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A PANNON EGYETEM ÉS A TESZTPÁLYA EGYÜTTMÛKÖDÉSE

Kutatás és iparfejlesztés
A Pannon Egyetem 2020 szeptember elseje és 2022. augusztus
31-e között a zalaegerszegi tesztpálya bevonásával valósítja meg
azt a pályázatot, amely a hagyományos és önvezetõ jármûvekkel
kapcsolatos kutatás-fejlesztéssel, valamint a fenntartható regionális iparfejlesztést megalapozó kutatásokkal foglalkozik. A projekt a Tématerületi Kiválósági Program 2020 (TKP2020-NKA-10) keretében, a Nemzeti Kihívások alprogramban 1 400 000 000 Ft forint összköltségbõl valósulhat meg.

Napjainkban a legaktívabb
alap- és alkalmazott kutatások a
gépjármûiparban, a hagyományos
és önvezetõ jármûvek fejlesztése
területén zajlanak. Hazánkban ebben az iparágban az utóbbi 10-15
évben ugrásszerû volt a fejlõdés,
köszönhetõen a kutató- és felsõoktatási intézményekkel való szoros együttmûködéseknek. A nagy
részében már felépült zalaegerszegi tesztpálya soha nem látott
lehetõségeket nyújt a hazai jármûipar és nemzetközi fejlesztõk
számára. A Pannon Egyetem (PE)
két szervezeti egységében – a
Mérnöki – és a Mûszaki Informatikai Karon – már évekkel ezelõtt elkezdõdtek a hagyományos és az
önvezetõ jármûvekkel kapcsola-

tos kutatások. Jelen pályázat egyrészt a PE munkatársai számára
kínál lehetõségeket arra, hogy kutatás-fejlesztési és oktatástechnológiai eredményeiket a zalaegerszegi tesztpályán a gyakorlatban is kipróbálják, másrészt a
graduális és posztgraduális hallgatók is bekapcsolódhatnak a
„mainstream” önvezetõ jármûves
kutatásokhoz. Sok duális képzésben résztvevõ hallgató már évek
óta él ezzel a lehetõséggel, így õk
jelentik az utánpótlást a ZalaZONE
Jármûipari Tesztpálya kutatás-fejlesztési személyzetében.
A mûszaki innováción és alkalmazott gazdasági megoldásokon
alapuló, versenyképes Ipar 4.0
megoldások a gazdasági növeke-

désen keresztül regionális és országos szinten is kifejti társadalmi
hatását: javulnak a magyar nemzedékek életkilátásai és a régió
népességmegtartó erejében is tapasztalható a növekedés. A pályázatban megfogalmazott alap- és
alkalmazott kutatások összefüggõ
rendszerének célja az Ipar 4.0
megoldások „glokális” fejlesztéséhez szükséges módszertan és eszközrendszer kidolgozása.
„Azért dolgozunk, hogy olyan
nemzetközileg is elismert tudományos eredményeket érjünk el,
amelyek a hazai iparban is hasznosításra kerülnek. Hazánkban vidéken, Veszprém megyében található a legtöbb kutató. A PE – Zala
megye bevonásával – alkalmas a
pilot projektek indítására, így
minden adott, hogy a kutatás
eredményeként
nemzetközi
szempontból is rendkívül értékes
publikációkon kívül, egy Európában példaértékûként említhetõ
regionális Ipar 4.0 fejlesztési modell jöjjön létre” – mondta el dr.
Szalai István, a kutatás szakmai
vezetõje.

Karácsonyfa könyvekbõl
A letenyei Fáklya Mûvelõdési
Ház és Könyvtárban gondoltak
egy nagyot, a tavaszi revizíó
során kiselejtezett könyvekbõl
készítettek karácsonyfát.
Molnárné Pfeiffer Edit, a bibliotéka vezetõje valamint
Pribilinszkyné Gyergyák Mária
és Zsin Julianna könyvtárosok
közel 150 darab könyvbõl állí-

tották össze a hely szelleméhez
illõ karácsonyfát, amelynek
beljesét szintén könyvekkel töltötték fel a tökéletes stabilitás
érdekében. Díszekkel, égõsorral
tették igazán hangulatossá. A
„könyv-karácsonyfa” egyméteresre sikeredett, de jövõ adventre nagyobb lehet, hiszen bõven
van alapanyag a bibliotékában.

Adventi fényárban úszó Erzsébet tér Nagykanizsán
ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET,
egészségben teljes, eredményekben gazdag,

BOLDOG ÚJ ÉVET
kívánunk Kedves Olvasóinknak
és Üzleti Partnereinknek!
Zalai Napló szerkesztõsége
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A RENDÕRSÉG TANÁCSAI AZ ADVENTI IDÕSZAKRA

PROJEKT

JUTALMAZTÁK A LEGJOBB PÁLYAMUNKÁK KÉSZÍTÕIT

Boltokban, utakon biztonságban Tudományos kutatásban jeleskedtek
Az év végi ünnepek közeledtével a fõbb közlekedési útvonalakon,
valamint a bevásárló- és üzletközpontok környékén jelentõsen megnövekszik a személy- és gépjármûforgalom. A rendõrség ilyenkor a
polgárõrséggel, a közterület-felügyelettel karöltve kiemelt figyelmet fordít a nagy tömegeket vonzó helyszínek ellenõrzésére, ahol
nagyobb eséllyel válhatunk vagyon elleni bûncselekmények áldozataivá. Sajnos gondolhatjuk: a veszélyhelyzet idején sem lehetünk
biztonságban a rosszakaratú emberektõl, ezért sem árt betartani a
rendõrség ajánlásait, és nemcsak az advent idõszakában.

– Kezdjük mindjárt a zseblopásokkal!
– A zseblopásokra szakosodott
emberek profi elkövetõk. Olyan
óriási gyakorlattal rendelkeznek,
hogy föl sem tûnik az áldoztatoknak, csak akkor, amikor már megszabadították õket pénzünktõl –
mondta Tóth László rendõr õrnagy, a Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság bûnmegelõzési alosztályának vezetõje. – Jellemzõen zsúfolt helyeken, utcán, tömegközlekedési eszközökön, piacokon vagy
bevásárlóközpontokban követik
el. Könnyû dolguk akad a kosarakban, bevásárlókocsikban tartott
pénz- és irattárcákkal, mobilokkal.
Lehetõség szerint a kabát belsõ
zsebébe, vagy a táska legbelsõ rekeszébe tegyük pénztárcánkat,
iratainkat, és a telefont is. Ügyeljünk a bankkártyák biztonságára
is, amelyrõl egy bizonyos készülékkel, kellõ távolságból le tudják
lopni az adatokat. Az alapszabály
természetesen az, hogy még véletlenül se legyen mellette a PINkód. Ha eltûnik a kártya, tiltsuk le
azonnal, mert utána már csak azt
vehetjük észre, hogy leemeltek
róla egy nagyobb összeget.
Egyébiránt a készpénzzel történõ
vásárlás mindig nagyobb kockáza-

tot rejt magában. A bankkártyával
történõ fizetés ugyanis nyomon
követhetõ, de ha elviszik a 20-30
ezer forintunkat, a bankjegyeket
szinte lehetetlen beazonosítani.
– A tolvajok a parkolóban is
utolérhetnek bennünket.
– Nem véletlenül, és nemcsak
bevásárlások esetén figyelmezettünk folyamatosan arra, hogy a leparkolt gépkocsiban ne hagyjunk
semmit. Még egy üres zacskót
sem, mert lehet, hogy éppen
ezért törik fel jelentõs rongálást
okozva. A parkolás után és két vásárlás között is érdemes ellenõrizni, hogy az utasterében nem maradt látható helyen értékes vagyontárgy, mûszaki cikk, korábban
megvásárolt ajándék. A lehetõség
szerint az áruházak parkolójában a
jobban kivilágított részeket válaszszuk. Visszafele, amikor bepakoljuk a megvásárolt árut a csomagtartóba, véletlenül se hagyjuk valamelyik ülésen táskánkat, még fényes nappal sem.
– Ilyenkor még többen vásárolnak online. Ebben az esetben
sem árt még jobban szem elõtt
tartani a biztonságot.
– Bármennyire is szabályozott
ma már az internetes eladás, a
csalások elkerülése érdekében

kétkedve kezeljék az olyan felületeket, amelyeken a szolgáltatással
kapcsolatban kevés értékelés olvasható, vagy éppen túldicsérõ,
vagy amelyeken meglepõen alacsony áron kínálják a termékeket.
A Google keresõben ellenõrizhetjük a közölt cég nevét, címét, telefonszámát, egyszóval valódiságát.
Legyenek óvatosak a személyes
adataik megadásánál is, különösen
a bankkártyára vonatkozó adatok
esetében, ezeket csak a fizetést
bonyolító bank oldalán adják meg.
Utánvétellel történõ fizetés esetén a postásnak vagy a futárnak
kell fizetni. Mindig ellenõrizzük,
hogy a csomag bontatlan és sértetlen állapotú. Ellenkezõ esetben
ne vegyük át, hanem küldessük
vissza a feladónak a futárral.
– S nem utolsósorban a közlekedésrõl, ami nemcsak az idõszakra jellemzõ megnövekedett
forgalom, hanem a téli útviszonyok miatt is nagyobb figyelmet
kíván.
– A karácsonyi elõkészületek és
a bevásárlás idõszakában jóval
zsúfoltabbak az utak, gyakoribbak
a forgalmi torlódások. Sajnos nem
minden közlekedõ igazodik az
ilyenkor szokásos helyzetekhez és
veszi tudomásul a lassúbb haladás
tényét. Ügyelni kell a megváltozott téli közlekedési viszonyokra,
oda kell figyelni a KRESZ szabályok
maradéktalan megtartására, és
legfõképpen a láthatóságra! Legyenek türelmesek, óvatosak, körültekintõek és vigyázzanak egymásra, hiszen mindenki otthonában, saját szerettei körében szeretné tölteni az ünnepeket!
Antal Lívia

Kihirdették a Pannon Egyetem zalaegerszegi gazdálkodási karán
a november 25-én lezajlott Tudományos Diákköri Konferencia eredményeit. A hallgatók a közgazdaságtudományi szekción belül 4 tagozaton, 12 pályamunkát készítettek, melybõl 11 továbbjutott a jövõ áprilisi soproni Országos Tudományos Diákköri Konferenciára. A
rendezvényt on-line tartották meg az egyetem Infocentrumában.

Dr. Németh István dékán úgy
értékelt, hogy a hallgatók a tudományos gyakorlatnak megfelelõ
kutatást végeztek magas szinten.
Mint mondta, a tudományos kutatás egy õsi gondolatból származik,
amit David Attenborough úgy fogalmazott meg: „Food for
thought”, vagyis étel a gondolatért. Önök kutatókként, tudósokként, tanárokként azért tudnak
majd dolgozni, mert valakik megtermelik azokat a gazdasági javakat, amelyek munkájukhoz szükségesek. Éppen ezért nagy a felelõsségük, hogy tudásuk legjavát
adják a közjó, a társadalom érdekében. Bízzanak önmagukban,
még akkor is, ha az emberek egy
része valamely okból a közösségi
médiák hangadóinak áltudományosságára hallgat. A dolgozatok a
hallgatók egyéni lelkesedését tükrözik, hiszen tanulmányaik mellett
vállalták a kihívást, ahogy a felkészítõ kollégák is kötelességük felett teljesítettek. A dékán kiemelte, hogy 12 pályamunkából 11 továbbjutott a jövõ évi Országos Tudományos Diákköri Konferenciára.
Akik azon nyernek, méltán magukénak érezhetik majd a kiváló ifjú
kutató címet, hangsúlyozta végül.

A köszöntõt követõen dr. Németh András dékán dr. Jármai Erzsébet Mária kari TDT-elnökkel
együtt adta át az okleveleket és

zõi Pete Vanda, Végh Viviána, Szabó Kinga, László Dorina, Weinhoffer Petra, Hauck Adrian, Kalmár
Laura, Vizi Tímea és Horváth Katalin voltak. A hallgatókat a kar oktatói közül Balázsné dr. Lendvai Marietta, dr. Jármai Erzsébet, dr. Csanádi Ágnes, dr. Palányi Ildikó, Jámbor Balázs, dr. Antal Anita, Nagyné
Halász Zsuzsanna, Márkus Mónika
és Pethõné Schalbert Mária segítette témavezetõként.

ajándékcsomagokat, amelyeket a
hallgatók a járványhelyzeti intézkedéseknek megfelelõen egyesével vettek át az Infocentrum elõadótermében.
Macher Dávid, Kovács Fanni,
Kránitz Vivien, Tóth Máté és Balázs
Bence elsõ helyezést értek el. A díjazott pályamunkák további szer-

Az egyetem honlapján olvashatók a tudományos dolgozatok,
melyek többek között a családi
vállalkozások fenntarthatóságáról,
a családvédelmi alap mûködésérõl, a banki ügyfélélmény megteremtésérõl, a felelõs befektetésekrõl szólnak.
– liv –

Zala Megyei Önkormányzat

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A ZALA KÉTKERÉKEN – KERÉKPÁRÚT-FEJLESZTÉS
LENTI VÁROSÁBAN CÍMÛ, TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00002
AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT INDÍTÁSÁRÓL
A Zala Megyei Önkormányzat vezetésével létrejött konzorcium a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett TOP-1.2.1-15 számú, Társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú felhívásra, Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Lenti városában címmel támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a támogató a 2020. május 6-án kelt döntése alapján támogatásra érdemesnek ítélt. A projektet megvalósító konzorcium
tagjai a támogatási szerzõdéskötéshez szükséges feltételeket teljesítették, és a támogatási szerzõdés 2020. szeptember 2-án hatályba lépett.
A projekt célja Lenti és Lenti-Lentikápolna városrész között kerékpáros-turisztikai útvonal kialakítása és a meglévõ kerékpárút korszerûsítése, melynek eredményeként a helyi, térségi jelentõségû, turisztikai vonzerõt képezõ kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosításából eredõ gazdaság
élénkítése, és a foglalkoztatás növelése megvalósul. A fejlesztés hozzájárul a biztonságos közlekedéshez, a zaj- és légszennyezés csökkentéséhez, az egészségmegõrzéshez, és az élhetõbb települési környezet kialakításához. A fejlesztés megvalósításával fejlõdik a kerékpárút-hálózat infrastruktúrája, javul
a kisforgalmú kerékpározható utak minõsége, kistérségi turisztikai attrakciók kerékpárúton történõ elérhetõsége. A fejlesztés hozzájárulhat a kerékpáros szolgáltatás, turisztikai szolgáltatások területén mûködõ vállalkozások bõvítéséhez, újak indításához.
A projekt konzorciumi együttmûködésben valósul meg, a konzorcium vezetõje a Zala Megyei
Önkormányzat. A konzorcium további tagjai: Lenti Város Önkormányzata és a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft..
A 384.617.261 Ft támogatás segítségével 2021. október 2-ig valósulnak meg a kerékpárosbarát
fejlesztések a konzorciumban résztvevõ településeken.
A projekt keretében a jelenleg meglévõ kerékpárút korszerûsítésére kerül sor összesen kb. 2,5km
hosszon.
A fejlesztés folytatólagosan csatlakozik a TOP-3.1.115-ZA1-2016-00009 azonosítószámú, „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Lentiben” címû projekt keretében létesült kerékpárúthoz. A tervezés közvetlen hatásterülete Lenti kistérsége, pontosabban Lenti belváros és
Lentikápolna város-rész közötti összekötõ szakasz. A tervezett szakaszon közút melletti kétirányú kerékpárút építése valósul meg külterületen, a jelenleg meglévõ nyomvonalon, a 7416 j. út Lenti, Béke utcai elágazójától a 7416
jelû út lentikápolnai elágazóig, 2,25 m szélességgel, kb.
2500 m hosszon. A kivitelezést követõen a marketingstratégia keretében megvalósítandó rendezvények lebonyolítására kerül sor.
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TÉRSÉG

MEGYE
Zala
Megye
Közgyûlése
(ZMK), az év Zalai Idõsbarát Önkormányzata kitüntetõ cím odaítélésével ismerte el azt a Kistolmácson folyó fáradhatatlan
munkát, azt a magas színvonalú
folyamatos
feladatellátást,
amellyel a 172 lelkes faluban élõ
idõseket támogatja a település.
A ZMK elöljárói a rangos elismerést december elején adták át a
település polgármesterének.

