
nepek helyszíne lehet, ahol a ke-
resztény hitet is gyakorolhatja a fa-
lu közössége. Bussay Lászlóról azt
mondta, egyaránt volt, alkotó,
gondolkodó és hívõ ember. Halálá-
nak ötödik évfordulóján tiszteletü-
ket kívánták kifejezni a kereszttel,
amelynek felállítása a kivitelezés
nehézségei miatt csúszott. Októ-
ber 23-ával méltó napot találtak
felavatására, ami az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc kitörésé-
nek napja. Ezáltal a kereszt és a
zászló a magyar nemzet közössé-
gét, keresztény hitét is jelenti. 

Az ünnepségen dr. Surján
László, korábbi kereszténydemok-
rata miniszter is méltatta, Bussay
László barátja és hegyi szomszédja
életútját. Szavaival megemléke-
zett az 1956-os forradalom és sza-
badságharc hõseirõl is.

Dr. Bussay László messzire vitte
Zala megye hírét: 2003-as tramini-
je Olaszországban ért el nagy
aranyérmet. 2006-ban az Esküvé
2004 cuvée-jét a Decanter Maga-
zin a világ 10 legjobb rizlingje kö-
zé választotta. A Zala Megyei Köz-
gyûlés 2009-ben a megye díszpol-
gárává választotta zalai borvidék-
nek nevet és ismertséget hozó
munkájáért. 2013-ban a Magyar
Érdemrend Lovagkeresztjét is
megkapta, idézte fel érdeklõdé-
sünkre dr. Pál Attila, a közgyûlés
elnöke. Mint mondta, Bussay dok-
tor, mint orvos és borász arról

adott példát, hogyan lehet tisz-
tességgel és becsülettel eljutni a
csúcsra.

Bussay Dorottya elmondta, na-
gyon örül annak, hogy a baráti kör
megvalósította édesapja álmát,
amit utolsó éveiben már a beteg-
sége miatt sem tudott véghez vin-
ni. A kereszt felállítása mindent el-
árul arról, hogy milyen barátok
vették körül. Bizonyára boldog
emiatt odafentrõl, és örül annak is,
hogy a faluból ennyien megtisztel-
ték ezt a megemlékezést. 

A keresztet és a zászlót Tüske
József plébános áldotta meg.

KRÓNIKA 3TÉRSÉG

AKanizsai Kulturális Központ (KKK) hagyo-
mányosan október elején teszi lehetõvé
a felnõtt, az ifjúsági és a gyermek szín-

házbérletek megújítását, illetve az új bérletek vá-
sárlását. Idén is nívós kínálatot sikerült összeállí-
tani a Bródy-, a Hevesi- és Rátkai-bérleteseknek.
Az értéket és minõséget kínáló produkciókat a
Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ színháztermé-
ben láthatja majd a közönség. Mindhárom intéz-
ményegységben képzõmûvészeti és kézmûves
tárlatokkal, kiállításokkal is népszerûsítjük a vizu-
ális kultúrát – mondta Kovácsné Mikola Mária, a
KKK-igazgatója. 

– A Medgyaszay Házban folytatódott a sikeres
Retro Kávéházi Esték sorozat. Détár Enikõ, Fésûs
Nelly, Ladinek Judit, a három csodálatos musicalszí-
nésznõ világslágerekkel, hazai örökzöldekkel és mu-
sical részletekkel bûvölte el a közönséget a „Dívák
éjszakáján” – idézte fel az igazgató – „Élet, bor, hu-
mor – avagy az alig ismert Márai” címmel az Irodal-
mi Estek sorozatában Hirtling István színmûvész és
Mészáros Tibor irodalomtörténész, a Márai-hagyaték
kezelõje mutatkozott be. Az õszi „Családi hétvége”
programjai között szerepelt néptánc, jóga, kézmû-
ves-foglalkozás és bábszínház is. A Rocktóber helyi,
zalaegerszegi és zalaszentgróti fellépõi ugyancsak
sikerrel szerepeltek. 

November 20-án Miller Zoltán: a Zene az kell! cí-
mû estje kínál felejthetetlen perceket. A JazzKanizsa
is folytatódik november 8-án: a mainstream, az
avantgarde, a freejazz, blues, magyar népzene, kor-
társ és klasszikus zenét egy fiatal barátokból álló,
Cseke Dániel helyi zenészt tagként foglalkoztató
jazz-zenekar, a Choose Cheese közvetíti. E rendez-
vény keretében fellép a Lukács Miklós Trió, és abszo-
lút sztárvendégként itt lesz a nemzetközileg jegy-
zett, világklasszis szólista: Tony Lakatos. Az Kalando-
zó Kanizsaiak ismeretterjesztõ sorozatban október
közepén Markó Roland szibériai kalandjainak él-
ménybeszámolóját 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 élõ-
zenés mûsor, decemberben pedig a karácsonyváró
program teszi színesebbé a kicsinyek mindennapjait.
Lesznek író-olvasó találkozók, de a mûvészeti klu-
bok, a szenior közösségek is találkoznak nálunk hét-
rõl hétre.