ZALAI IDÕSBARÁT ÖNKORMÁNYZATA DÍJ

Kistolmács rangos elismerést kapott
visznek a szépkorúaknak, amelyben a tartós élelmiszereken kívül
szaloncukor, keksz, tea, kávé és
egyéb édesség is van. Idén minden községben élõ család is kap
egy fertõtlenítõ- és tisztálkodó
szerekkel valamint élelmiszerekkel megpakolt ajándékcsomagot.
Az egyedül állókat és a rászoru-

Birkás Zoltán, Kistolmács polgármestere elárulta: a falujukban a 65 éven felüli nyugdíjasok
száma már túllépte a harmincat.
Õket segíti a kitûnõen mûködõ, a
naponta felmerülõ problémákra
gyorsan reagáló falugondnoki
szolgálat, intézve az orvoshoz járást, a szakrendelõk és kórházak
felkeresését, a bevásárlást, a
gyógyszerkiváltást, az ebéd házhoz szállítását. A járványhelyzetre tekintettel most az önkormányzat a gyermekeknek szánt
mikulás-ajándékot a családoknak
juttatja el. Harminckét olyan karácsonyi ajándékcsomagot is ki-

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A KERÉKPÁRRAL A ROMANTIKUS ZALÁBAN CÍMÛ,
TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00003 AZONOSÍTÓSZÁMÚ
PROJEKT INDÍTÁSÁRÓL

A ZALA MEGYEI KÖZGYÛLÉS ELNÖKÉNEK
2020. DECEMBER 10-ÉN HOZOTT DÖNTÉSEIRÕL

A Zala Megyei Közgyûlés képviselõi és nem képviselõ bizottsági
tagjai részére az elõterjesztések a
Szervezeti és Mûködési Szabályzatban foglaltak alapján kerültek
megküldésre. Az elõterjesztésekkel kapcsolatban a képviselõk a
közgyûlés elnökének küldhették

Dr. Pál Attila elnök
meg észrevételeiket, esetleges
módosító indítványaikat.
Hét elõterjesztés került összeállításra, amelyek tekintetében a
közgyûlés elnöke meghozta döntését. Összeállításra került az elnöki beszámoló; az elnök módosította az önkormányzat 2020. évi költségvetését, amelynek fõösszege

1.067.333 e Ft-ra változott, a legutóbbi módosítás óta 205.650 e
Ft-tal emelkedett a költségvetés
fõösszege. A közgyûlés két rendeletén néhány szükséges jogegységesítõ, pontosító, de lényegi tartalmi változást nem eredményezõ
módosítás került átvezetésre.
A továbbiakban jóváhagyásra
került a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú
Non-profit Kft. két belsõ szabályzata, amelyet a tulajdonosi jogkört gyakorló közgyûlési hatáskörébe helyezett az alapító. Ezt követõen felülvizsgálatra került a
Zala Megyei Önkormányzat középés hosszú távú vagyongazdálkodási terve, majd a 2021. évi belsõ
ellenõrzési terv jóváhagyására került sor.
A közgyûlés elnöke végül elfogadta a Zala Megyei Közgyûlés
2021. évi munkatervét, amely a
jövõ évben tervezett ülések idejét
és tárgyalandó napirendi pontjait
tartalmazza.

Folyamatos üzemmód az adományközpontban
Nincs megállás, se pihenõnap a zalaegerszegi adományközpontban. Télen a napi élelmiszer mellett a kabátok és cipõk a legkeresettebbek. A zavartalan munkához pénzbeli támogatásra lenne
szükség, ugyanis a mûködtetõ Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete a többi civil szervezethez hasonlóan mérsékeltebb állami támogatásban részesül.

Az adományközpontban végzett munkát az õsz folyamán két
alkalommal is elismeréssel illették. Szeptemberben a tavaszi korlátozások idején végzett tevékenységért részesültek oklevélben a Zalai Civil Életért Közhasznú
Egyesülettõl. Novemberben pedig Dudás Gyula, az egyesület és a
központ vezetõje, a Szociális és
Gyermekvédelmi Fõigazgatóságtól kapott méltatást a példaértékû hivatástudattal, emberséggel
végzett tevékenysége miatt.
– Egy piacos vállalkozótól 70
pár cipõt kaptunk, ami egy hét
alatt elfogyott. Folyamatos a feltöltés, és folyamatosak az igények
is. Bíró Béla tagtársunk levélben
keresi meg a vállalatokat, cégeket
kérésekkel. Így kaptunk most 160
kisüveg Béres cseppet. Ami nagy
öröm, az ürüm viszont, hogy me-

lókat ezeken felül szociális tûzifával is segítik.
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei
Közgyûlés alelnöke, az Idõsügyi
Tanács elnöke a díjátadás alkalmával azt emelte ki, hogy Kistolmács Szentgyörgyvölggyel közösen azért is juthatott az elismeréshez, mert õk a kötelezõen elõ-

írt alapfeladataikon felül, az életminõség és életkörülmény javításával rengeteget tettek a sok évtizedet megélt emberekért. A jó
gyakorlatokkal, az idõsek helyi
döntéshozatalba bevonásával,
kulturális programok szervezésével, a gondokra hatékony reagálással a díjazott települések követendõ példaként, ösztönzõként
szolgálnak más megyei települések elõtt.
Bene Csaba, a megyei közgyûlés alelnöke örömmel vette, hogy
a jutalmazott községeken túl, a
többgenerációs családok hiányában egyre több helyen a faluvezetõk és a helyi képviselõk is valóban szívükön viselik az idõsek,
egyedül maradtak patronálását.

Zala Megyei Önkormányzat

Sajtóközlemény
A koronavírus járvány következtében a 478/2020. (XI. 3.)
számú Kormány rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben képviselõ-testületi és bizottsági ülések megtartására nincsen lehetõség, a katasztrófavédelemrõl
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. §
(4) bekezdése alapján a közgyûlés feladat-és hatáskörét a közgyûlés elnöke gyakorolja. A megyei közgyûlés 2020. december
10-ére összehívott ülésének
megtartására ezért nem kerülhetett sor.
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gyei lefedettség mellett, ezt csak
mutatóba tudjuk adni. A tartós
élelmiszerpótlásunk akadozik. Nagyon köszönjük a sok felajánlást,
és most leginkább pénzre lenne
szükségünk, hogy a mozgássérült
egyesület léte ne kerüljön veszélybe, mert az adományközpont csak ezen keresztül tud mûködni. Ezért kérjük, aki tud, ebben
segítsen (számlaszám: 1174900820029353). Sokan gyûjtenek
ilyenkor karácsony tájékán adományokat és a mozgássérült
egyesület kevésbé van a köztudatban, így kisebb az esélyünk is –
mondja Dudás Gyula. – Az ünnepek alatt és a két ünnep között
sem állunk le, a folyamatosan
üzemelõ kisboltoktól ilyenkor is
szoktunk kapni élelmiszeradományt. Zalaegerszeg kisváros,
ezért sok helyrõl lehet csak össze-

szedni azt, amit egy nagyobb város egyetlen szupermarketjébõl
szoktak adományozni.
Az igénylõk köre is változott. A
munkahelyi korlátok miatt most
olyanok is kopogtatnak nálunk,
akik eddig nem. Vagy kórházba
került szülõ miatt gyerekeket kell
segíteni. A védõnõk is csatlakoztak hozzánk, õk járják a családokat
és tudnak információt adni a rászorultakról. Mert a leginkább rászoruló nem tud eljönni, és nincs
is internet elõtt, hogy üzenjen.
Egyre bõvül a kör és egyre nehezebb bírni. Mindenféle problémával fordulnak hozzánk az emberek. Változás az is, hogy az intézményekbe vagy csak a kerítésig
megyünk, vagy kocsit küldenek az
adományokért. Nálunk pedig folyamatos a fertõtlenítés. Mindennap akad néhány önkéntes segítõ, sõt újak is, akik a szortírozásban, kiosztásban segítenek. De az
egész összehangolása az én
feladatom, folyamatosan ezen
gondolkodom. Nincs megállás.
Problémákkal teli világban nehéz
a megoldás.
Bánfi Kati

A Zala Megyei Önkormányzat vezetésével létrejött konzorcium a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett TOP-1.2.1-15 számú, Társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú felhívásra, Kerékpárral a romantikus Zalában címmel támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a támogató a 2020. július 13-án kelt döntése alapján támogatásra érdemesnek ítélt. A projektet megvalósító konzorcium tagjai a támogatási szerzõdéskötéshez szükséges feltételeket teljesítették, és a támogatási szerzõdés 2020. október 21-én hatályba lépett.
A közel 12 km hosszúra tervezett kerékár-útvonal kiemelt célja, hogy a helyi és térségi jelentõségû,
turisztikai vonzerõt jelentõ kulturális, épített és természeti örökségeket kerékpáron is megközelíthetõvé
tegye az idelátogatók számára. A fejlesztés eredményeként a településeket kerékpárral könnyen megközelíthetõvé teszi, ezáltal a térség még inkább vonzó turisztikai célponttá válik.
A projekt konzorciumi együttmûködésben valósul meg, a konzorcium vezetõje a Zala Megyei
Önkormányzat. A konzorcium további tagjai: Egeraracsa Község Önkormányzata, Esztergályhorváti Község Önkormányzata, Zalaszabar Község Önkormányzata és a Zalaszentmárton Község Önkormányzata.
A 647.060.000 Ft támogatás segítségével várhatóan 2021. október 31-ig valósulhatnak meg a
kerékpárosbarát fejlesztések a konzorciumban résztvevõ településeken.
A tervezett nyomvonal megvalósítása által létrejön az érintett települések kerékpárosbarát összeköttetése a meglévõnél jelentõsen rövidebb 12 km-es útvonalon, ami a jelenlegihez képest mintegy 61 %
távolság-csökkenést eredményez.
Az útvonal több meglévõ kerékpárúthoz is kapcsolódik (pl. Zalavár-Balatonhídvég kerékpárút, Nyugat-balatoni kerékpárút, Pannon Pleasure 12.), illetve elérhetõ lesz általa az országos kéktúra vonalak
és a Via Sancti Martini zarándokút is.
Cél, hogy a fejlesztés eredményeképpen még könnyben megközelíthetõ legyen a térség többi kiemelt turisztikai célpontja: a Balaton, a Kis-Balaton, Zalakaros. A kerékpáros útvonal mentén településenként felszerelt fedett pihenõhelyek is kialakítása kerülnek (önszervízelési pontokkal), a már meglévõ
vendéglátó és egyéb turisztikai attrakciókhoz kapcsolódóan (pl. helyi termék elõállítás bemutatásával
is). A teljes útvonal a hatályos útügyi elõírásoknak megfelelõ kiépítéssel valósul meg, emellett biztosítja
a biztonságos közlekedési feltételeket valamennyi érintett közlekedõ számára. A projekt más turisztikai
szolgáltatásokhoz, attrakciókhoz kapcsolódik, a fejlesztéssel érintett desztinációban komplexen elérhetõk egyéb turisztikai szolgáltatások is (szálláshely, vendéglátás). A projekttel létrehozott fejlesztés – jellegébõl eredõen – az év minden napján a turisták rendelkezésére áll. A kivitelezést követõen a marketingstratégia keretében megvalósítandó rendezvények lebonyolítására kerül sor.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg 647.060.000 Ft európai uniós támogatás segítségével.
A projekt címe: Kerékpárral a romantikus Zalában
A pályázat azonosítószáma: TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00003
A támogatott összeg: 647.060.000 Ft
A támogatás intenzitása: 100%
Kedvezményezettek neve és a felhasznált támogatási összeg:
Zala Megyei Önkormányzat
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi út 10.
A projektben elnyert támogatási összeg: 2.006.600
Egeraracsa Község Önkormányzata
8765 Egeraracsa, Kossuth Lajos utca 4.
A projektben elnyert támogatási összeg: 236.570.600
Esztergályhorváti Község Önkormányzata
8742 Esztergályhorváti, Deák Ferenc utca 1.
A projektben elnyert támogatási összeg: 144.030.700
Zalaszabar Község Önkormányzata
8743 Zalaszabar, Újtelep utca 1.
A projektben elnyert támogatási összeg: 149.104.350
Zalaszentmárton Község Önkormányzata
8764 Zalaszentmárton, Kossuth Lajos utca 87.
A projektben elnyert támogatási összeg: 115.347.750
„A projektrõl bõvebb információt
a www.zala.hu oldalon olvashatnak.”
További információ kérhetõ: dr. Pál-Harmath Judit.
Elérhetõség: harmath.judit@zalamegye.hu
92/500-720
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Zalalövõn is nagymértékben
felülírta a márciusban kialakult és
azóta is tartó koronavírus-járvány
az önkormányzat eredeti terveit a
költségvetéssel kapcsolatban. A
pandémia az élet minden területére negatív hatással bír, így az
önkormányzat gazdálkodására is.
A nehézségek ellenére több önerõs fejlesztést is végrehajtottak
idén, illetve pályázati projekteket
fejeztek be.

– Teljesen más tervekkel indultunk neki ennek a ciklusnak illetve
ennek az évnek, mint ami végeredményében lett belõle. A vírushelyzet teljesen keresztülhúzta elképzeléseinket – mondta érdeklõdésünkre Gyarmati Antal, Zalalövõ
polgármestere. – A saját erõs beruházásainkat amennyire lehetett
visszafogtuk idén, illetve az elõzõ
évbõl olyan kötelezettségek terheltek bennünket, amiket teljesíteni kellett. Az elmúlt év végén és év
elején önerõs pályázatok számláit
egyenlítettük ki. Bevételeink alakulása szempontjából a gépjármûadó
elvonása érintett bennünket a legérzékenyebben, ami csaknem 10
millió forint deficitet jelent az önkormányzatunknak. A 2020-as
költségvetési keretünk, amelybõl
gazdálkodást terveztük, emiatt is
szûkebbre sikeredett.
A kialakult helyzet miatt viszont
számítottunk arra, hogy a nyílt vizek, a szabadtéri strandok keresettebbek lesznek a fürdeni vágyók
számára idén. Ezért az idegenforgalmi szezon kezdetére felújítottuk
a turisztikai desztinációnak számító
Borostyán-tóhoz vezetõ út másfél
kilométeres szakaszát, ami mart
aszfaltréteget, és emulziós zárást
kapott. A 11 millió forintba kerülõ
saját erõs beruházás finanszírozására a képviselõ-testületi tagok felajánlották éves tiszteletdíjukat, a
Borostyán Horgász Egyesület kétmillió forinttal járult hozzá. Átcsoportosításokkal is igyekeztünk
pénzt elõteremteni, többek között

KÖRNYEZET

ZALALÖVÕ A NEHÉZSÉGEK ELLENÉRE HELYT ÁLL A JÁRVÁNYBAN

Önerõs és pályázati beruházásokat valósítottak meg
mozódott feladatot is elvégeztünk, amelyek az épületek karbantartásához és a környezet rendbetételéhez kapcsolódtak. Idén is
megszerveztük a lomtalanítást a
lakosság számára, amelyre közel
kétmillió forintot fordítottunk.
– Befejezõdhet-e idén a közvilágítás korszerûsítése?
– A korszerûsítés nyílt közbeszerzési eljárás alá esett, melynek
zártával az egyetlen érvényes
nyertes pályázó várhatóan az idei
év végén lecseréli a mintegy 441
lámpatestet. Képviselõ-testüle-