– A komolyzenét kedvelõk sem fognak csalódni.
–  A Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft.-vel,

a komolyzenei kultúra közvetítésének letéteménye-

seivel régóta gyümölcsözõ kapcsolatot ápolunk. A
HSMK színháztermében, a Fortissimo hangverseny-
bérlet tulajdonosai december 20-án a Nemzeti
Énekkar koncertjét hallgathatják meg, Somos Csaba
vezényletével. A következõ évrõl szólva, Miklósa Eri-
ka koloratúrszoprán énekesnõ és Horváth István
harmonikamûvész közös estjét február 13-án néz-
hetik meg. A Philharmonic Brass Quintet hangverse-
nye március 9-én kínál majd örömperceket Vermes
Tímea (szoprán) közremûködésével. Április 4-én pe-
dig a Budapesti Fesztiválzenekart látjuk vendégül. A
Kanizsai Kulturális Központ jelmondata: „Közös nyel-
vünk a kultúra” – értéket közvetítünk.

NAGYKANIZSÁN ÕSSZEL, TÉLEN

Bõvelkedõ programkínálat
DR. BUSSAY LÁSZLÓ EMLÉKÉRE

Barátjai megvalósították álmát 

KÖZPONTI ELÉRHETÕSÉGÜNK

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

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

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINK

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

p.: 9.00–15.00

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

LENTI: Ügyfélfogadás:
Lenti, Honvéd u. 31. h., sze., p.: zárva
Telefon: 92/500-394 k.: 14.00–18.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu Cs: 8.00–12.00

Horváth Tihamér, Bussay Dorottya és Tüske József 

Kern András és Hernádi Judit 
Stephen Sachs: Valódi hamisítvány címû

vígjátékban.

Az akció a megjelenéstõl november 30-ig tart!

SZERETNÉL NÉMETÜL BESZÉLNI
vagy német nyelvterületen dolgozni,
de nem mersz megszólalni? Én meg-
tanítalak beszélni. Ha iskolába jársz
és szükséged van segítségre a német
tanulásban, akkor is hívj bátran.

Érdeklõdni: +36-30/303-9381,
homeofficeungarn@gmail.com,

Zalaegerszeg.

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

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



HISTÓRIA4 MEGYE
Surd lakosságának egyöntetû

bizalmát jelzi, hogy a 2019-es ön-
kormányzati választáson ismét új-
raválasztották Kanász János pol-
gármestert, aki a negyedik ciklu-
sát kezdhette meg a község élén.
Sem neki, sem a képviselõ-testü-
leti tagoknak nem volt kihívója,
ami azt jelenti, hogy az elért ered-
ményeket értékelték az itt élõk,
amit október 13-án szavazatukkal
is megerõsítettek. 

– A vezetés valóban elkötele-
zett a falu fejlesztésében, amely-
nek eredményei szemmel látható-
ak. Az elmúlt idõszakban vala-
mennyi közintézményünket felújí-
tottuk, a ravatalozót, az óvodát, az
önkormányzati hivatalt, az idõsek
klubját és a mûvelõdési házat, ami

elé új járdát is építettünk. Ezen fej-
lesztések megvalósítását nyertes
pályázatok segítették, amelyeket
önerõvel is ki tudtunk egészíteni –
kezdte a beszélgetést Kanász Já-
nos polgármester. – Példaként em-
líteném a mûvelõdési házat,
amelynek külsõ és belsõ felújításá-
ra a vidékfejlesztési programból 50
millió forintot, az Emberi Erõfor-
rások Minisztériumától 20 millió
forintot nyertünk. Az épület ener-
giatakarékos fenntartását segítõ

napelem-rendszert, valamint az
elõtte lévõ térköves járdát szintén
támogatásokból valósítottuk meg.
A Nemzetgazdasági Minisztérium
40 millió forinttal támogatta óvo-
dánk felújítását, ahová Nemes-
pátróról és Beleznáról is járnak
gyerekek. Az iskolát kivéve minden
szolgáltatás helyben áll rendelke-
zésre községünkben, ahol posta és
takarékszövetkezet is mûködik.

– Surdról már csak egyetlen
közmû, a szennyvízcsatorna hi-
ányzik.

– Régóta próbálkozunk megva-
lósításával, ez idáig sajnos sikerte-
lenül. Több projektben is bent vol-
tunk, így a Nagykanizsa és térsége
regionális szennyvízprojektben,
amibõl is rajtunk kívülálló okok mi-
att kikerültünk, Liszóval együtt. A
lakosság ugyan visszakapta a befi-
zetett bekötési díjat, de ez nem vi-
gasztalt bennünket. Tulajdonkép-

pen azóta próbálko-
zunk Liszóval közösen,
idestova 20 éve. Na-
gyon bízunk benne,
hogy végre zöld utat
kaphat pályázatunk, és
kiépülhet a csatorna-
rendszer a jövõ évben.
S akkor elfelejthetnénk
a szippantós kocsit,
amelynek magas költ-
ségei nem csak a lakos-
ságot, de a két önkor-
mányzatot is terhelik.
Nem beszélve a kelle-
metlen szagról, ami
már sokkolja az embe-
reket, hiszen egy-egy
nagyobb esõzést köve-
tõen szinte azonnal
megtelnek a szenny-
vízaknák a magas talaj-
víz miatt. Egy lakókö-
zösségben, amilyen a
falunk is, elengedhe-
tetlen a szennyvízcsa-
torna léte, legfõképpen a környe-
zet megóvása érdekében. Hiánya
befektetõk érkezését is hátráltatja
jelenleg. Településünk a Zichy-
parknak, a halastónak és páratlan
táji környezetének köszönhetõen
valóban rendelkezik turisztikai
vonzerõvel. Kedvelt üdülõhely a
szomszédos Somogy megyei Gyé-
kényes is. Az oda utazó természet-
kedvelõk szívesen idõznek közsé-
günkben is, felkeresve ezeket a
helyeket.   

– Milyen további elképzeléseik
vannak a falu fejlesztésére?

– Az orvosi rendelõ felújítása
most zajlik, melyre 15 millió forin-
tos támogatást nyertünk a Magyar
falu programból. Fûtéskorszerûsí-

tés, külsõ szigetelés és festés való-
sul meg a projekt keretében. A to-
vábbi években pedig szeretnénk
megvalósítani az udvar térkövezé-
sét és egy új kerítés építését pályá-
zati forrás felhasználásával. Ezen
felül nyertünk 3 millió forintot or-
vosi eszközök beszerzésére. Az
épület emeleti részét saját erõbõl
tesszük rendbe. A Magyar falu
programba adtunk be még pályá-
zatot az óvoda további korszerûsí-
tésére 22 millió forintos támogatá-
si igényelve. Ebbõl a tetõszerkezet
és a konyha teljes felújítását vé-
geznék el, valamint udvari játéko-
kat szereznénk be. A temetõben a
ravatalozót újítanánk fel, és bõví-
tenénk az urnahelyek számát. Fa-

lugondnoki szolgálat indítása érde-
kében falugondnoki buszt, a zöld-
felületek karbantartásához több-
funkciós traktort és pótkocsit sze-
reznék be. A vidékfejlesztési prog-
ram 74 millió forintos támogatásá-
ból szeptemberben adtunk át
négy, összesen több mint 3 kilo-
méternyi hosszban felújított hegyi
utat Surd és Nemespátró között. A
karácsonyfa-szállítás miatt is fon-
tos számunkra, hogy a zártkerti
utak mindenkor jól járhatók legye-
nek. Ezért újabb szakasz korszerû-
sítésére nyújtottunk be pályázatot
szintén a Magyar falu programra. 

A hegyre az ivóvizet is fel sze-
retnénk vinni, továbbá folytatni
szeretnénk a belterületi utak és
járdák felújítását is az elkövetkezõ
években. A Zichy-park mellett ta-
lálható horgásztavat is szeretnénk
fejleszteni. A polgármesterségem
elején megszûnt iskola épületével
is vannak terveink. Nem akarjuk,

hogy az enyészetté váljon, ezért
bentlakásos idõsek otthonát alakí-
tanánk ki benne. Ez egy 60 fõt be-
fogadó intézmény lenne, ami iránt
a környezõ településekbõl is mu-
tatkozik igény.

– Említette a karácsonyfa-szál-
lítást. A fenyõtermesztés lassan
100 éve már, hogy összefonódott
Surd nevével. 

– A lakosság 98 százaléka fog-
lalkozik fenyõtermesztéssel, fõál-
lásban illetve jövedelem-kiegészí-
tésként munkaviszony mellett.
Tulajdonképpen egy hagyományt
viszünk tovább, ami a nagyhírû
erdészcsaládból származó Pagony
(Petrzilka) Károlynak köszönhetõ.
A Zichy grófok erdõmérnöke
egész Európában gyûjtötte a fe-
nyõmagokat, amelyekbõl 1921-
ben létrehozta az országos hírûvé
vált surdi csemetekertet. Nagy
örömünkre szolgál, hogy a közel-
múltban mutathattuk be a közön-
ségnek Kanász Viktor történész
Fenyvesek és Pagonyok címû
könyvét, ami Pagony Károly és
családja történetét dolgozza fel. A
Pilisart Kft. és a surdi önkormány-
zat gondozásában megjelent kö-
tettel minden lakost megajándé-
koztunk – mondta végül Kanász
János polgármester. 

Antal Lívia

A KÖZEL 100 ÉVES FENYÕTERMESZTÉSRÕL KÖTET IS MEGJELENT

Surd lakókörnyezetére is odafigyel

A település mûvelõdési háza parkosított környezetben

Megújul az orvosi rendelõ is

Kanász János a fenyõtermesztésrõl
megjelentetett kötettel

A Premontrei kanonokrend
2021-ben ünnepli alapításának
900. évfordulóját. A jubileumhoz
kapcsolódóan tervezi Nagylen-
gyel önkormányzata, hogy a rend
által a faluban létesített egykori
zárda és iskola épületét rendbe
teszi. Scheiber Ildikó polgármes-
terrel beszélgettünk minderrõl,
akinek harmadik alkalommal sza-
vaztak bizalmat a lakók a 2019.
október 13-i önkormányzati vá-
lasztásokon. 

– Örömömre szolgál, hogy is-
mét megbízást kaptam a falu ve-
zetésére a megválasztott képvise-
lõ-tagokkal együtt. A falu fejlõdé-
sét, lakóközösségének építését
szem elõtt tartva fogunk munkál-
kodni az elkövetkezõ öt évben is.
Úgy gondolom, büszkék lehetünk

az elõzõ ciklusban elért eredmé-
nyekre, ami a falu infrastruktúrájá-
nak fejlesztésében nyilvánult meg.
A teljesség igénye nélkül említe-
nék néhány fejlesztést. A konszoli-
dációs pályázaton elnyert 10 millió
forintból kicseréltük a ravatalozó
nyílászáróit, parkolót építettünk a
temetõhöz, illetve önerõbõl mel-

lékhelyiséget létesítettünk. Az
Arany János utca alsó szakaszát ki-
szélesítettük, míg a Petõfi utcát
teljesen megújítottuk. Az utaknál
maradva, 34 millió forint pályázati
támogatásból remix eljárással ké-
szült el az eredeti nyomvonalon a
korábban járhatatlan út Milejszeg
és Nagylengyel között, a két köz-
ség együttmûködésével. Régi vá-
gyunk valósulhatott meg az óvoda
felújításával, ami bölcsõdével és

tornaszobával is bõvült. A 74 millió
forintos pályázati beruházásban az
épület energetikai korszerûsítése
is megtörtént hõszigeteléssel, va-
lamint napelemek és napkollektor-
ok felszerelésével. Új játszóudvart
alakítottunk ki, az óvodával szom-
szédos terület megvásárlásával
pedig parkolót a biztonságos köz-

lekedés érdekében. Öltözõvel, tá-
rolóval és kiszolgáló helyiséggel
bõvítettük a faluházat az elnyert
20 millió forintos támogatásból.