15 éves futamidõ alatt térít meg
havi bérleti és üzemeltetési díj fizetésével. Ez éves szinten közel
nettó 4 millió forint kiadást jelent,
melynek döntõ részét a korszerûsítésbõl nyert megtakarításból fedezzük.
– Hogyan haladtak a pályázatok megvalósításával?
– A Magyar falu programon korábban elnyert pályázatból a József
Attila és a Városvég utca közötti
járdát újítottuk fel. Az elõzõ
ciklusból megörököltük a mini bölcsõde létesítését is. Új terveket ké-

Felújították a Borostyán-tóhoz vezetõ utat
a mûvelõdési központ ez évi rendezvényeire (amelyek elmaradtak
a járvány miatt) szánt keret egy részét használtuk fel erre a célra.
– Milyen további terveik vannak a tó fejlesztésére?
– A Borostyán-tó tiszta vizének,
gyönyörû természeti környezetének köszönheti népszerûségét. A
horgászegyesület kiváló halgazdálkodást folytat, ezért is örvend az
egyik legnagyobb látogatottságnak a megyében. Elõzetes várakozásunk beigazolódott, a veszélyhelyzet feloldása után valóban sokan megfordultak itt a nyáron. Azt
gondolhatjuk, hogy népszerûsége
a jövõben csak nõni fog, ami miatt
szeretnénk javítani az ellátás színvonalán. Konkrétan egy korszerû
vizesblokk megépítésérõl van szó,
amely már engedélyeztetés alatt
áll. 20 millió forintos bekerülési
költéségéhez pályázati úton is pró-

bálunk forrást szerezni. Reményeink szerint találunk olyan
strandüzemeltetõt, aki befektetõi
szándékkal érkezik, és fejlesztésekbe is fog.
– Milyen saját erõs munkákat
végeztek?
– Saját erõbõl, közel 1,3 millió
forintból a József Attila és a Széchenyi utca közötti völgyben kitisztítottuk és kimélyítettük a csapadékvíz-elvezetõ árkot. Ezzel további problémának vettük elejét,
ugyanis a korábbi villámesõzések
még a veteményeseket is kimosták a kertekbõl. A Jókai utcában
mészkõzúzalékkal
háromezer
négyzetméter útfelületet tettünk
rendbe 2,5 millió forintból. A központi temetõ mellett tavaly létesült aszfaltos út, idén pedig parkolót alakítottunk ki 1,3 millió forint
saját erõbõl. Ebben az évben rengeteg, a korábbi években felhal-

A szépen berendezett bölcsõde
tünk a LED-es technológia mellett
döntött, illetve egy speciális bérleti konstrukció mellett, 15 éves futamidõvel. Ezt azt jelenti, hogy a
beruházás anyagi fedezetét a kivitelezõ cég elõlegezi meg, melyet
az önkormányzat az elõbb említett

Zalaapátiban két régóta szorgalmazott beruházás indulhatott el
idén. A Gábor Áron Általános Iskola
bõvítésének alapkövét október közepén tették le, amellyel kezdetét
vette az eddig hiányzó tornacsarnok megépítése a Nagykanizsai
Tankerületi Központ projektjében.
A másik nagyjelentõségû fejlesztésre az önkormányzat nyert támogatást, amelybõl az egészségház komplex felújítása valósulhat színvonalának emelése érdekében.
meg jövõre.
A kivitelezés során a belsõ falakat
elbontják, hogy a helyiségeket az
igényeknek megfelelõen alakíthas– Az egészségügy, és ezen belül sák ki. Az épület középsõ részén kap
is alapellátás fejlesztése mennyire helyet a váróterem, innen lesznek
fontos, azt napjaink vírushelyzeté- elérhetõk a rendelõk, az öltözõk és
ben még inkább tapasztaljuk. az egyéb kiszolgáló helyiségek. Az
Egészségházunk korszerûsítését a építkezés idejére ideiglenes helyre
TOP-programon elnyert 60 millió fo- költöztetjük a háziorvosi és a védõrintos támogatás teszi lehetõvé, nõi szolgálatot, valamint a fogászati
amivel szintén egy régóta óhajtott szakellátást, amely Zalaapátival
szándékunk válhat valóra. Úgy te- együtt hat települést érint. Ezzel
kintünk rá, mint a jövõ év legna- kapcsolatban hangsúlyoznám azt,

szítettünk, melyek alapján megtörténtek a szükséges átalakítások az
óvoda épületében, így október közepétõl kinyitott a bölcsõde. Egy
korábbi pályázatból valósult meg a
szociális intézmény korszerûsítése,
amit a nyáron adtunk át. A Magyar

ZALAAPÁTI AZ EGÉSZSÉGÜGYRE ÉS AZ OKTATÁSRA KONCENTRÁL

Megújul az egészségház, tornacsarnok épül

Az iskola bõvítésének alapkõletételén

Megkezdték az új fák telepítését a településen
gyobb beruházása – mondta Vincze
Tibor, Zalaapáti polgármestere. – Jelenleg a kiviteli tervek készítése zajlik, amit a tél folyamán a meghívásos közbeszerzési eljárás lefolytatása követ. A projekt célja az épület
külsõ-belsõ felújítása, akadálymentesítése és energetikai korszerûsítése az egészségügyi szolgáltatás

hogy azok a fejlesztések a megtérülõk és jövõbe mutatók, amelyek
több település lakosságát szolgálják
ki. Ezt a szerepet tölti be a zalaapáti
fogászati rendelõ, ahová tavaly 19
millió forintos kormányzati támogatásból korszerûsítettük a meglévõ
röntgengépet, valamint új eszközöket vásároltunk. Ebbe a sorba tarto-

zik a körzeti általános iskola, amely
szintén több település gyermekeit
fogadja, és amely most tornacsarnokot és tantermeket magában
foglaló épületszárnnyal bõvül. Már
2007-ben rendelkeztünk tervekkel,
de egészen mostanáig várni kellett
a beruházásra, amelyre elsõ körben
280 millió forintot nyert az EFOPprogramon a Nagykanizsai Tankerületi Központ. Ez korántsem lett volna elegendõ, ezért jelentõs tény,
hogy ezt az összeget 611 millió forintos kormányzati támogatással
tudta kiegészíteni. Valóban régi vágyunk teljesül a tornacsarnok megépítésével, ami várhatóan jövõ októberre lesz kész. Mindebbõl kitûnik, hogy önkormányzatunk az oktatás, nevelés és az egészségügy
infrastrukturális fejlesztését tartja a
legfontosabbnak. Természetesen
más területeken is akad még bõven
feladatunk.

– Milye további fejlesztéseket
terveznek?
– Sok téren van még lemaradásunk, mint például a csapadékvíz-elvezetés megoldása, a járdák felújítása, amelyekre keressük a pályázati
lehetõségeket. Szeretnénk folytatni
az Apáti temetõ rendbetételét, ahol
a ravatalozóig vezetõ utat aszfaltossá tettük a közelmúltban. A Magyar
falu programra a ravatalozó felújítására beadott pályázatunk ellenben
nem nyert. Vizesblokkot szeretnének kialakítani, illetve fedetté tenni
az épület elõterét, ami télen-nyáron
megvédené a gyászoló családokat
az idõjárás viszontagságaitól. Az iskola alatti játszótér felújítására, eszközeinek bõvítésére viszont sor kerülhet, melyre 5 millió forintot nyertünk a Magyar falu programon.
– Az átutazó is észleli a változást, ami új fák telepítésében nyilvánul meg a közterületeken.

– Még elképzelni is nehéz milyen
sok tuját telepítettek 1996 és 1998
között. A tájidegen fák már évekkel
ezelõtt megbetegedtek, elöregedtek, tényleg nem szép látványt nyújtanak. Az Agrárminisztérium zöldfelület megújítási programja keretében két mellékutcában összesen 30
lombos fát ültettünk el nemrég. A
folytatásban pedig a településen átvezetõ fõút következik. Reméljük,
hogy a Balaton Fejlesztési Tanács reagál kérésünkre, hogy 50 százalékos
helyett 90 százalékos támogatottságú pályázati lehetõséget biztosítsanak számunkra az új fák telepítéséhez. Vegyék figyelembe az adóerõ-képességet, ami jól mûködik a
Magyar falu programnál, hiszen
Zalaapáti nem ipari, hanem szociális
jellegû település. Községünkben az
állami pszichiátriai otthon a legnagyobb foglalkoztató, ahonnan nem
folyik be iparûzési adó.
– A járvány második hullámában
milyen intézkedéseket hoztak?

falu programból támogatást nyertünk a budafai településrészen egy
elhagyott ingatlan megvásárlására,
amelynek felújításával közösségi
házat alakítunk ki. Kaptunk támogatást az óvodaudvar játszóeszközeinek bõvítésére is. A Zalalövõi Városszépítõ és Környezetvédõ egyesület a jövõ évi majálisra és gyermeknapra nyert támogatást, reméljük nem lesz akadálya megvalósításuknak.
– Mennyiben határozza meg a
jövõ évi terveket a vírus?
– Az anyagi lehetõségeinket tekintve a következõ év nehezebb
lesz, mint a jelenlegi. A gazdasági
visszaesés jövõre fog jelentkezni az
iparûzési adóban, ami miatt akár
30–40 millió forinttól eshetünk el.
Ez nagy érvágást fog okozni, mert
ebbõl a forrásból finanszírozzuk saját fejlesztéseinket, illetve segítjük
az intézmények fenntartását. A
kedvezõtlen kilátások a jövõ évre
vonatkozó elképzeléseinket is
nagyban befolyásolják. Az iparûzési
adó ismeretében tudunk majd
konkrét fejlesztési terveket meghatározni. Addig is a megnyert pályázatokra igyekszünk koncentrálni. Hamarosan megkezdjük a szolgálati lakás felújítását. Dolgozunk
azon is, hogy a régi óvoda helyén
egy idõsotthon létesülhessen. Számítunk ebben a református egyház
diakóniai irodájára, amely jövõre
átveszi a szociális intézmény mûködetését.
A város hosszabb távra mutató
fejlesztése érdekében külsõ cég
készít projekttervet a településközpont rehabilitációjára, a Borostyán-tó fejlesztésére, a római kori
emlékek feltárására, a múzeum és
a romkert felújítására. Ez három
nagy fejlesztési terület, ami egyenként is több száz millió forintot vinne el. A jelen a tervezés, elõkészítés ideje, hogy egyszer majd valóra
váljanak ezek a nagyszabású beruházások – hangsúlyozta Gyarmati
Antal polgármester.
Antal Lívia

– Képviselõi felajánlásból gyorsteszteket vásároltunk a háziorvosoknak. Ugyancsak képviselõi felajánlásból és a helyi vöröskeresztes
alapszervezet felajánlásából ózongenerátorokat szereztünk be. Heti
rendszerességgel, napra, órára beosztva jómagam végzem a kereskedelmi egységek, az önkormányzati,
a közösségi intézmények fertõtlenítést. Az év végi ünnepeket sem
tartjuk meg, így elmarad a Mikulás,
a falu karácsonya, és Zalapaáti ifjú
polgárainak köszöntése is. Hogy ezt
valóban mennyire nem tehetjük
meg, azt jól igazolja a január 11-ig
meghosszabbított veszélyhelyzeti
intézkedések, a kijárási tilalommal
együtt.
Jövõre a Szent Adorján Vértanú
és Szent Õrangyalok Plébániatemplomunk 240 éves lesz, amit
1781 szeptemberének elsõ vasárnapján szenteltek fel. Reméljük,
békeidõ köszönt ránk és 2021
szeptemberének elsõ vasárnapján
megünnepelhetjük templomunk
jubileumát az ezeréves bencés
apátságra való emlékezés keretében. Településünk minden lakójának, és minden jóakaratú embernek áldott, békés karácsonyt kívánok a ma már elmaradhatatlan jelmondattal: Vigyázzunk egymásra!
– köszönt el Vincze Tibor polgármester.
Antal Lívia

Fertõtlenítés az iskolában
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BERUHÁZÁS
2020 nem mondható egy
szokványos évnek. Olyan események történtek, melyekre senki
nem számított. Amikor elfogadták a polgármesteri programot,
az önkormányzat idei év terveit,
senki nem sejtette, hogy márciusban egy koronavírus-járvány
és egy gazdasági világválság
fogja sújtani az országot, amely
máig tart. Ez teljesen felülírta
Zalaegerszegen is az elképzeléseket és bár számos önkormányzati beruházást le kellett
állítani vagy átcsoportosítani, a
városlakóknak mégis folyamatosan készülõ beruházásokról
tudtak beszámolni.

Balaicz Zoltán polgármester a
részletekrõl adott tájékoztatást,
melyben jelezte: ténylegesen beindultak a Modern Várososok
Program elemei, a különbözõ európai uniós projektek és elindultak a TOP-hoz kapcsolódó maradék projektek is. Aki körbe néz

2030-IG SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI STRATÉGIA A MEGYESZÉKHELYEN

A jövõ alapjai Zalaegerszegen
arányban vagy elkészültek, vagy
éppen teljesítés alatt vannak állnak az egyes célkitûzések. Ami
még látványosan nem indult el,
ott is készülnek a tervek, folyik a
pályáztatás.
A legnagyobb beruházásokról
szólva elmondta: 2016-ban dõlt
el, hogy több lehetséges helyszín
közül Zalaegerszegen épül meg a
jármûipari tesztpálya, a beruházás
2017-ben el is kezdõdött. A szükséges 265 hektáros területet az
önkormányzat bocsátotta rendelkezésre, a területet a tesztpálya
bérli a várostól. A 45 milliárd forint

Balaicz Zoltán

Az M76-os gyorsforgalmi út
M7-es autópályához csatlakozó szakaszának átadásán

Zalaegerszegen, nem azt látja,
hogy egy válságos idõszakot
élünk meg, inkább azt, hogy zajlanak a fejlesztések, és ez biztonságot ad az embereknek. Az adatok azt mutatják, hogy az elképzelésekhez képest jóval nagyobb

5

állami forrásból, a térség legnagyobb beruházása zavartalanul folyik. Mintegy húsz autóipari cég
tesztelt a meglévõ szakaszokon.
Többek között elkészült a fékezõ
felület, az „okosváros” teljes úthálózata. A tesztpálya olyan készült-

A Zalakarosi Fürdõt június közepe óta vezérigazgatóként a
versenyszférából érkezõ Podlovics Péter irányítja, aki ezt megelõzõen a telekommunikáció és a
menedzsment terén, a nagy volumenû áruházi értékesítés területén is kamatoztatta tudását. Az
innovatív gondolkodású szakember-akitõl nem idegen az azonnali döntéshozatal, a válságkezelés,
illetve a piaci viszonyokhoz való ez a vendégkör nagyon hiányzott.
Településünk összes szállodája
ésszerû alkalmazkodás sem.
érezte a kúrázó vendégkör hiányát. Mi, minden erõnkkel a maKérdésünkre elmondta: „Min- gyar vendégek maximális kiszolgádent megcselekszünk azért, hogy lására, biztonságuk megõrzésére,
a fürdõ stabil anyagi helyzete a jár- bizalmuk elnyerésére törekedványhelyzettel kapcsolatos nehéz- tünk. Az öltözõi szájmaszk hasznáségek ellenére is fennmaradjon. A latát már a rendelet megjelenése
fürdõs szakma ugyan okkal kongat elõtt kértük a fürdõt használóktól.
vészharangot, de mi, mindent Beszereztünk egy olyan UV-fényt,
megteszünk a kollégáink megtar- ózon sugarat és biológiailag letásáért. A költségek visszafogásá- bomló szert felhasználó, fertõtleval egyelõre a túlélésre törek- nítésre szolgáló vendégfogadó kaszünk, de hiszünk a sikeres folyta- put, ami várakozásmentesen lehetõvé tette még az infra-kamerás
tásban.”
– A tavaszi bezárás után az újra- hõmérséklet ellenõrzést is. Fokonyitás megszervezése volt a fõ feladatunk. Az egészségügyi rendelkezések és higiéniai elõírások maradéktalan betartására nagy gondot fordítottunk. Erõsebb koncentrációjú fertõtlenítõ anyagokkal igyekeztünk minden olyan felületet megtisztítani, amellyel a
fürdõvendégek érintkezhettek. A
nyár adott számunkra egy kis fellélegzést. Bíztunk benne, hogy az
akkor meglebegtetett második
hullám nem érkezik el hozzánk oly
gyorsan és oly nagy erõvel. Fõként a belföldi vendégeknek köszönhetõen mind a júliusi, mind az
augusztusi hónap szép eredményeket produkált. A szeptember a
hazai családoknál már az iskolakezdésrõl szól. Hosszú évtizedek
megszokott gyakorlata volt, hogy
a „kúrázó” osztrák és külföldi vendégek ilyenkor, szeptemberben és
októberben érkeztek egy-két hetes gyógykúrájukra. A határzár
miatt, rájuk nem számíthattunk és

ségi fokon áll, hogy a tervek szerint 2021 végére átadható lesz.
A közelmúltban dõlt el, hogy
több lehetséges európai és magyarországi helyszín közül Zalaegerszegen építi meg új gyárát a
Rheinmetall, 500 új munkahelyet
teremtve. A tervek szerint a 60
milliárd forintos beruházás keretében hadipari jármûveket gyártó
cég 2023-ban kezdi meg mûködését. Tárgyalás alatt van egyéb nagy
beruházás is, ezek összességében
a jövõ alapjait jelentik a városban.
Mintegy ezres nagyságrendû munkahelyteremtésrõl is szó van. A
polgármester szerint lesz egy helyi
átrendezõdés a szakemberek
munkahelykeresésében és lesz a
nagy beruházásoknak egyfajta szívó hatása is, ami azt jelenti, hogy
sokan költözhetnek Zalaegerszeg-

re. Eddig mindenhol, ahol nagyszabású fejlesztések történtek családok érkeztek a városba, így volt
ez Debrecenben, Gyõrben, és
Kecskeméten is. Ezek jó példák.
Nagyon fontos, hogy a helyi képzés erõsítésén keresztül a szakképzés és egyetemi képzés után a
szakemberek nagyobb arányban
tudjanak helyben maradni.
Jó ütemben épül az új uszoda.
A Modern Városok Program keretében a megadott határidõknek
megfelelõen épül Zalaegerszeg új
fedett uszodája, tanuszodája és
városi strandja 9,5 milliárd forintos
beruházás keretében. A létesítményben helyet kap egy 10 pályás
25x50 méteres medence, egy
10x16 méteres tanmedence, 260
fõs lelátó, szauna részleg, 16x25
méteres kültéri medence a strandolóknak, kültéri vizes játszótér, 70
férõhelyes és 2 autóbusznak is helyet adó parkoló. Az elmúlt hetekben elkezdték az épület homlokzatépítési munkáit. A kék szín több
árnyalatában pompázó szendvicspaneleket speciálisan erre az épületre tervezték. A Göcseji út felõl
folytatódott a függönyfal vázszerkezetének szerelése, az épületen
belül pedig a villamos és gépész
szakemberek dolgoznak. A tetõ
szigetelése majdnem teljesen elkészül az év végére.
A Modern Városok Program keretében több fejlesztés is zajlik.
Épül az M76-os kétszer kétsávos
gyorsforgalmi út Zalaegerszeg és
az M7-es autópálya között 170 milliárd forintos beruházással, két szakasz már el is készült. Tervezési

szakaszban van az M76-os kétszer
kétsávos gyorsforgalmi út leendõ
nyomvonala Zalaegerszeg és Körmend között. Épül az Alsóerdei
Sport- és Szabadidõ Központ 5,2
milliárdos ráfordítással.
Jó ütemben halad a közel 13
milliárdos
város-rehabilitációs
program: elkészült a plébánia

Mindszenty-iskola területén az új
tornacsarnok és vívóterem 3,3 milliárdos beruházással. Elkészült az
egyetemen az Innovációs és Tudásközpont egymilliárdos projekt
keretében. A Göcseji Falumúzeum
felújítási munkálatai is haladnak, és
elkezdõdött a kézmûves termékek
helyi piacának az építése is 718
millió forintos beruházásban.
2021 elejére elkészül a duális
szakképzõ központ, az Art mozi,
valamint a Városi Hangverseny- és
Kiállítóterem belsõ felújítása. Épül
a Dózsa-iskola új tornacsarnoka,
megújul az Ostoros Károly Munkacsarnok, valamint elkezdõdött a
Kovács Károly Városépítõ Program
keretén belül a 2024-ig tartó, közel
15 milliárdos út- és járdafelújítási

Megújul a Mária Magdolna-plébániatemplom

épületének felújítása, zajlik a Mária Magdolna Plébániatemplom
felújítása, a Göcseji Múzeum felújítása, az új múzeumi szárny építése, Göcseji úti temetõben új ravatalozó építése és hamarosan elkezdõdik a volt Kiszöv székház, a
volt tiszti klub felújítása és a piacon egykor található mérlegház
újbóli felépítése – tudtuk meg
Balaicz Zoltántól.
A polgármester jelezte továbbá: befejezéséhez közeledik a

program elõkészítése. Készülnek
az új multifunkciós sport és rendezvénycsarnok, és a Hevesi Sándor Színház felújítási tervei.
A TOP, az MVP, valamint az
egyéb európai uniós és hazai forrásokra építõ integrált városfejlesztési és az ezekre alapozó gazdaságfejlesztési
elképzelések
megalapozzák Zalaegerszeg város
kiemelt szerepét. Cél, hogy a megyeszékhely térségi központtá
váljon.

nettel kihasználjuk. Az anyagi forrásaink jelentõsen megcsappantak
és a tartalékainkat éljük föl. A Magyar Fürdõszövetség vezetõi kõkeményen lobbiznak a kormánynál a szakma jogos megsegítéséért. A szálláshely foglalások háromnegyede hazánkban vizes fürdõhelyekhez, attrakciókhoz kötõdik. Szerencsére jó partneri kapcsolatban állunk a szállodákkal, az
önkormányzattal is. Próbálunk
persze pályázati támogatásokat is
elnyerni, de egyelõre a biztos túlélésre helyezzük a hangsúlyt. Régóta napirenden van a fürdõ vendégbeléptetõ rendszerének modernizálása, amit szezonkezdésre
mindenképp szeretnénk megtenni. Fejlesztési tervekkel, bõséggel
rendelkezünk, de adósságcsapdába semmiképp nem kívánunk belekerülni. A tulajdonos önkormányzat gazdasági pozícióira is tekintettel kell lennünk. Az erõs versenyhelyzetben is törekszünk a folyamatos megújulásra, a vendégeink maximális kiszolgálására. Bízunk abban, hogy mielõbb rendelkezésre áll majd a hatásos vakcina
és a szezont már a régi fényében,
új élmények biztosításával tudjuk
kezdeni.
Novák Ferenc polgármester
több évtizede vesz részt aktívan
Zalakaros turisztikai életében is.

Kiemelte: „A fürdõ sikeres mûködése alapja, meghatározó eleme
gazdasági életünknek, több, mint
fél évszázada. Településünk a
gyógyhelyi karakter erõsítésével,
a turisták fogadási feltételeinek
folyamatos javításával, a szolgáltatások minõségének a növelésével, a vendégszeretetével tud
hozzájárulni a fürdõ erõfeszítéseihez. Ezek mellett meg kell õriznünk azokat az értékeket, azokat
az eredményeket, melyeket eddig
elértünk, legyen az a településtisztaság, a virágosítás, a jó közbiztonság, a jó hírünk. Természetesen nemcsak kettõnkön áll a siker záloga, hanem a többi érintett
szolgáltató fáradozásán is. A következõ esztendõtõl új szereposztásként a Turisztikai Egyesület
végzi a települési marketinget, a
Turisztikai Non-profit Kft. pedig a
tavasszal induló Látogatóközpontot fogja mûködtetni. A járványügyi helyzet kedvezõ alakulása
mellett kulcskérdés mindezek
magas színvonalú mûködtetése.
Az idei évünk fantasztikusan indult, válságkezelés lett belõle, de
én optimista vagyok, az erõfeszítéseknek, az összefogásnak, mint
az egészségvédelemben, mind a
turizmus területén meg kell hoznia az eredményeket.”
Nemes Norbert

OPTIMISTA ERÕFESZÍTÉSEKKEL

Zalakaros egészségadó fürdõje
zott gondosságot várunk és vártunk el minden munkavállalónktól
is. A vendégterekben kihelyeztünk
megannyi fertõtlenítõ pontot. Késõbb, november elejétõl kénytelen-kelletlen be kellett zárnunk,
ami azt jelenti, hogy jelentõs bevételekrõl kellett lemondanunk. A
város szállodái, vendéglátó egységei is szinte üresek, az üzleti céllal
érkezõ turisták száma elenyészõ.
A legnagyobb nehézség, hogy
nem látunk elõbbre, legalább egy
két hónappal. A légkezelõ technikától a legkisebb medencéig az
egész épületkomplexum teljes
fertõtlenítésén serényen dolgo-

zunk. A késõbbiekben esedékes
takarítási munkálatokat is elõbbre
hoztuk. Folyamatosak a medence
tisztítások, illetve a vendégtér takarítások, de a tervezett munkák
várhatóan nem lesznek hosszabbak három hétnél. Bevétel híján,
bizony problémát jelent az összes
dolgozó további, folyamatos foglalkoztatása.
Nyitott emberközpontúsággal
tesszük a dolgunkat. Az erõforrásainkat a valódi értékteremtés jegyében, a lehetõ legoptimálisabban próbáljuk kezelni. A kormányzati munkabér támogatásokat és a
járulék kedvezményeket köszö-
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 A zalaegerszegi Göcseji Múzeum felújítása, a Mindszentyneum, az új városi uszoda építése vagy a nagykanizsai
multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok kivitelezése
mind olyan specifikus feladat,
amely tovább növeli a ZÁÉV
Építõipari Zrt. rangját a magyar
magasépítésben. Valamennyi
beruházás ütemterv szerint halad a koronavírus-járvány okozta nehézségek ellenére, bár a
pandémia miatt az ország egyik
legjelentõsebb építõipari nagyvállalatának is módosítania kellett a 2020-as esztendõre meghatározott üzleti terveit.
– Antal Lívia –
Dormán József vezérigazgatóval beszélgettünk, akit május elsejével neveztek ki a zalaegerszegi
székhelyû vállalat élére. A posztra
tapasztalt felsõvezetõként került,

JELENTÕS BERUHÁZÁSOK A ZÁÉV KIVITELEZÉSÉBEN
A CÉGCSOPORT SZÁMÍT AZ ÉPÍTÕIPAR FELLENDÜLÉSÉRE
zetõként kezdtem, majd jutottam
egyre feljebb. A ZÁÉV Zrt. egyik
értéke éppen a humánerõ forrásra
irányuló belsõ szervezetfejlesztésben rejlik. Az idõsebb kollégák átadják tapasztalataikat a fiatalabbnak, így felnõ egy új generáció,
amely tovább viszi a céget.
Peresztegi Imre korábbi elnök-vezérigazgató a továbbiakban a vállalat elnöki feladatait látja el. Vezérigazgatóként bizalmát élvezve,
ezen cégkultúra mentén szeretném folytatni az elõdök által meg-

Dormán József vezérigazgató

Madártávlatból az épülõ nagykanizsai sportcsarnok

hiszen ezt megelõzõen vállalkozási igazgatóként dolgozott. Tudása
mögött a cégnél eltöltött hosszú
évek is állnak.
– Valóban, lassan 25 éve vagyok már itt. Saját nevelésû munkatársaként végigjártam a ranglétrát, elõkészítõ mérnökként, mûve-

A világjárvány ellenére is – bár
a költségvetés újragondolása
kellett hozzá – meg tudtuk õrizni
a település mûködõképességét,
teljesíteni tudtuk kötelezõ feladatainkat, megtettük a védekezésben szükséges intézkedéseket. Ehhez kellett az intézmények, gazdálkodó szervezetek
összehangolt, fegyelmezett, takarékos együttmûködése az önkormányzattal, a polgármesteri
hivatallal. A lakosság fegyelmezetten vette tudomásul a korlátozó intézkedéseket, betartották
az elõírásokat ennek köszönhetõen nem volt szükség további
helyi megszorításra, külön szabályozásra – nyilatkozta Horváth
László, Lenti város polgármestere
a járványhelyzet csúcsán.

BERUHÁZÁS

kezdett munkát, és még magasabb szintre emelni a ZÁÉV nívóját. Ehhez rendelkezésre áll egy jó
szakembergárda, amellyel továbbra is növekedési pályán tarthatjuk
a vállalatot.
– Ez az év azonban nem várt
kihívást hozott a koronavírus-

járvánnyal, befolyással bírva az
építõiparra is. Mit jelentett ez a
ZÁÉV életében?
– Az idei esztendõ a pandémia
miatt felemásra sikeredett. Menet
közben ugyanis korrigálni kellett
üzleti tervünket, ami az év végére
a nehézségek ellenére is teljesülni
látszik. A beruházások élénkülését
tapasztalva a jövõ azonban bizakodással tölt el bennünket. Az állam is élen jár a beruházások serkentésében, mely által ismét több
munkalehetõség kínálkozik a piacon. A járvány ideje alatt nagyprojektjeink nem álltak le, viszont a
megrendelõi döntések elhalasztódtak õsz végére. Ezzel párhuzamosan a magánmegrendelõk is
megtorpantak, mindenki kivárásra
rendezkedett be. Mindez együttesen hatott ki az építési piacra.

zéshez közeledünk. Budapesten a
rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola és Gimnázium
felújításával és épületbõvítésével
elkészültünk. A beruházást Orbán
Viktor miniszterelnök október közepén adta át. Ez évben került átadásra a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem részére a mûemléki védelem alatt álló Ludovika szárnyépülete is.
– Növekedhet az építõipari
termelés volumene jövõre?
– Mind az állami, mind pedig a
magánrendelések tekintetében újra élénkült a piac, ami biztató,
hogy jövõre is hasonló nagyságrendû projektekben vehetünk
részt. A ZÁÉV Zrt. mögött immár
több mint hetvenéves tapasztalat
áll, ezt bizonyítja számos nagy volumenû beruházás országszerte
cégünk kivitelezésében. A humánerõ-fejlesztés, a szakképzés, a
digitalizáció irányába tett lépéseink, az integrált vállalatirányítási
rendszerünk folyamatos fejlesztése együttesen olyan erõforrást és
stabilitást képvisel, ami miatt cégcsoportunk továbbra is meghatározó szereplõje lehet a magyar magasépítési piacnak – zárta a beszélgetést Dormán József vezérigazgató.