– Mindeközben a falu közössé-
gét szolgáló programokat is
megvalósítottak.

– Meglévõ programjainkat tud-
tuk bõvíteni kettõ, három évre
szóló pályázattal. Az EFOP-3.7,3.
Egész életen át tartó tanuláshoz
hozzáférés biztosítása projekt ke-
retében többek között idegen
nyelvi és informatikai képzéseket
szerveztünk. Interaktív tábla, lap-
topok, nyomtató vásárlásával bõ-
vítettük a faluház infrastruktúrá-
ját, valamint a konditermet is új
gépekkel szereltük fel. A hét tele-
pülést érintõ, EFOP-1.5.2 Humán
szolgáltatások fejlesztése térségi

szemléletben címû projekt segít-
ségével finanszíroztuk a falu-, a
sport- és egészségnapot, valamint
a Göcseji Dombérozóhoz kapcsoló-
dó rendezvényeinket.

– Milyen terveket, célokat fo-
galmaztak meg a jelenlegi önkor-
mányzati ciklusra?

– Friss nyertes pályázatunk a
kültéri fitnesz eszközökbõl álló
sportpark, amit a megvalósítással
megbízott cég alakít ki a röplabda-
pálya mellé, annak elforgatásával.
Elbírálás alatt áll az orvosi rendelõ
energetikai korszerûsítésére, az
urnafal létesítésére, valamint a
könyvtár bútorzatának cseréjére
beadott pályázatunk. Önkormány-
zatunk takarékos gazdálkodásával
és a pénzügyi stabilitás megõrzé-
sével vált jogosulttá a pályázatok-

ra az elmúlt években is. A jelen és
jövõ gazdálkodását is ez határozza
meg, hiszen továbbra is célunk a
pályázati lehetõségek hatékony ki-
használása.

Terveink között szerepel a térfi-
gyelõ kamerák számának bõvítése,
parkoló kialakítása a focipályánál,
korláttal védett lépcsõ építése a
temetõnél, a közösségi ház nyílás-
záróinak cseréje, valamint a járda-
építés folytatása a Cser utcában. 

– Az egykori zárda hasznosítá-
sáról is szólnak a hírek.

– Ez az épület az óvodával átel-
lenben helyezkedik el, ahol pre-
montrei nõi kanonokrend iskolát
mûködtetett az 1930-as évektõl.
Késõbb, az 1950-es években a
kommunista hatalom megszün-
tette a rendeket és a zárdákat. Ezt
követõen a tsz használta az épüle-
tet, majd a 70-es évektõl újból is-
kola 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 kápol-
na megmaradhatott funkciójának,
így a mai napig tartanak ott misé-
ket. Idén sikerült rendeznünk a
zárda-kápolna tulajdoni viszonyait,
mert a kápolna részt az egyház-

község, míg a zárdát az önkor-
mányzat vásárolta meg. A képvise-
lõ-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 zár-
da alatti kriptában nõvérek nyug-
szanak. Jó lenne mielõbb pályázati
lehetõséget találni felújítására, hi-
szen a premontrei rend 2021-ben
ünnepli alapításának 900. évfordu-
lóját. A jubileumi rendezvénysoro-
zathoz mi is csatlakozunk, a
zsámbéki központ felkérését elfo-
gadva. Minden vágyunk az, hogy
arra valamilyen módon, pályázat-
tal, önerõvel, társadalmi munkával
elfogadható állapotba hozzuk az
épületet. Hasznosítása is kiemelt
célunk, melyhez szintén remélünk
pályázati forrást. Idõsek nappali el-
látását szolgáló intézmény kialakí-
tásában gondolkodunk egyelõre. A
történelmi múltra és a hagyomá-
nyokra alapozva fontosnak tartjuk
egy állandó kiállítás létrehozását is
az épületben, ami a helyi és göcse-
ji tárgyi emlékeket mutatná be.
Tetõterében pedig falusi szálláshe-
lyeket alakítanánk ki – köszönt el
Scheiber Ildikó polgármester. 

– liv –

NAGYLENGYEL TERVEI

Felújítanák az egykori zárda épületét
Az egykori zárda udvarán

Aszfaltozás a Petõfi úton

Tornaszobával bõvült az óvoda
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Söjtör a naperõmûvek otthona-
ként mutatkozhat be a jövõben,
hiszen a 2019-ben átadott mellett
épül egy másik naperõmû, míg to-
vábbi kettõ elõkészítés és terve-
zés alatt áll. A több milliárdra rúgó
beruházások magántõkébõl való-
sultak illetve valósulnak meg. A
település önkormányzata saját
fejlesztéseire is büszke lehet,
amelyeket a 2014-2019 között el-
nyert 150 millió forintos összérté-
kû pályázati támogatásból sikerült
megvalósítania. A következõ ön-
kormányzati ciklus is hasonló
eredményekkel kecsegtet, mely-
nek véghezvitelére ismételten fel-
hatalmazást kapott Könyves Gá-
bor polgármester az október 13-i
önkormányzati választásokon. 