– Ahogy említette, a nagypro- let bokrétaünnepét november 22jekteken folyamatosan tudtak én tartották. A beruházás a jövõ év
dolgozni idén. Hol tartanak most végére készül el.
ezek a beruházások a zalai me– Ha kitekintünk a megyébõl,
gyeszékhelyen?
milyen munkákat említene meg?
– Zalaegerszegen három nagy
– Szombathelyen idén fejeztük
tendert nyertünk el. Az év elején be a Nyugat-magyarországi Utánkezdtük meg a Göcseji Múzeum pótlás-nevelési Centrum építését.
neobarokk épületének felújítását, A fõvárosban nemrég kezdtük el a
ami a környezetrendezéssel Nemzeti Atlétikai Központ kiviteleegyütt 2021 végére készül el. Jú- zését a Magyar Építõ Zrt.-vel közöliusban alapkõletétellel indult a sen konzorciumban. A létesítmény
Mindszenty József Múzeum és a 2023-as budapesti atlétikai világZarándokközpont,
vagyis
a bajnokságra készül. Szintén konMindszentyneum
kivitelezése, zorciumban épül az Új Néprajzi
amelynek befejezési határideje Múzeum és Látogatóközpont a
2022 tavasza. A Göcseji Múzeum Városligetben. Lakitelken a népfõrekonstrukciója eredeti építészeti iskola részére létesítünk egy új hojegyeinek megtartása miatt külön- telt. A Pécsi Tudományegyetem
leges feladat, a Mindszentyneum Általános Orvostudományi Karápedig a pinceszint földkiemelése nak új oktatási és kutatási épületéés víztelenítése során alkalmazott nek kivitelezésével már a befejeegyedi technológia
miatt jelentett kihívást. A megyeszékhelyen az új verseny- és tanuszoda
építése is az ütemterv szerint halad.
Igazán látványos
szakaszához érkeztünk, hiszen már a
homlokzati paneleket emelik be munkatársaink. A maga
nemében szintén
különleges a nagykanizsai multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok. A
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem felújított Ludovika szárnyépülete
szerkezetkész épü-

AZ ÖSSZEHANGOLTSÁG

Lenti lépéselõnye

kiépítése, az intézmények fûtés- túlélésért küzdenek. Igaz ez a
rendszereinek csatlakoztatása, a gyógyfürdõre és a Thermal Hotermálkutak fúrása folyamatos. A tel Balance-ra is?
rengeteg földmunka nem használ
– Sajnos Lenti sem kivétel. Az
a városképnek, de a jövõ év elsõ elsõ félévben a gyógyfürdõ vezefelében szeretnénk eredménye- tésével összefogva komoly forrásen zárni a projektet, újra rendez- sokat mozgósítottunk azért,
ni a mélyépítés által igénybevett hogy a nyári szezonig megtartsuk
területeket.
a több mint százhúsz dolgozón– Fejlõdtek-e a városhoz tar- kat a fürdõben, hotelben és a
tozó településrészek?
campingban. A jelenleg is tartó
A Magyar Közút beruházásá- recesszió gazdasági hatásait már
– A megkezdett projektjeink
megvalósítása az ütemezésnek ban készült el a Bárszentmi- nem lehet önkormányzati forrámegfelelõen folyamatos, átadásra került a megújult inkubátorház, végéhez közeledik a régió
agglomerációját érintõ szennyvízprojekt, melynek keretében
decemberben sor kerül a korszerû szennyvíztisztító mûszaki átadására is.
– Milyen elnyert pályázati
projektek, önerõs fejlesztések
segítették a város modernizálását az utolsó negyedévben?
– Két nagy projektünk munkálatai is folynak: a "Zöld város" projekt keretében a település délnyugati részén több mint 3,5
hektáros területen létesülnek
megújított zöldfelületek, gyalogos és kerékpáros közlekedést
A Nefelejcs Dalkör a színpadon
szolgáló, új burkolattal ellátott
területek,
parkolóhelyek,
a hályfát Mumorra összekötõ út sokból korrigálni. Jelenleg zárva
gyógyfürdõ északkeleti részén felújítása, befejezõdött a Má- tartunk, bízunk abban, hogy a jösportpályák, játszótér és ezek homfai városrészt Lentivel össze- võ évben újra fogadhatjuk venhasználóit kiszolgáló komfort- kötõ kerékpárút rekonstrukció. dégeinket.
pont munkálatai kezdõdtek meg. Mindkét beruházás jelentõs elõ– Az Idõsbarát Önkormányzat
Jól halad a tíz közintézményt relépés a városrészek közlekedési miként segítette, hogyan támogeotermikus energiával fûtõ pro- feltételeinek javításában.
gatja az aranykorú polgárait?
jekt megvalósítása is, a mintegy
– A hazai gyógyfürdõk és
– A legfõbb feladat az egész3,5 kilométeres vezetékrendszer szállodák a COVID 19 hatására a ség védelme és a rászorultak se-

gítése a járványhelyzet alatt is,
errõl szól ez az év. Igyekeztünk
odafigyelni az idõsekre, egyedülállókra, betegekre, gondozást
igénylõkre, ezt tesszük most is.
Ebben partnerek voltak a családsegítõ szolgálat munkatársai és
cégeink dolgozói is, de a feladatok megoldásában, optimálisan
kihasználtuk az elmaradt rendezvények következtében a közmûvelõdésben dolgozók felszabadult kapacitását is.
– Lentiben egyre nagyobb
szerepet kap a civil szféra, az
egyesületek összefogása. Kapnak-e kellõ megbecsülést a helyi
öntevékeny szervezetek?
– Természetesen, hiszen most
szükség van az egymásra figyelésre, a szolidaritásra. Az önkormányzat alapítványa ez évben is
hozzájárult a civil szervezetek
mûködéséhez, ha csökkentett
mértékben is, az önkormányzat is
forrásokkal támogatta az egyesületek munkáját. Ez évben is bevontuk õket a település közösségi feladatainak megoldásába, továbbra is számítunk együttmûködésükre.
– Milyen sportsikerek vitték
Lenti jó hírét az utolsó negyedévben?
Sajnos az év történései nem
segítették, hogy a sportolók a
megszokott szinten tevékenykedjenek. Több rendezvényünk is
elmaradt, vagy a jövõ évben kerül
megrendezésre – sikeres volt viszont a covid második hullám
elõtt mintegy százhúsz fõ részvé-

A felújított inkubátorház
telével tartott, az õsszel zárult,
városi tekebajnokság. Jó hír még,
hogy készül a kézilabda munkacsarnok, melynek átadása a jövõ
esztendõ õszén várható.
– Léteznek-e olyan határon
átnyúló pályázati projektek,
amelyek sikerében még bizakodik a település?
– Sikerrel zártuk a City
Cooperation 2 osztrák – magyar a
határmenti együttmûködés élénkítését segítõ projektünket, zárul
a szlovénokkal közös "Folk music
heritage", mely id. Horváth Károly
hagyatékának digitalizálását, bemutatását hivatott segíteni.
Ugyancsak
szlovén–magyar
együttmûködéssel jelentettük
készre a régió apró csodáira fókuszáló „Garden” projektünket is.
Idén kezdtünk két horvát–magyar
projekt megvalósítását, az egyiket turisztikai attrakciófejlesztés,
a másikat a kulturális kapcsolatok
bõvítése területén.
– Ha a járványhelyzet normalizálódik, akkor milyen városfejlesztési terveket szeretnének
megvalósítani jövõre?
– Fõ célunk, hogy a jelenleg
futó beruházásokat határidõre sikeresen zárhassuk. Év elején
megkezdõdik a Zalaegerszegi

Tankerületi Központ által irányított létesítményfelújítás a Vörösmarty Általános Iskolában, megkezdõdhet a Gyógyfürdõ egészségturisztikai fejlesztése, kerékpárút-hálózatunk három szakaszának rekonstrukciója is a jövõ
év beruházásainak része lesz.
Folytatjuk a belterületi csapadékvíz-rendszer felújítást is.
– Lesznek-e nyilvános karácsonyi, adventi programok?
– Az utolsó komoly rendezvényünk az Õszi Fesztivál volt. Bár
a városban kigyúltak az adventi
fények, a központi elõírások miatt le kellett mondanunk a hagyományos, év végi közösségi
programjainkat: a Mikulásvárást,
az idõsek karácsonyát, az adventi rendezvényeket, és a januári
város napi ünnepséget. Remélem, jövõre nem kell hasonló intézkedéseket hoznunk és együtt
ünnepelhetünk majd. Ebben bízva köszönöm meg a lentieknek a
munkát, az összefogást, a megértést, a türelmet és a fegyelmezett hozzáállást, kívánva mindenkinek békés adventet, boldog karácsonyt, és egészségben
teljes, eredményekben gazdag
új esztendõt!
Nemes Norbert

TÉRSÉG

KÖRNYEZET
A világ többi országához hasonlóan hazánk és térségünk gazdasága is megszenvedi a rendkívüli járványügyi helyzetet. Nagykanizsának is károkat okoz a világméretû törés, a védekezés jelentõs erõforrásokat emészt fel
itt is. Az egészség védelme mellett mégis kiemelt feladat a gazdaság újraindítása, a munkahelyek védelme, a válság súlyos következményeinek az enyhítése –
a minden korábbi tervet felrúgó
válsághelyzet ellenére Balogh
László, Nagykanizsa polgármestere bízik a jövõben, és mint beszélgetésünkben elmondta, e hitét a
nehézségek mellett elvégzett áldozatos munka és az új fejlesztések sora erõsíti meg.

– Nagyon nehéz év áll mögöttünk, és csak azért nem mondom,
hogy jó lenne már a következõ évbe átugrani, mert az ünnep a bensõségességével és a szeretetével
sokat tud most adni mindannyiunknak az elmúlt hónapok megpróbáltatásai után - kezdi Balogh
László polgármester. Utána viszont
valóban nagyszerû lenne már a
fényt látni az alagút végén, mert
ezt a járványhelyzetet nem csak a
települések, vállalkozások vezetõi,
de minden magyar, sõt a világon
minden ember elszenvedi. Aggódunk barátainkért, embertársainkért, és azokért, akik a hivatásukban, vállalkozásuk vitelében súlyosan ki vannak téve e rendkívüli
helyzet következményeinek. De elvesztettük a legfontosabb emberi,
közösségi kapaszkodóinkat is, nem
látjuk egymás arcát, mosolyát, hiányoznak a nagyszülõk ölelései, így
egy kicsit mindannyian magányosakká váltunk, bezárkózva a jelen
világába. Hiszem, hogy az Advent
reményt adó idõszaka és az újév
beköszönte változást hoz, kinyitja
a jövõt mindannyiunk elõtt. Ezért
mindenki sokat meg is tesz és
küzd.
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BALOGH LÁSZLÓ, NAGYKANIZSA POLGÁRMESTERE:

Reménnyel tekintve 2021 felé
– Mit tud tenni városvezetõként egy ilyen példátlan egészségügyi és gazdasági helyzetben?
– Városvezetõként most kettõs problémakört kell egyszerre
kezelni. Egyfelõl a jelen, a mindennapok azonnali kihívásaira kell
gyors válaszokat találnunk, mert
az egészség védelme és a gazdaság fenntartása nem tûr halasztást. Másfelõl eközben a jövõvel
is foglalkozni kell. Folytatni a beruházásokat, fejlesztéseket, hogy
megvédhessük a munkahelyeket
és a város, a térség jövõjét. Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ azon tevékenykedik, hogy
Kanizsa térségében lévõ települések fejlõdése is folytatódjék, én
pedig vele együttmûködve a városban teszem a feladatom,
vagyis az egészségünk megvédése érdekében napi döntéseket
hozok, ugyanakkor a beruházások, a projektek megvalósulását
segítem.
– Hogy áll a város gazdálkodása, költségvetése?
– Mindez a küzdelem természetesen a költségvetésünkben is
visszatükrözõdik, hiszen ez a világméretû törés a védekezésre
hatalmas erõforrásokat emészt
fel. Több tízmillió forintot költünk
a járvány megfékezésére, de az
önkormányzati tulajdonú üzleti
helyiségek bérleti díjának vállalkozások számára nyújtott csökkentése vagy a helyi iparûzési adóbevételek visszaesése is komoly súly
a városnak. Tehát amellett, hogy

A nagykanizsai aréna bokrétaünnepén
rengeteg erõforrást, pénzt fordítunk a védekezésre, egyben lehetõségeinkhez mérten segítjük a
nehéz helyzetbe kerülteket. S
közben az látszik Kanizsán, ami
országosan is jellemzõ, hogy a
jobboldali városvezetõk a vállalkozások terheinek csökkentése érdekében dolgoznak. Emlékezzünk, a 2008-as válság idején
megszorítottak, adót emeltek a
baloldal vezetõi, ami majdnem
csõdöt jelentett az országnak és a
térség településeinek. Mi azonban
a megszorítás helyett, ahol lehet,
támogatást nyújtunk és a fejlesztést próbáljuk fenntartani, mert
hisszük, hogy a válság elmúltával
is van, lesz élet. Ezzel együtt módosítani, egyensúlyba kellett hoz-

ni a város költségvetését, mivel a
válsághelyzet kihívásain felül a
közgyûlésben többséggel bíró
baloldali ÉVE-tömörülés saját pozícióit és apanázsát biztosító felelõtlen döntései azt komoly mértékben megbillentették. 100 millió forintos terhet jelentett csak
idén, hogy például a saját és az általuk választott vezetõk pozícióit,
fizetését megemelték, új bizottságokat és tanácsnoki rendszert
hoztak létre.
– Ön, önök mégis a fejlesztésekben, beruházásokban hisznek!
– Igen. A nehézségek ellenére
sem fékezzük a jövõ építését
Nagykanizsán. Noha az elmúlt
idõszakot elsõsorban a járvány el-

 A Szabadics Közmû- és Mélyépítõ Zrt. tavaly ünnepelte fennállásának 30 éves jubileumát. A
közmûépítéstõl a magasépítésig
számtalan jelentõs projektet
megvalósító vállalat idén májusban költözött be Zalakarosról új
nagykanizsai székházába.
Egyúttal nevet is változtatott:
Szabadics Építõipari Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság –
utalva ezzel tevékenységének
ra volt szükségünk céljaink elérésokszínûségére.
séhez, így számukra most minden
igényt kielégítõ munkafeltételeket
– A. L. –
tudtunk teremteni, bízva abban,
hogy a hely szelleme, megjelenése
– Háromgenerációs családi inspiráló környezetet jelent, és alvállalkozásként milyen jövõké- kotó munkára ösztönöz.
pet fogalmaztak meg?
– Milyen kihívások elé állította
– Babits Mihály tollából szárma- a járványhelyzet a társaságot?
zik az idézet, miszerint „Múlt nélkül
– Maga a pandémia szerencsénincs jövõ, s mennél gazdagabb a re közvetlenül nem akadályozta a
múltad, annál több fonálon kapasz- munkánkat. A tavaszi idõszakban
kodhatsz a jövõbe.” – válaszolt teljesen elkerült bennünket a vírus,
Kovács Tamás, a Szabadics Építõ- mára már sajnos pár kollégánkat
ipari Zrt. elnöke. – Társaságunk tel- érinti. Természetesen azonnal bejes mértékben azonosulni tud ezzel vezettük a megelõzõ intézkedésea kijelentéssel, mert egyik oldalról ket a távolságtartásra és maszkviKovács Tamás elnök
büszkék vagyunk azokra az érté- selésre vonatkozóan, és figyelünk
kekre, amelyek egy családi vállal- arra, hogy a szükségesnél több lentett a horvátországi munka esekozás bázisán indulva megterem- személyes egyeztetésre ne kerül- tében a határzár bevezetése, de
tették a jelenlegi társaság alapjait, jön sor. Az anyagellátás folyamatos köszönhetõen a gyors kormányzati
és reményeink szerint letették a jö- volt, így emiatt nem kényszerültünk intézkedéseknek, ez pár héten bevõ építésének alappilléreit. Önma- leállásra. Rövid megtorpanást je- lül megoldódott, így kollégáink zagában az a tény, hogy három évtizede tevékenykedünk ezen a piacon, átélve az évtizedek folyamatosan változó kihívásait, azt üzeni,
hogy olyan alapokra építkezünk,
ami szilárd hátteret jelent. Ez magában foglalja egyrészt az értékrendet, ami kötõelemként ott van a
vállalat kultúrájában, meghatározza mindennapi cselekedeteinket és
másrészt a folyamatos megújulásra való törekvést, annak a keresését, mi különböztet meg bennünket, mit tudunk jobban másként csinálni, mint a versenytársaink.
A Nagykanizsára költözés fontos lépés volt a társaság életében,
mivel szerencsére az elmúlt években egyre több és több munkatársA fenékpusztai Kis-Balaton Látogatóközpont

vartalanul tudnak a Mura menti
projekten dolgozni.
Árbevételünk sajnos nem éri el
a tervezett szintet, ami elsõsorban
annak a következménye, hogy az
új projektek késõbb kerültek szerzõdéses állományba, így ebben a
tekintetben éreztük a járvány hatását. Viszont 2021 egészére látjuk
elõre feladatainkat, így nem kell aggódnunk, hogyan tudunk munkát
biztosítani kollégáinknak.
– Mindezek tükrében hogyan
értékeli az évet?
– 2020-ra úgy emlékezhetünk
majd vissza, hogy sok szép projekten dolgoztunk, amelyek az emberek életét tették biztonságosabbá,
komfortosabbá és kényelmesebbé.
Büszkék vagyunk mindegyikre! A
teljesség igénye nélkül csak párat
megemlítve, részt vettünk a
dozmati tározó építésében, ami
Szombathely árvízvédelmét biztosítja, a Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság gondozóházainak megújításában, ami hátrányos
helyzetû felnõttek mindennapi életét teszi szebbé, a zánkai Erzsébet-tábor felújításában, ahol évente
több ezer anyaországbeli és határon túli gyerek találkozhat talán életében elõször a Balatonnal. Megépítettük a fenékpusztai látogatóközpontot, ahol a Balaton élõvilágával ismerkedhetnek az érdeklõdõk. Ivóvízminõség-javító programokat végeztünk Baranya, Somogy és Tolna megyékben, hogy
az egészséges ivóvíz ott is a mindennapi élet természetes velejárója legyen. Szennyvízvezetéket épí-

leni védekezés határozta meg, a
fejlesztések a veszélyhelyzet idején is folytatódnak. Ma létkérdéssé vált minden közösség életében, hogy féken tartsuk a járványt, de eközben a gazdaság
szereplõit és a munkavállalókat se
hagyjuk magukra. Mindez komoly
egyensúlyteremtést igényel, odafigyelést és gazdálkodási fegyelmet. Szerencsénk, hogy a korábbi
jobboldali városvezetés és Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ komoly beruházásokat és fejlesztéseket indítottak el az elmúlt
években, amelyeket most menedzselni tudunk tovább, hogy segítsük a gazdaság szereplõit és a
munkahelyek megóvását. Ugyanis, ha a fejlesztések, beruházások
folytatódni tudnak, akkor sokak
munkahelye is megõrzõdik ezzel
egyidejûleg, vállalkozásoké, beszállítóké és minden munkavállalóé, ami ebben a rendkívüli helyzetben különösen nagy érték.
– Számos beruházás, felújítás
fejezõdött be Nagykanizsán.
Vannak új terveik, fejlesztéseik a
jövõre nézve?
– Nagykanizsa belvárosa évtizedes megújításának újabb lépéseként nemrégiben fejeztük be az
Eötvös tér és a Deák tér felújítását, az egyetem és az alsóvárosi
templom elõtti parkolók rekonstrukcióját. Ezzel egységes és esztétikus arculata lett Kanizsa belvárosának. A Modern Városok Programja keretén belül megépült a
térségnek is rendkívül fontos
M70-es autóút és jól halad a város