– Hatékonyan dolgozni csapat-
ban lehet. Ezt támasztja alá, hogy a
korábbi négy képviselõ is megkapta
a bizalmat a folyatásra. Munkánk-
ban továbbra is a kiegyensúlyozott
pénzügyi gazdálkodás biztosítását
tartjuk elsõdlegesnek, valamint a
fenntartható, hasznos, hatékony
fejlesztések megvalósítását – hang-
súlyozta Könyves Gábor. – Önkor-
mányzatunk közel évi 400 millió fo-
rintból gazdálkodik, amelynek je-
lentõs része kötelezõ feladatellá-
tásra irányuló állami támogatás. A
fejlesztésekre fordítható keret dön-
tõen a különbözõ formában besze-
dett adókból származik, ami 20–22
millió forint között mozog évente.
Ez is mutatja pályázati lehetõségek
maximális kihasználásának fontos-
ságát, amelynek eredményességé-
re büszkék lehetünk, hiszen
2014–2019. között a különféle pá-
lyázati alapokból 150 millió forintot
meghaladó vissza nem térítendõ
támogatást nyertünk el.

– A megvalósított fejlesztések-
bõl kiemelne néhányat.

– Ezek között önerõs fejleszté-
sek is voltak, mint az óvodai torna-
szoba kialakítása 2015-ben. A civil
szervezetek is nyertek támogatást,
a méhészegyesület méhészlak ki-

alakítására. 2015-ben adtuk át a
Mentõállomást, ami az Országos
Mentõszolgálat 120 millió forintos
beruházásában épült fel. A 14 men-
tõs között söjtöri szakembert is üd-
vözölhetünk. 2016-ban többek kö-
zött felújítottuk az I. világháborús
emlékmûvet, belterületi és külterü-
leti utakat tettünk rendbe, piacte-
ret és parkolót alakítottunk ki.
2017-ben elkezdõdött a járdafelújí-
tás elsõ üteme, felújítottuk a Deák
Ferenc Emlékház északi homlokza-
tát, kifestettük az Egészségház és a
fõzõkonyha belsõ tereit. 2018-ban
közel 19 millió forintos támogatás-
ból energetikai korszerûsítését haj-
tottunk végre a közös önkormány-
zati hivatalon. Folytattuk a járdafel-
újítást, részlegesen megújítottuk a
fõzõkonyha éttermi részét. Önkor-
mányzatunk megvásárolta az Öreg-
hegyi vendégházat, amelynek fel-
újításához két pályázatot is elnyer-
tünk már. 2019-ben ugyancsak öt

millió forintot fordítottunk a járda-
rekonstrukció harmadik ütemére. A
mostani ciklus végére teljes hosszá-
ban megvalósul a felújítás. A 2018-
as év vis maior káreseményeinek
helyreállítására két pályázatból 20
millió forint támogatást nyertünk. 

Közmunkaprogramok kísérték
az elmúlt éveket, szociális célú tû-
zifával támogattuk a rászorulókat,
illetve a Bursa Hungarica pályázat-
ból a felsõoktatásban résztvevõ
tanulókat.

– Milyen jövõkép ígérkezik?
– Jövõképünket a község továb-

bi fejlesztése jelenti. Éppen ezért
szolgál örömünkre, hogy a közel-
múltban beadott három pályáza-
tunk közül kettõ kedvezõ elbírálást
kapott. Így megvalósulhat a közös
önkormányzati hivatal épületének
teljes belsõ felújítása, és elavult bú-
torzatának cseréje a Belügyminisz-
térium 30 millió forintos támogatá-
sából. A Magyar Falu Programból

30 millió forintot nyertünk az óvo-
da tetõszerkezetének felújítására,
napelemrendszer telepítésére és új
kültéri játékok beszerzésére. Az Ag-
rárminisztériumtól pedig várjuk a
döntést, ahonnét 10 millió forintot
remélünk a zártkerti utak felújításá-
ra, illetve önkormányzati területen
vadkerítéssel körülvett gyümölcsös
telepítésére. 

2019-ben adtuk át az elsõ nap-
erõmûvet. 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 hektá-
ron jön létre, 8 milliárd forint beru-

házási összegbõl. Kiemelendõ,
hogy ezen erõmûvek egyrészt
munkahelyeket teremtenek, más-
részt iparûzési adóbevételhez jut-
tatják az önkormányzatot, ame-
lyekbõl további fejlesztéseket hajt-
hatunk végre. A mostani ciklus
megvalósítandó tervei közé tarto-
zik az önkormányzati tulajdonú
épületek, garázsok, valamint az
Öreghegyi vendégház felújítása. Ez
utóbbival az idegenforgalmat kí-
vánjuk 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 (1803-
1876) születésének napján tarta-
nak. A település híres szülöttére va-
ló megemlékezésen Kiss Gábor, a
zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei
és Városi Könyvtár igazgatója idéz-
te fel a nagyformátumú politikus,
országgyûlési képviselõ, az elsõ fe-
lelõs magyar kormány igazságügy
miniszterének életútját, aki mint
mondta, ízig-vérig zalai maradt, ak-
kor is, mikor már nem lakott a me-
gyében.

Deák Ferencet királyi pompával
temették el 1876. január 31-én,
Budapesten. A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia oszlopcsarnokában
felállított ravatala elõtt Erzsébet
(Sisi) királyné is lerótta kegyeletét
a söjtöri Festetics Mária udvarhöl-
gye kíséretében. Errõl dr. Tóth
Zsolt, a Nemzeti Örökség Intézet
osztályvezetõje beszélt az ünnep-
ségen. Elmondta továbbá, hogy a
jelenlegi 52 történelmi emlékhely
egyike a kehidakustányi Deák-kú-
ria, de a haza bölcse emlékének
ápolásában fontos szerepet tölt be
a söjtöri Deák-emlékház is, ami ki-
emelt történelmi helyszínné vál-
hat. A Nemzeti Emlékhely és Ke-
gyeleti Bizottság így kíván a szülõ-
házaknak is jelentõséget adni a
nemzeti emlékhelyek sorában. 

Antal Lívia

DEÁK FERENC SZÜLÕHÁZA KIEMELT EMLÉKHELLYÉ VÁLHAT

Újabb naperõmûvek létesülnek Söjtörön 

Kiss Gábor és Könyves Gábor a Deák-megemlékezésen

A júniusban átadott naperõmû 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, pá-
ratlan kilátással. Az 1950-es éve-
kig a nagy kanyar mellett állt
egy kilátó, amelynek újbóli léte-
sítését fontolgatja Dobronhegy
önkormányzata. Errõl is kérdez-
tük Barabás Erzsébetet, aki az
elsõ két ciklusban képviselõként,
majd 1998-tól polgármesterként
dolgozik a faluért.  

– Az eltelt években sok min-
dent megvalósítottunk, de ettõl
függetlenül maradt bõven tenni-
való erre a ciklusra is. Az október
13-i önkormányzati választással a
munkát ott folytatjuk, ahol abba-
hagytuk, 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 se-
gítünk, hogy a kivitelezõnek biz-
tosítunk egy önkormányzati terü-
letet 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 faluköz-
pont kialakítására. Itt sportpályá-
val, játszótérrel szabadidõparkot
kívánunk létesíteni, melyhez pá-
lyázati támogatást remélünk a
Magyar falu programtól.

Szintén idén várunk kedvezõ
döntést egy 50 lóerõs, rézsûka-
szával, hótolóval, utánfutóval el-
látott traktort megvásárlására,
ami nagy segítség lenne a belte-
rületi utak karbantartásában. A
belterületi utak aszfaltozása is cé-
lunk. Ehhez azonban olyan tervet
kell készítenünk, hogy ne érjen

bennünk meglepetés a
pályázat beadása és a tá-
mogatás odaítélése közti
idõben megemelkedett
építõipari árak miatt. 

– Milyen újabb lehetõ-
ség kínálkozik a faluház
felújítására?

– Olyan pályázati ki-
írásra várunk vagy a Ma-
gyar falu programtól,
vagy a Belügyminisztéri-
umtól, melynek tartalma
megegyezik céljainkkal. Kész en-
gedélyes 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 falugond-
noki busz tárolásához, emelete
pedig közösségi helyiség, össze-
nyitva a meglévõvel. 

Az infrastruktúra teljes mér-
tékben kiépített a településen. A

közvilágítás bõvítése viszont fel-
adatot ad, hiszen vannak még vil-
lanyoszlopok, melyekre energia-
takarékos lámpákat kell kihelyez-
nünk. Ezekkel a mondern égõkkel
egyébiránt jelentõs megtakarítást
értünk el egyéves idõtartamban
az áramköltségeinkben. Nálunk a
zártkerti rész is nagyon meghatá-
rozó, hiszen ez adja a falu szépsé-
gét. Az elmúlt években két
kilométer hosszúságú  utat aszfal-

toztunk le, majd kiépítettük a víz-
és a villanyhálózatot a zártkert-
ben. Önkormányzatunk több te-
rületet és egy hegyi ingatlant is
megvásárolt, ahol a rendezvé-
nyeinket tartjuk.  

– Dobronhegyrõl páratlan ki-
látás nyílik a tájra, ami sokakat
megállít. Terveznek-e ezzel kap-
csolatban valamit?

– Göcsej legmagasabb dombja
a Kandikó, ott áll a földmérõ to-
rony. Az út másik oldalán, a nagy
kanyar mellett állt egy faszerke-
zetû kilátó az 1950-es évekig,
amelyre vannak, akik még emlé-

keznek. Újraépítésére már
1985-ben készült terv, sõt
turistaszálló kialakításáról
is szó volt, de végül sem-
mi sem valósult meg. Tíz
évvel ezelõtt a veszprémi
erdészeti igazgatóság ös-
szehívta a környezõ tele-
pülések polgármestereit
is, bemutatva a Kandikó
hasznosításáról szóló el-
képzelésüket. Sajnos eb-
bõl sem lett semmi. 

A Kandikó olyan ter-
mészeti, táji értéket kép-

visel, ami megérdemelne egy ki-
látót. Tudjuk, még nagyon
messze vagyunk megvalósításá-
tól, de újbóli megépítése érdeké-
ben lépéséket fogunk tenni az el-
következõ években. A Kandikóról
táruló látványt egyszer mindenki-
nek látnia kell. A kilátó mellé ezért
építenénk egy kisebb vendéglá-
tásra alkalmas helyet, ahol a turis-
ták megpihenhetnek – mondta
végül Barabás Erzsébet.