új sport- és rendezvénycsarnoka,
amely várhatóan a keleti városrész új központjává válik jövõre,
számos sport és kulturális rendezvénnyel. De rengeteg projekt zárult vagy fut még ezeken túl, például a Csengery, Nagyrác és Szent
Imre utcai egészségügyi alapellátó intézményeink megújítása, az
Ipari Park 3 milliárd forint értékû
feltárása és fejlesztése, hogy két
részben mintegy 100 hektár terület kialakításával újabb befektetõket tudjunk majd kiszolgálni. A
Csónakázó-tónál is folytatódik a
fejlesztések sora egy új sportparkkal, és intézményeink energetikai korszerûsítése is elkezdõdik. A Corvin utcában pedig új bölcsõde nyílik, hogy a város népességmegtartó ereje, valamint a kisgyermekes szülõk munkába állási
esélyei javuljanak. Mindezek öszszességében több tíz milliárd forint jövõbe való befektetését jelentik. Középtávra tekintve a
nemrégiben megalapult egyetemi és vállalati együttmûködésben
létrehozott kompetenciaközpontunk kiemelkedõ jelentõségû, mivel amellett, hogy a jövõ világproblémáira keresi a válaszokat,
remélhetõleg nemsokára egy tudományos ipari park is születik
mellette a körforgásos gazdaság
alapjainak megteremtésére. Bízom benne, hogy e park vonzza
majd a befektetõket, mert ez a jövõ, és a fiataljaink itt maradásának is fontos eleme.
Most azonban mindennél fontosabb, hogy mindent megtegyünk a járvány terjedésének lassítása, az itt élõk egészségének
megóvása érdekében. Meggyõzõdésem, hogy az ünnepek után az
új év kezdete elhozza mindenki
számára az enyhülést, és egy
szebb, mosolyokkal és sikerekkel
teli év elé nézünk. Ennek megvalósulásához kívánok sok türelmet,
kitartást és hitet, áldott karácsonyt és egészségben bõvelkedõ, boldog új évet mindenkinek!

A TERMÉSZET VÉDELME MUNKÁIKBAN
A SZABADICS ZRT. JÖVÕBE MUTATÓ ÉRTÉKRENDJE

A Szabadics Ride Company Challenge-ban is jól teljesít a csapat

tettünk Vas és Zala megyében,
hogy a komfort ezen a szinten is
megjelenjen, a kisebb településeken is. Szerencsére még sokáig
sorolhatnám a jó példákat!
De amire talán a legbüszkébbek vagyunk, hogy nyertünk egy
projektet a debreceni BMW-gyár
építésének keretében, illetve Romániában, Kolozsvár környékén
fogunk a következõ két évben 170
km hosszúságú ivóvízvezetéket
megépíteni, szinte teljes egészében magyarok által lakott településeken.
– Hogyan készülnek a következõ évre?
– 2021 sem lesz egyszerûbb,
mint a többi év! Egy vállalkozásnak
mindig meg kell újulnia, mindig új
célokat kell kitûznie, mindig a jobb
mûködésre kell törekednie. Mi hiszszük, hogy az innováció, a technológiai fejlesztés nélkül nincs elõrelépés, ezért beadtunk egy kutatási
pályázatot, aminek keretében a
Pannon Egyetemmel karöltve a balatoni iszap építõipari felhasználásának lehetõségeit akarjuk kutatni.
Másrészt vásároltunk egy olyan kanadai technológiát, aminek segítségével a jövõben feltárás nélkül
fogjuk tudni vizsgálni az azbeszt
ivóvízvezetékek állapotát, ennek

segítségével pedig támpontot tudunk adni az üzemeltetõknek a
cserére vonatkozó döntéseik megalapozásában.
– Zárásként beszéljünk a vállalat társadalmi szerepvállalásáról, ami a Szabadics a Gyermekekért Alapítvány valamint a Holnapocska tábor mûködtetésében nyilvánul meg, illetve a
Szabadics Ride-ban.
– Hisszük, hogy ha kapunk a
társadalomtól, akkor abból vissza
is kell adnunk! Ezek a kezdeményezések ezt a célt szolgálják. Az
alapítványon keresztül immár negyedik éve ismertetjük meg a
digitalizáció nemzedékét a természettel és hiszünk benne, hogy
amit ismernek, azt becsülni, védeni
is fogják! Emellett át tudják élni az
építõtáborok hangulatát, ami nekünk, ötvenes korosztálynak az ifjúság fontos részét jelentette. A
Ride pedig egy nagy szerelem!
Büszkék vagyunk rá, hogy a Tour
de Zalakaros elemeként részesei
vagyunk az ország egyik legnagyobb kerékpáros rendezvényének, és egy hétvégére 1500 embert tudunk megmozdítani, aki kerékpárra ül és teker ezeken a csodálatos zalai tájakon! Találkozzunk
jövõre minél több olvasóval!
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BÕVÍTI TELEPHELYÉT A MOULDTECH SYSTEMS
A REPÜLÕGÉPIPAR ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI IPAR FELÉ NYIT

 A vállalat a repülõgép- és egészségügyi ipar felé nyit, ezért bõvíti meglévõ üzemét, és egy új
gyártócsarnokot is épít a zalaegerszegi északi ipari parkban lévõ telephelyén. A MouldTech
Systems egy olyan mérnöki és gyártókapacitást értékesítõ megoldási ökoszisztéma, amely a
mérnöki szolgáltatáson túl a prototipizálást és késztermék-sorozatgyártását is kínálja megrendelõi
számára. Társadalmi felelõsségvállalása jegyében kutatás-fejlesztési projekteket is futtat. A
kapacitásbõvítésnek köszönhetõen olyan infrastruktúrát alakít ki, amely hozzásegíti az Ipar 4.0-val
kapcsolatos automatizáció és digitalizáció kiterjesztéséhez. Molnár Gábort, a cég egyik
tulajdonosát és stratégiai vezetõjét kérdeztük az idei évükrõl és a jövõre vonatkozó terveikrõl.

– Tervezik a tavaly õsszel átadott ZalaZone Kutatási és
Technológiai Központ bõvítését
is?
– Igen. A csonka piramist formáló épület és a hozzá tartozó
mûhelyépület mondhatni azonnal
betelt. Kutatók, mérnökök, technológusok, felsõfokú tanulmá-

Antal Lívia
– Ezt az évet a cégek és a
magánemberek életében egyaránt meghatározza a koronavírus-járvány. Mindjárt az elsõ
hetekben példás társadalmi felelõsségvállalásról adtak tanúbizonyságot.
– Szerencsésnek mondhatjuk
magunkat, mert nem kellett leállnunk a járvány miatt, ezért azonnal tudtunk reagálni a tavasszal
kialakult helyzetre. Kihasználva a
modern technológia, a 3D fémnyomtatás adta lehetõséget,
egészségvédelmi pajzsok fejlesztésébe és gyártásába fogtunk, ezzel együtt megszereztük az ehhez
szükséges egészségügyi és hatósági engedélyeket. A segíteni
akarás vezérelt bennünket, azzal
a szándékkal, hogy mi is kivegyük
a részünket a koronavírus-járvány
elleni küzdelembõl.
– Térjünk rá a beruházásokra. Milyen céllal kezdtek bele az
építkezésbe és a bõvítésbe?
– A 600 négyzetméterrel bõvülõ meglévõ csarnok a prototípusösszeszereléseknek lesz a helyszíne. A másik új gyártócsarnok

nyaikat végzõ hallgatók dolgoznak benne. Feladatuk a kutatásfejlesztés projektek prototípusainak és késztermékeinek validálása és tesztelése. A K+F laborépület bõvítését a cégcsoportunkhoz tartozó Z-One Park Kft.
fogja elvégezni, melynek a
SmartField-komplexum ad majd
helyet, megközelítõleg 700 négyzetméternyi területen.
– A termékfejlesztésekkel
milyen új területekre koncentrálnak?
– Azok a termékeink, amelyeket tavaly és tavalyelõtt fejlesztettünk, már túlestek a validálás és a

Elöl jobbra a meglévõ telephely. Mögötte és balra
a két megépítendõ új csarnok, most még látványtervben

3000 négyzetméteren létesül,
ahol már valóban az Ipar 4.0 technológiákkal folyik majd a termelés. A régi üzem gépparkját áttelepítjük az új csarnokba, a felszabaduló helyet pedig a saját gyártás
megerõsítése érdekében tavaly
létrehozott 10-fõs fejlesztõi csoport foglalja el. Mindegyikük tudományos fokozatokkal rendelkezõ
kutatómérnök: az elektronika, a
gépészet, a mechatronika és a
természettudomány területén jár-

SAJTÓKÖZLEMÉNY

DREAM ROAD
A DREAM ROAD projekt - Danube Region for improved
Access and eMpowerment of ROmA Development – az Interreg
Duna Transznacionális Program keretében, az Európai Unió
(ERFA, IPA, ENI) társfinanszírozásával valósul meg.
A 30 hónap futamidejû projektben 10 Duna régiós országból 15
projektpartner tûzte ki közös célul, hogy megoldást találjanak azokra
a kihívásokra, amelyekkel a roma közösségek tagjai nap mint nap
szembesülnek. Erre példa az egyenlõtlen hozzáférés, vagy a társadalmi kirekesztettség. A romák aktív részvételét megcélzó megközelítéssel, és valamennyi társadalmi szereplõ bevonásával a projekt
célja a látszólag áthidalhatatlan akadályok csökkentése, és a nagyobb és tartósabb hatás elérésének elõsegítése. Újszerû kezdeményezések megvalósításával és széleskörû együttmûködések létrehozásával javulás következik be a romák digitális, információs és funkcionális íráskészségében – ez a projekt legfõbb eredménye lesz.
A projekt idõtartama 30 hónap, 2020. 07. 01-tõl 2022. 12. 31-ig
tart. A partnerségben összesen 10 ország vesz részt: Szlovénia,
Csehország, Magyarország, Románia, Bulgária, Ausztria, Szlovákia,
Szerbia, Moldova és Ukrajna. A magyar oldalról két partner képviselteti magát, ezek egyike a Zalai Megyei Területfejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft. A magyar partnerek részvétele a projektben a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg. A projekt
költségvetése összesen 2.072.267,40 Euró.
A projekt nyitókonferenciájára 2020. december 2-án, online formában került sor. Az eseményre 10 országból 65 résztvevõ csatlakozott, a kedvezményezett partnerszervezetek mellett a sajtó képviselõi és stakeholder szereplõk is.
A rendezvényen szó volt a romák fõ kihívásairól, oktatási helyzetérõl, integrációs politikájukról, továbbá megosztásra került egy felmérés eredménye is, a COVID-19 világjárvány elsõ hulláma alatt
életbe lépett távoktatási rendszer tapasztalatairól is bolgár viszonylatban. Továbbá ismertetésre került több, a témához kapcsolódó jó
gyakorlat egy nemzetközi projekten és hazai jó példán keresztül. Az
online nyitókonferencia a sajtó kérdéseivel zárult.

tas és kiemelkedõ tudással bíró
szakember. Januártól fejlesztõi
csapatunkat négy fõvel bõvítjük.
Ezáltal a MouldTech Systems
székház, egy prototípus-kutató és
-fejlesztõ laborrá válik. Az új 3000
négyzetméteres csarnokkal a
megnövekedett vevõi igényekre
kívánunk reagálni. Ez egy olyan
modern gyár lesz, ahol a csúcstechnológia és a magas hozzáadott értékû termékek fejlesztése
és gyártása kap helyet.

 A Zala Megyei Közgyûlés
október elsejével nevezte ki
Varga Miklóst a Zala Megyei
Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány (ZMVA) helyettes
ügyvezetõjének. A
vállalatirányításban jártas
szakembert elöljáróban
bemutatkozásra kértük, majd
az alapítvány mûködtetésével
kapcsolatos elképzeléseirõl,
terveirõl kérdeztük.
– liv –
– Az elmúlt húsz évben dolgoztam a multiszektorban pénzügyi, gazdasági, kontrolling területeken, foglalkoztam sportfinanszírozással, pályázatok összeállításával, menedzselésével és elszámolásával, gazdasági tanácsadással. A ZMVA helyettes ügyvezetõjeként hasonló feladatok
várnak rám, melyek ellátásában
vállalatvezetõként szerzett tapasztalataimra is támaszkodni tudok. Örömömre szolgál, hogy felkértek erre a pozícióra, amelynek
a legjobb tudásom szerint kívánok megfelelni. Korábban az alapítvány munkájába nem láttam
bele, de mint zalai ember, az
elektronikus és az írott sajtóból
folyamatosan értesültem a szervezet tevékenységérõl, projektjeirõl. Most belülrõl ismerhetem
meg az alapítvány munkáját, a
gazdasági szereplõkkel kialakított
kapcsolatrendszerét, ami mentén
több szolgáltatást kínál.
– Melyek ezek?
– Alapítványunk különbözõ
méretû vállalkozások részére
nyújt gazdasági jellegû szolgáltatásokat a megyében. A mikrohitelezéssel az egyéni vállalkozásokat, kisebb cégeket segítjük.
Saját és az Országos Mikrohitel
Alapból tudunk 10 millió forint
összegig hitelt nyújtani mikrovállalkozások részére. A vállalkozások nagyobb hiteligényeit Szé-

Permetezõ drónokat is fejlesztenek

A jelenlegi üzem

szabványosítás hosszú folyamatán. Izgalmas mérföldkõhöz érkeztünk ezáltal, hiszen 2021-ben
megkezdõdhet a szabadpiaci forgalmazásuk. Ezek egyike a permetezõdrónokhoz kifejlesztett –
saját szabadalmon alapuló – CDA
technológiát használó szórófej.
Amellett, hogy a vizsgálati eredmények visszaigazolták: alkalmas
a növényvédõ szerek pontos és
szakszerû légi kijuttatására, még
jóval hatékonyabb is, mint az eddig használt mûszaki megoldások. Fontosnak tartom kiemelni
az egyetemi együttmûködések jelentõségét, hiszen kutatócsoportok nélkül nehéz lenne megvalósítani termékfejlesztéseinket. Ehhez kapcsolódóan az év elején
üzembe állított 3D fémnyomtató
további lehetõségeket nyújt számunkra a K+F terén. A 2021-es
esztendõ legfontosabb célkitûzése, hogy a repülõgépiparban és
az egészségügyi iparban egyaránt pontos és megbízható beszállítóként azonosítsanak minket, amelynek érdekében új minõségbiztosítási sztenderdeket vezettünk be idén – zárta a beszélgetést Molnár Gábor.