DOBRONHEGY ÖNKORMÁNYZATA

Kilátót építene a Kandikóra
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Antal Lívia

– A ZalaZONE Kutatási és
Technológiai Központ szeptember
20-i átadásával megkezdte mûkö-
dését a Science Park-program el-
sõ üteme az északi ipari zónában,
melynek fejlesztése 2004-ben in-
dult el. 2014-ben az országban el-
sõként nyerte el a Tudományos
és Technológiai Park címet. Az
ipari park lényegében betelt fej-
lesztésének az elsõ tíz évében.
Mindemellett a város által létreho-
zott inkubátorház is szinte végig

telt házzal mûködött, és a korábbi
Technológiai Centrum keretében
elindultak a mûszaki kutatás-fej-
lesztési együttmûködések. A park
fejlesztésének második tíz évét a
zalaegerszegi jármûipari tesztpá-
lya létrehozása határozza meg,
amellyel nemcsak a park második
ütemének betelepítése indult el,
hanem egy új gazdasági öko-
szisztéma kialakítása is – beszélt
az elõzményekrõl Molnár Gábor.

– Hogyan segíti ezt a folya-
matot a ZalaZONE Kutatási és
Technológiai Központ?

– A mobilitáshoz, a közleke-
déshez kapcsolódó új technoló-
giák megjelenése, valamint a ne-
gyedik ipari forradalomként emlí-
tett ipar 4.0 a gyártási módszerek
és a mindennapi eszközeink alap-
vetõ megváltozását idézik elõ. A
gazdasági fejlõdés irányváltása
pedig a hagyományos üzleti mo-
dellek újragondolását követeli
meg. A ZalaZONE Kutatási és
Technológiai Központ célja éppen
az, hogy a betelepülõ vállalkozá-
sok és egyetemek, a jármûipari
tesztpályához kapcsolódó sze-
replõk, a térségi ipari valamint a
központ mögötti partnerek széles-

körûen mûködjenek együtt egy-
mással. A kutatási központ éppen
ezért kíván a térség gazdaságfej-
lesztésének motorja lenni, hiszen
küldetése a kutatás-fejlesztés, az
innovatív technológiákat alkalma-
zó vállalatok bevonzása, továbbá
a felsõoktatási háttér és az ipari
szféra összekapcsolása.

– Palkovics László az átadá-
si ünnepségen azt hangsúlyoz-
ta: Magyarország a zalaeger-
szegi tesztpálya létesítésével
és a jogszabályi környezet biz-
tosításával arra törekszik, hogy
a térségben és Európában is
vezetõ szerepre tegyen szert a

jármûipari, közte az önvezetõ
jármûvek fejlesztésében. A ku-
tatási központ hogyan tudja ezt
elõsegíteni?

– A kutatási központ a zala-
egerszegi jármûipari tesztpálya
közvetlen tudásbázisa lesz, hi-
szen professzionális ipari környe-
zetével segíti a térség ipari sze-
replõinek mûszaki és technológiai
fejlesztéseit. Teret ad továbbá a
Budapesti Mûszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem, a Széchenyi
István Egyetem, a Pannon Egye-
tem és a Bay Zoltán Kutatóintézet
jármûipari tesztpályához kapcso-
lódó fejlesztéseinek a globális ve-
zetõ 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 hozzájá-
rul a magasan kvalifikált munka-
erõ képzéséhez, a szakemberek
helyben tartásához.

– Elhangozott, hogy a Ma-
gyarországon létesítendõ nyolc
science park egyike Zalaeger-
szegen lesz. 

– A kormányzat által elkészített
versenyképességi program része-
ként valósulnak meg a science

parkok az országban, amelynek
nem eleme a magánberuházás-
ban felépült ZalaZONE Kutatási
és Technológiai Központ, viszont
szinergiát képez vele, mert közö-
sek a célok. 

– Milyen infrastruktúrával áll
rendelkezésre a központ a bér-
lõk számára?

– A kétezer négyzetméteres
épületben irodák, laborok és mû-
szaki mûhelyek találhatók. A köz-
pontban a helyben lévõ szakem-
berek és az együttmûködõ part-
nerek a jármûipar, a mechatroni-
ka, a szoftver és kommunikációs
technológiai fejlesztések, vala-
mint a gépészeti tervezés, gyár-
tástechnológiák és anyagtechno-
lógiák fejlesztése területein adnak
kutatás-fejlesztési, innovációs és
mûszaki szolgáltatási megoldáso-
kat. Ezek a tevékenységek a jár-
mûipar más területeinek kutatás-
fejlesztési irányaival is bõvülhet-
nek, melyek nemcsak a térség, de
az ország gazdasága számára is
kitörési pontot jelenthetnek. A ku-
tatási 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.

ZALAZONE KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI KÖZPONT
AZ IPAR, A KUTATÁS-FEJLESZTÉS, AZ INNOVÁCIÓ ÉS AZ OKTATÁS KOMPETENCIAKÖZPONTJA

„A vezetõ technológiai tudást elérhetõvé, megoszthatóvá, fel-
használhatóvá kell tenni!" – ezzel a mottóval nyitotta meg kapuit
a zalaegerszegi jármûipari tesztpálya szomszédságában magán-
tõkébõl 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 szere-
pet vállal a jármûipari fejlesztések terén. 

Molnár Gábor az átadási ünnepségen

– Bolthálózatunk valóban ki-
épült, jelenleg félszáznál több üz-
letünk mûködik Zala, Vas, Veszp-
rém és Gyõr-Moson-Sopron me-
gyében. Tavaly megvásároltuk a
komlói sütõipari üzemet is, így már
Baranyában illetve Tolnában is je-
len vagyunk. Kiskereskedelmi
szinten is, miután Komlón, Sziget-
váron 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. vezérigazga-
tója. 

– Mindeközben a gyártókapa-
citásukat is fejlesztették. Mi in-
dokolta ezt?

– Zalaegerszeg iparterületén, a
Fuvar utca 10. szám alatt öt évvel
ezelõtt hoztuk létre fagyasztott ter-
mékeket gyártó üzemünket. Há-
rom év alatt elértük az itteni kapa-
citás felsõ határát: ismét bõvítésre
volt szükség, hogy kiszolgáljuk a
növekvõ vevõi igényeket. Az új,
6200 négyzetméteres üzemcsar-
nokunk építését tavaly december
elején kezdtük meg, és idén szep-
tember közepén adtuk át. Ez a
szintén fagyaszott pék- és cuk-
rásztermékek elõállítására specia-
lizálódódott üzem kétszer akkora,
mint az elõzõ, de ami ennél is lé-

nyegesebb, hogy háromszorosára
tudjuk növelni vele gyártókapacitá-
sunkat.

– Hogyan mûködik majd az új
üzem? 

– Az eltelt fél évtized alatt sokat
fejlõdött a technológia, amivel lé-
pést tartottunk, így a legmoder-
nebb rendszerekkel szereljük fel
az új komplexumot is. A termelés a
közel 5500 négyzetméteres gyár-
tócsarnokban két gyártósoron,
lépcsõzetesen lép mûködésbe. Az
elsõ gyártósort már betelepítettük,
amivel a 40 millió helyett már 100
millió darab pogácsát tudunk elõ-
állítani évente. A második gyártó-
sorunk is ugyanilyen teljesítmény-
re lesz képes. Ezt 2020-ban állít-

juk üzembe, hogy melyik termék-
csoporttal, arról még nem döntöt-
tünk.

A technológiáról elmondható,
hogy korszerû berendezések fel-
ügyelik a lisztellátást, a tésztafel-
dolgozást, a mélyhûtést és a cso-
magolást is. Teljesen automatizált
lesz raktárunkban az árumozga-
tás, 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 polcrend-
szert. A munkát itt, a kemény mí-
nusz fokokban vezetõ nélküli,
elektromos targoncák végzik. Cé-
günk munkavállalói létszáma

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 mel-
lett Komlón és Sopronban is van
tanmûhelyünk, mely utóbbiakban
hátrányos helyzetû diákokat, illet-
ve felnõtteket is oktatunk. Az
egyetemi duális képzésben 5 hall-
gatóval idén is részt veszünk. Akk-
reditált vállalatként 34 megválto-
zott munkaképességû embert fog-
lalkoztatunk; munkájukat tanács-
adó és mentor segíti.

– Az átadási ünnepségen el-
hangzott, hogy Monarchia-beli
pogácsákat fognak gyártani az
új üzemben. Miért?

– Az egykori Monarchia több
évszázados sütõipari illetve élel-
miszeripari kultúrájának egyik át-
hagyományozott terméke a pogá-
csa, ami a mai napig közkedvelt a

fogyasztók körében. Jelenleg Hor-
vátországba és Szerbiába szállí-
tunk pogácsát, korlátozott kapaci-
tásunk miatt nem nagy mennyi-
ségben. Az új üzem azonban lehe-
tõséget ad a pogácsaexport bõví-
tésére, 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 fe-
ledkeznek meg.

– Termékkínálatunk országosan
is egyedülálló, ugyanis több mint
400-féle pék- és cukrászterméket
forgalmazunk. Naponta 50 ezer vá-
sárló keresi fel szaküzleteinket a
mindennapi kenyérért, a kakaós
csigáért, a sajtos pogácsáért, a
népszerû házi rétesekért, vagy ép-
pen a finom tortaszeletekért. Válla-
latunk 2006 óta nem emelte az
alaptermékek: a kenyér, a kifli és a
zsemle árát. Szaküzleteinkben sa-
ját gyõrvári tejüzemünkbõl szárma-
zó, elsõ osztályú tejtermékeket – te-
jet, gyümölcsjoghurtokat, tejfölt,
kaukázusi kefirt, rögös túrót – is for-
galmazunk. Ragaszkodunk a ter-
mészetes alapanyagok és a saját
receptek használatához. Ez hatá-
rozza meg termékfejlesztéseinket
is, amellyel az új trendeket is igyek-
szünk követni. Szaküzleteinkben
street food illetve fast food termékek
is kaphatók, mint például a rántott
húsos szendvics. Aki betér valame-
lyik szaküzletünkbe, tud táplálkozá-
si igényeinek megfelelõ terméket
választani. Igazi gasztro-kulturális
hely a zalaegerszegi Zalaco Biszt-
ró, ahol elsõsorban mediterrán éte-
leket kínálunk, de a világ ízeibe is
belekóstolhatnak vendégeink. A mi-
nõség számunkra egyet jelent a
modern technológiák alkalmazásá-
val, a kifogástalan minõségû és vá-
logatott alapanyagok felhasználá-
sával, valamint szakképzett dolgo-
zóink munkájával, mert célunk az,
hogy egészségeset, jót és finomat
állítsunk elõ – hangsúlyozta végül
Berta László vezérigazgató.  

ZALACO: EGÉSZSÉGESET, JÓT, FINOMAT! 
A MONARCHIA-BELI POGÁCSÁTÓL A STREET FOOD TERMÉKEKIG

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.

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