MEGFELELNI A GAZDASÁG, A PIAC IGÉNYEINEK
VARGA MIKLÓSSAL, A ZMVA ÚJ VEZETÕJÉVEL BESZÉLGETTÜNK
chenyi-kártya keretében tudjuk kiszolgálni. A kedvezményes feltételrendszerû, kiemelt állami kamat-, kezességidíj- és költségtámogatásban részesített hiteleket
a zalaegerszegi és nagykanizsai
irodában is igényelhetik ügyfeleink.
Az alapítvány tagja az
Enterprise Europe Network-nak,
az Európai Unió vállalkozásfejlesztési hálózatának, amelyen
keresztül az exportpiacokra
törekvõ, illetve a már exportáló
kis-, közép- és nagyvállalkozásoknak biztosít üzlet- és partnerkeresõ szolgáltatást. Ez fordítva
is igaz, amikor külföldi cég keres
üzleti partnert Magyarországon.
Alapítványunk részt vesz a
népszerû vállalkozóvá válást segítõ programban, ahol vissza
nem térítendõ támogatásban részesülhetnek a potenciális vállalkozók.
– Befejezéséhez közeledik a
foglalkoztatási paktum is.
– A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány konzorciumi tagként vesz részt a 2021-ben
záruló ötéves projektben, amely
három szálon futott. Része volt a
vállalkozóvá válás segítése, a felnõttoktatásban való részvétel
biztosítása, illetve a munkaadóknak nyújtott bérköltség-támogatás. Az alapítvány négy megyei
irodájában segítettük a cégek és
a munkavállalók közti kapcsolatfelvételt.
– Idén az alapítvány mûködését is meghatározta a járvány. Belecsöppenve a munká-

Varga Miklós
ba, ennek tükrében is, hogyan
látja az évet?
– Valóban nem régóta vagyok
itt, ezért eltekintenék a tényszerû
évértékeléstõl. Azt viszont elmondhatom, hogy azok a célok,
amiket az alapítvány kitûzött magának stratégiai, operatív és
pénzügyi tervszinten, túlnyomórészt megvalósultak. A koronavírus-járvány miatt nem pont úgy,
mint azt az év elején eltervezték.
Elmaradtak, eltolódtak a személyes megbeszélések, a rendezvények, a konferenciák. Másrészrõl
online-térben zajlottak, ami jelen
pillanatban nem tûnhet teljesen
komfortosnak, de hosszú távra
tekintve részben járható út.
– Mik az elképzelései a jövõre nézve?
– Egy olyan évet hagyunk magunk után, amellyel kifut egy
uniós ciklus, jövõre pedig kezdõ-

dik egy új uniós programozási
idõszak. A saját házunk táján való felkészülést éppen ezért tartom
fontosnak. Tisztában kell lennünk
azzal ugyanis, hogy gazdasági
élet szereplõinek milyen jellegû
szolgáltatásokra lesz szükségük,
mely pályázati irányvonalakba tudunk majd bekapcsolódni, és ehhez milyen feltételeknek kell
megfelelnünk. Továbbá olyan
kapcsolatrendszer birtokában kell
lennünk, hogy amennyiben pályázunk, mely cégek, intézmények,
szakértõk vonhatók be. Elsõdlegesnek tartom azt, hogy az alapítvány továbbra is betöltse az
alapító, a Zala Megyei Önkormányzat által meghatározott szerepét a mikro-, a kis- és középvállalkozások fejlesztésében. Fontosnak tartom, hogy mérettõl függõen tudjunk számukra a pályázatok terén is tanácsot nyújtani a
standard szolgáltatások mellett,
mint a mikrohitelezés, a Széchenyi-kártya ügyintézés és a külpiacra segítés. Az alapítvány, bár
nonprofit szervezet, stabilitását,
illetve fejlõdését hosszú távon a
gazdasági alapokra helyezett mûködés teremtheti meg. Ehhez az
innováció is elengedhetetlen. A
gazdaság és a piac változó kihívásaihoz nekünk is igazodnunk
kell. Ehhez saját infrastruktúránkat is fejleszteni kívánjuk, többek
között az informatikai hálózatot,
hogy még inkább megfeleljünk a
mai kor digitális követelményeinek – hangsúlyozta végül Varga
Miklós, a ZMVA helyettes ügyvezetõje.
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A közösségi adventi koszorú
hagyományos gyertyáit minden
vasárnap, bensõséges hangulatban gyújtjuk meg. A vírushelyzet
kezelése mellett ezek szintén
fontos dolgok egy település életében. A faluközpontban a gyertyákat megjelenítõ cukorsüveg
fenyõk környezetének díszfényét
felkapcsoljuk. A templom melletti ezüstfenyõ díszes pompában
várja a karácsonyt. A zágorhidai
haranglábat feldíszítettük világító jégcsapfûzérrel, és a központi
mamutfenyõ ledes fényárban
úszik – mesélte a településdekorálásról Németh József, Nova polgármestere, akivel a vírushelyzet
kezelésérõl is szót váltottunk.

– Ebben a kérdésben, minden
tõlünk telhetõt megtettünk. a lakosságnak már tavasszal osztottunk maszkot. Márciusban bezártuk az iskolát, az óvodát, a mûvelõdési házat és a sportcentrumot.
A második hullámban ezekre a
drasztikus lépésekre nem került
sor. A bölcsõde és óvoda az óv intézkedéseket betartva, rendesen
mûködik. A tíz fõs, alsó tagozatosakat okító iskolánk dolgozói teszik a dolgukat. A faluban, a sportcentrumban rendezvényeket nem
tarthatunk. A mûvelõdési ház bezárására rendelet kötelezett minket. A polgármesteri hivatal minden munkavállalója a helyén van.
A hivatalba belépni. csak maszkban szabad azoknak, akiknek sürgõs elintéznivalója akad.
– Sikerült-e megragadniuk a
Magyar falu és a Leader programok lehetõségeit?
– A pályázatok figyelésére felkért munkatársaim nagyon aktívak, ügyesek. December derekán
értesítettek, hogy mintegy 31 millió forint összeget nyertünk a belvíz és csapadékvíz belterületi elvezetésének megoldására. A külterületi részekrõl, északról déli irány-

A járványhelyzet ellenére sem
maradt el településünkön az óriási sikerrel megtartott Mikulás-ünnep. A képviselõ-testület négy
férfi tagja öltött Mikulás jelmezt,
felosztva a falut. Hozzájuk csatlakozott négy „hölgy-krampusz” segítõ, hogy a község utcáin végigcsilingelve jelezzék, hogy ajándék
érkezik, az ajtók elé kitett csizmákba. A szülõket idõben kiértesítettük az érkezésünkrõl és legalább 130 gyermeknek tudtunk
ily módon felhõtlen örömöt hozni
– mesélte Sifter Péter, Nagykapornak polgármestere, akivel elöljáróban a pályázati sikerekrõl váltottunk szót.

– Az ötezer lélekszám alatti települések fejlesztése érdekében
létrehozott Magyar Falu Program
november közepén újabb öt pályázati kiírásának eredményeit
hozta nyilvánosságra a kormányzat. Számos zalai település között
községünk is jelentõs forráshoz jutott elképzelései megvalósításának támogatására. Mi is sikerrel
pályáztunk egy önkormányzati kerékpárút megépítésére. Örömmel
vettük, hogy az odaítélhetõ maximálishoz
közeli
összeggel:
Csesztreg, Hévíz, és Tornyiszentmiklós társaságában, mi is szerepeltünk a döntési listán. A falu
Keszthely felé esõ végétõl a temetõi feljáróig tartó kerékpárút megvalósítására 47 millió forintot sikerült elnyerni. A kivitelezési tervek
készítése folyamatban van, a vállalkozó kijelölése után, már kora
tavasszal neki szeretnénk állni a
rekonstrukciónak, hogy azt már
tavasszal készre tudjuk jelenteni.
Jómagam, 2006 óta irányítom polgármesterként a település életét
és már azóta folyamatosan panaszolták a biciklivel közlekedõk,
hogy az út balesetveszélyes. Több
helyen az aszfalt megsüllyedt, és
akadtak szakaszok, ahol a fák gyökerei emelték föl a burkolatot,
vagy a csatorna-fedlapok szélei

KALEIDOSZKÓP

PÁLYÁZATOKKAL, ÖSSZEFOGÁSSAL

Céltudatosan Nova nagyságáért
oktatásra az alsós diákjainkat. A Göcsej Szíve Dalkör tagjainak fellépésekre, a focistáink idegenben történõ mérkõzésre
jutása könnyebb lesz.
A Leader program keretében két harangláb
megújítását szeretnénk
elérni a remélt 7 milliós
támogatásból. Mind a
Salomfai-hegyen, mind a
Zágorhidán feltalálható,
tájegységünkre jellemzõ
ácsolt építményre kincsként tekintünk. Az Alsóhegyi részen a fából készült kilátót szintén fel
kell újítani. A Salomfai
Felsõ-hegy villamosítására lépéseket tettünk,
ban bezúduló víz elvezetése eddig
körülményes volt, lakóházak közötti magánterületeket is érint ez
a probléma. A pályázatnak köszönhetõen hamarosan megoldódik ez
a gondunk, a mederlapozás és
árokszélesítés után háborítatlanul
és sokkal gyorsabban tud majd elfolyni a csapadékvíz. Az orvosi rendelõ és a háziorvosi lakás felújításán már túl van a falu, de az orvostechnikai eszközfejlesztésre, a fertõtleníthetõ asztalok, székek és
egyéb berendezések beszerzése a
Magyar Falu Projekt keretébe történt még. A külterületi utak javítására is nagy gondot fordítunk,
egyelõre tartaléklistára került ez a
fejlesztés. Akárcsak a közösségi
gyermekjátszótér megújítása, de
az óvodai udvar fejlesztése meg-

valósult ebben az évben. Az önkormányzatnak helyet biztosító
épület szigetelése és modernizálása is e program forrásaira számítottunk, de majd jövõre sorra kerülhet. Pályázati forrásból épül járda és tetõt kap a szolgálati lakás.
A TOP-os pályázatnak köszönhetõen a helyi fõ utcán két buszöböl újult meg és kerékpár út
épült. E pályázat részként jelentõsen javult a karbantartó gépparkunk. Májusban elindítottuk és hamar közkedvelt lett a település új
szociális szolgáltatása: a falugondnoki szolgálat. December közepétõl már hadrendbe állt a pályázati
pénzbõl frissen vásárolt kisbusz.
Ezzel szállítjuk a szakorvosi beutalóval rendelkezõ idõseket szakrendelésekre, és majd Lentibe úszás-

mert több éve kérik ezt a
tulajdonsok. Akad olyan hegyi terület, ahol van ugyan elektromos
áram, de a vezetékes ivóvíz még
hiányzik, ezért ezt a beruházást is
el kell majd indítani.
– Mire futotta a saját erõ?
– Önerõbõl elvégeztük a
szennyvíztelep tetõjavítását, az
orvosi rendelõ épületének lapos
tetõ cseréjét, szeptemberben pedig egy jóléti víztározó építésébe
fogtunk. A nettó 66 milliós, az Erdõalja Horgászegyesület kezdeményezését megtestesítõ, két
hektárt érintõ, jelenleg félkész állapotú beruházást jövõ tavaszra
szeretnénk készre jelenteni. A
mindennapok része: a tereprendezés, az útjavítás, a virágosítás, a
közterületek rendben tartása. Szá-

Németh József és Vigh László

Nagykapornak nagy elánnal

mentén keletkeztek kisebb-nagyobb repedések. Az említett útszakasz járdaként is használatban
volt, ezért nem is volt túl egyszerû maga a pályázás, de az eredmény magáért beszél.
A Magyar falu program zöldterület gondozáshoz szükséges gépés eszközbeszerzési pályázatán
pedig közel kilenc millió forintért
vásároltunk egy helyben is javítható, kínai gyártmányú kistraktort,
ami eddig hibátlanul teljesített.
Beszereztük a hozzá tartozó adaptereket: rézsûnyírót, mulcsozót,
kaszálót, árokásót, kis-pótkocsit.
Vásároltunk még egy erdészeti és

kertészeti termékek forgalmazására szakosodott kereskedéstõl
négy darab, jó minõségû, damilos
fûnyírót és egy fûnyíró kistraktort
is. A gépek mindegyikét kora õszszel már használatba is vettük. Az
öt közmunkásunk jobbára a turistaházat felügyeli, de a közterületi
fûnyírás is az õ reszortjuk. Most
már nem lesznek eszközök híján.
A közmunkásaink segítségével
festettük ki a faluházat és fontos
feladatuk volt a közterületek
fenntartásban is. Van egy korábban nyertesnek minõsített, önrésszel együtt 9 milliós összértékû
Leaderes pályázatunk a polgár-

mesteri hivatal melletti kis-iskola
külsõ szigetelésére és a nyílászárok cseréjére. A húsz százalék önerõt biztosítottuk, a beruházás
most kezdõdik el az ablakok kicserélésével. Szeretnénk tavasszal ezt
is készre jelenteni. A szociális tûzifa kiosztására beadott pályázatunk
is eredményes volt. Mintegy 67
köbméter fából tudunk majd egyegy köbmétert adni a rászorulóknak. Január elsejétõl a településfelelõs kolléga már az állami normatívával futó falugondnoki szolgálat
munkatársaként segít a gyógyszerek kiváltásában, egyebekben. A
faluban nagyon sok jóakaratú önkéntes él. A Covid járvány elsõ hullámában utcafelelõseink segítették a bevásárlási, beszerzési, szállítási feladatok ellátását. Szerencsére nagyon kevés számú a tartaléklistára kerülõ, vagy elutasított pályázatunk. Ennek oka lehet, hogy
mi, inkább a nagyobb anyagi ráfordítást igénylõ, a valóságban is
égetõen szükséges pályázatokat
adunk be. Úgy érezzük, hogy a temetõi ravatalozó felújításának például, saját magunk is neki tudunk
fogni, de egy új kerékpárutat nem
tudunk építeni.
– Milyen célokat, terveket dédelgetnek?
– Nagy reményt fûzünk ahhoz,
hogy két szolgálati lakást is ki tudjunk alakítani. Az idõsek otthonával szemben levõ épületszárny
évek óta üresen áll, pedig ennek
az alsó és felsõ szintje is alkalmas
lehetne egy-egy szolgálati lakás kialakítására. A háziorvosunk nyugdíjas korba lépett. Reméljük, hogy
még sokáig ellát minket, de gondoskodnunk kell egy új helyrõl,
ahova az utódját elszállásolhatjuk.

Már negyedéve hirdetjük az óvónõi állást és eddig nemigen volt rá
jelentkezõ. Ha a pályázati kiírást
szolgálati lakás megjelöléssel jelentetnénk meg, biztosan nagyobb sikert érnénk el. E célból
már többször adtunk be pályázatot, eddig sikertelenül. A temetõi
urnafal elkészítésének tavasszal,
akár társadalmi munkában is neki
szeretnénk állni. Az MLSZ pályázatán 34 millió forintot nyertünk
mûfüves futballpálya kialakítására,
amit már használatba vettek a
helybéliek és az iskolába járó diákok. Korábban nagy vitát váltott
ki, hogy a projekt kivitelezéséhez
egy elöregedett, 60-70 esztendõs
fasor kilenc példányát is ki kellett
vágni. Ezek helyett a közelmúltban már telepítettünk új fákat. A
templomunkhoz tartozó térré-

mos társadalmi munkát szerveztünk. Kitisztítottuk a bolt melletti
területet, felújítottuk a volt mozigépházat, de felszámoltunk több a
településen illegálisan kialakított
szemétlerakót is.
– Jelent-e gondot az intézményfenntartás?
– A hazai bútoripar legfontosabb szereplõi közé tartozó, kárpitos bútorokat, matracokat és
ágyakat készítõ helyi üzemmel jó
partneri kapcsolatot építettünk ki.
Ha az iparûzési adót nem vonják el
tõlünk, akkor reméljük nem lesz
probléma. Az önkormányzati tulajdonú és a KLIK fenntartásában
mûködõ iskola udvarának kaszálására és környezetének rendben
tartására mindig gondot fordítunk. A Páka gesztorságával mûködõ bölcsi-ovi üzemeltetése sem
jelenthet számunkra elviselhetetlen terhet.
– Mi újság a programok, rendezvények terén?
– A szokásosan november végén tartott idõsek napja idén elmaradt, de az aprósüteményeket,
gyümölcsöt, kávét, teát, bort, mézet tartalmazó ajándékcsomagot
minden hatodik ikszét betöltõ
szépkorúnak házhoz vittük a munkatársakkal és a képviselõtársaimmal. Az óvodások mûsorából, a tanulók szavalataiból, az általam elmondott köszöntõbõl egy kisfilm
készült, amit a Kerka tévén sokszor bemutattak. A mintegy 800
lelkes faluban 119 fõ tartozik a 0tól 14 éves korosztályhoz. A Nováért és Gyermekeinkért Alapítvány
jóvoltából 6 Mikulás és 12 krampusz vitte ki a télapó csomagokat.
Karácsonyra mindenki kap vásárlási utalványt és a település természeti és épített értékeit fotóval
bemutató, hajtogatható fali naptárat. A rászorulókat felfûrészelt
tûzifával, ebéddel is segítjük. Sokat teszünk azért, hogy Nován
minden itt élõ jól érezze magát!
Nemes Norbert

szen egy olyan helyi értékeket bemutató tanösvényt alakítanánk ki,
ahol a templom történetérõl, a
természeti környezetünk becsességeirõl szóló információkat osztanánk meg az érdeklõdõkkel kis
táblákon. Terveink szerint, a kéttornyú templom fõbejárata is újra
az õt megilletõ, hangsúlyos szerepkörbe kerül.
– Mi újság a sportéletben?
– A megyei másodosztályban
fociznak a sportegyesület labdarúgói és a teke szakosztály játékosai
is nagyon ügyesek. A labdarúgó
bajnokságokat nézõk nélkül engedélyezték. Az utolsó két meccsünk
– nem a mi hibánkból – ugyan elmaradt, de jelenleg a tabella harmadik helyén állunk. Mi, nem jó
pénzért futballozó idegenlégiósakat futtatunk. Játékosaink itt, vagy
a környéken élnek. A helyi ifjak külön ellenszolgáltatás nélkül, sportszeretetbõl rúgják a bõrt. Értük,
miattuk a falu közössége is gyakran, egyre nagyobb létszámban kijár a meccsekre. Focistáink hosszú
ideje nagyon szépen helytállnak a
bajnokságban.
Nemes Norbert

RÉGIÓ

MOZAIK
A Zalai-dombság területén
fekvõ települések polgármesterei úgy látják, hogy a legnagyobb
eredményt akkor érik el a saját
településük fejlesztésében, ha
közösen, egyetértésben, irigység
nélkül, egymásra támaszkodva
kooperálnak. Összeköti õket a
közös fenntartású intézményhálózat is. A mini régió összes településvezetõje elismeri, hogy a
pályázatok kimunkálásában a
legnagyobb segítséget gesztor
községként Gutorfölde nyújtja.
Olyan pályázati konstrukciók elnyerésében érdekeltek, amelyek
egyformán szolgálják minden településen élõ érdekét.

Nyakas István polgármester, aki
több, mint negyedszázada áll a közel ezer lelket számláló Gutorfölde élén, kiemelte: a Magyar Falu Program keretében több pályázatot is beadtunk. A fogorvosi és
védõnõi szolgálatot magában foglaló orvosi rendelõ felújítására és
orvosi eszközök, beszerzésére összesen 18 milliót költhettünk el. A
rendelõ modernizálása 15 millió, a
különféle, korszerû orvostechnikai
eszközök beszerzésére pedig három millió jutott. A modernebb
betegellátást, így már négy tele-

GUTORFÖLDE, CSERTALAKOS, SZENTPÉTERFÖLDE

Csak tevékeny összefogással sikerülhet!
pülés: Csertalakos
Gutorfölde Szentpéterfölde
és
Pusztaederics lakói
számára tudjuk jó
színvonalon biztosítani. Az egycsoportos óvoda udvarának felújítása
megkezdõdött és
még idén be is fejezzük a munkálatokat. Mintegy ötmillió forintos támogatási összeg
felhasználásával új,
a mai kor szabványainak mindenben megfelelõ, három, kültéri, óvodai játék kerül beszerzésre. Az ide
járó mintegy húsz
kisgyermek önfe-

Jobbágy Zoltán pedagógus,
Csertalakos polgármestere elárulta: a Magyar Falu programban
közterület-fenntartó eszközökre
pályázott sikerrel. Ennek keretében mintegy nyolcmillió forint
összegben két darab, profi fûnyíró
traktor, egy pótkocsi, egy homlokrakodó és egy sószóró került be-

építeni, pihenõ padokat elhelyezni, és a fa kilátótorony újjáépítésébe, vendégház renoválásba is belefognánk.
Molnár Péter, a mintegy 120
lelkes falu polgármestere elmondta: Szentpéterfölde a régi, göcseji
tájegység hangulatát visszaadó
harangláb felújítását pályázati forrásból szeretné elvégezni. Tavaly,
járdaépítésre a Magyar Falu programban nyert mintegy ötmillió forintból szépült meg a Kossuth Lajos utca közel hatszáz méteres
szakasza. Idén a Magyar Falu programban elnyert 15 milliós forrás
bevonásával megtörtént a kultúrház külsõ-belsõ festése, áramvezeték-cseréje, új nyílászárók beépítése, a hõszigetelés, a homlok-

Jobbágy Zoltán és Nyakas István a közterület-karbantartó gépekkel

Korszerûsítették a rendelõt Gutorföldén

ledt játékát segíti egy kombinált
mászókavár; egy lépegetõ játék és
egy homokozó. Az épülethez hozzáépítünk egy 40 négyzetméteres
többfunkciós tárolót, ami nem
csupán a játszóeszközök tárolására
lesz alkalmas, de a fedett hely a
gyerekek kinti játékait is óvja. A tároló alsó burkolata már kész, hamarosan megérkeznek a kültéri játék elemek, és a tetõszerkezet
alapanyagai is már a helyszínen
vannak.
Pályáztunk útépítésre, a polgármesteri hivatal felújítására,
szolgálati lakás rekonstrukcióra, a
rendelõ külsõ felújítására, de ezek
egyelõre tartalék listára kerültek.

KERÉKPÁRÚT ÉPÜL A FALUKÖZPONTBAN

Bak az értékeire építkezik
Bak a zalaegerszegi járás legnagyobb lélekszámú községe,
amely fõ közlekedési útvonalként nagy átmenõ forgalomnak
van kitéve. A faluközpontban
megépítendõ kerékpárút éppen
a közlekedés biztonságát szolgálja majd, ami egyik célja is volt
a 2019 õszén megválasztott képviselõ-testületnek. Az új önkormányzati ciklus mindazonáltal
nem indult zökkenõmentesen: új
közös hivatalt kellett alakítani,
és a koronavírus-járvány, mint
más település, úgy Bak idei évét
is meghatározta.

– Az egyik nehézségünk valóban az új hivatali struktúra kiépítésébõl adódott, de szerencsére
meg tudtuk oldani a feladatot
helyben. Január elsejével a Baki
Közös Önkormányzati Hivatal egy
korábbi partnerközséggel, Szentkozmadombjával és négy új településsel, valamint új jegyzõvel
folytathatta munkáját – mondta
érdeklõdésünkre Farkas Tamás,
akit 2019 õszén választottak meg
a település polgármesterének. – A
tavasz pedig teljesen új kihívást
hozott a koronavírus-járvány
megjelenésével. Önkormányzatunk is jutatott maszkokat a lakók
számára, valamint megszervezte
az idõsek, rászorulók ellátását.
Igyekeztünk mindent megtenni a
lakosság folyamatos tájékoztatása
érdekében. A közösségi média
mellett ezt szolgálja a havonta
megjelenõ Baki hírek kiadvány,
amelyben beszámolunk az aktuális
helyzetrõl, intézkedésekrõl.
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– Hogyan sikerült az év a pályázatok tekintetében?
– A Magyar falu programban
két pályázatot nyertünk idén.
Mindkettõ 30-30 millió forint
nagyságrendû fejlesztést tesz lehetõvé jövõre. Az önkormányzat
koordinálta az egyházközség pályázatát, amelybõl a plébánia belsõ
felújítása történhet meg. A másik
nyertes pályázatból kerékpárút létesülhet a faluközpontban, biztonságossá téve a 75-ös fõútvonal
forgalmas csomópontja melletti
gyalogos és kerékpáros közlekedést. Másfelõl a településkép is
szebbé válik. Ezt szolgálja majd a
régi iskola felújítása is, melynek
elõkészítése megkezdõdött egy
nyertes pályázatból. A több mint
száz éves épület rekonstrukciójával értékmentés a célunk. Funkcióját tekintve a helyi közösségek

és civil szervezetek
kapnak helyt benne.
2021-ben a ravatalozó
korszerûsítése
valamint a Baki-hegyen
zártkerti utak felújítása
is ad feladatot, amelyekre a korábbi testület nyert támogatást.
Idén önerõbõl megkezdtük
az
iskolai
sportpálya környezetének rendbetételét. A
tereprendezést gépekkel hajtottuk végre, elbontottuk a nem használt futópályát, valamint kivágtuk az elöregedett fákat, melyek
helyére tavasszal szeretnénk újakat telepíteni. A benzinkút és Spar áruház
növelte a helyben elérhetõ kínálatot, melynek révén községünk városi szintû ellátással rendelkezik, a
helyi szolgáltató vállalkozások is
igyekeznek megújulni. S örülünk,
hogy nyáron új plébánost kaptunk
a veszprémi érsekségtõl.
– Milyen terveik vannak a jövõt illetõen?
– Pályázati támogatásokban bízunk a belterületi utak, járdák,
csapadékvíz-elvezetõk rekonstrukciója érdekében. Várhatóan
fejlesztésen esik át az ivóvíz-rendszer. Szeretnénk a belül már megszépült orvosi rendelõt kívül is felújítani. A járványhelyzet normalizálódása után újraindítjuk a közösségi programokat, hogy ismét legyen alkalmunk a közös idõtöltésre, a személyes találkozásokra.
liv

Mivel számunkra ezek a legfontosabb célok, ezért a jövõ évben újra próbálkozunk. Gutorfölde, egy
Leader pályázat keretében köztéri
padokat és szemetes edényeket is
szeretne még beszerezni. A faluban négy fõ vesz részt a zöldterület rendben tartó, közterületfenntartó és intézmény takarító
közmunkaprogram feladataiban. A
tavaly õsszel, négy háziorvosi körzettel közösen, hat helyszínen tartott szûrõvizsgálati napunk olyan
jól sikerült, hogy minisztériumi felkérésre idén negyedévvel meghosszabbítjuk e népszerû, térítésmentesen kínált egészségügyi
programot.

A megújult mûvelõdési ház Szentpéterföldén
szerzésre. Egy korábbi pályázathoz kapcsoltan a három település
közösen, már beszerzett egy traktort és további munkaeszközöket
a közterületek fenntartásához.
Most ehhez még három, külön
adaptert sikerült elnyerni egy pótkocsit, egy homlokrakodót, és egy
sószórót. A Szabadidõ parkunk területén szeretnének egy Leader
pályázat keretében kemence teret

zat színezése. A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítését nélkülözõ faluba a 101 milliós összköltségû
egyedi szennyvízkezelési projektre, mintegy negyven ingatlant
érintõen, 83 millió forint pályázati
forrás érkezett. A kivitelezõvel úgy
állapodtunk meg, hagy a bekerülési költség ingatlanonként a 150
ezer forintot nem haladhatja meg.
Nemes Norbert

Zalatárnok serényebben
Kelemen Imre jogtudós születési helyén, a felcseperedõ Deák Ferenc neveltetésének községében november utolsó csütörtökén két
örömteli esemény is zajlott. Egy komplett felújításon esett át a Rózsa utca 350 folyóméteres szakasza, és új eszközökkel, berendezésekkel bõvült a közterület rendezését szolgáló gépparkunk – mesélte Soós Zsolt polgármester, akit a településmodernizálás egyéb
részleteirõl faggattunk.

– Az útátadás kapcsán Vigh
László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos kiemelte, az életminõség javítását célul kitûzõ falu vezetése folyamatosan lobbizza terveit, egyezteti elgondolásait a
partnereivel és az eljáró hatóságokkal. A fejlesztésekért köszönetét tolmácsolva arra is emlékeztetett, hogy a jövõben az emelkedõ
keretösszegû pályázati programoknak újra egyik nyertese lehet
az értékeivel jól sáfárkodó község.
A bruttó 11 millió forintos útépítõ és a bruttó kétmilliós gépbeszerzési beruházást a Magyar Falu
Programban elnyert támogatásból finanszírozta az önkormányzat. A Rózsa utca burkolata már
annyira kátyús és mélyedésekkel
teli volt, hogy szinte járni sem
igen lehetett rajta. Van még ebben az utcában olyan zúzalékos
szakasz, ahol elkelne az aszfaltréteg, de most csak ennek a kivitelezésnek tudtunk nekifogni. A legrosszabb állapotban lévõ, mostanra megújított belterületi utat már
birtokba is vették az itt élõk, az ide
közlekedõk. A pályázati forrásokhoz hozzáférve beszerezhettünk
fûnyíró traktort és olyan eszközöket (benzinüzemû fûnyíró, lombfúvó) is, amelyekkel a településüzemeltetési csoport dolgozói és
a közmunkások szépen karban
tudják tartani a közterületeinket.
Mint szûk anyagi mozgástérrel

rendelkezõ falu további támogatást remélünk a Magyar Falu Programtól különbözõ infrastrukturális
fejlesztésekhez. Szeretnénk meg-

kanyar utáni kishíd szélességének
növelése. Mûködtetjük a körzeti
orvosi, idõsellátó-, tanyagondnoki
és védõnõi szolgálatot is. A külterületrõl falugondnoki busszal beszállítjuk a gyerekeket, megoldjuk
az idõsek vásárlásait és gyógyszerbeszerzését. Idén az Orokláni Lovas Egyesülettel karöltve rendezvények tartására sikerült nyerni
650 ezer forintot, de a vírushelyzet miatt a különféle kulturális és
ismeretterjesztõ programok meg-

kezdeni a régi óvodaépületet
rendbe tételét, az ott lévõ szolgálati lakások modernizálásával.
A tavaly õszi önkormányzati választással teljesen átalakult a képviselõ-testület személyi összetétele és hivatali felállása. A szépen
összekovácsolódó új testület számára fontos lett a vonzó helyi
élettér kialakítása, a lokálpatrióta
szemlélet elterjesztése, a folyamatos infrastruktúra fejlesztés, lakossági összefogással. Tervben van az
IKSZT-épület bõvítése, a szennyvízberuházás megoldása, a templom

tartására csak a vírus elvonulása
után kerülhet sor. A pandémia
helyzet miatt kútba esett a Mikulás és a karácsonyi ünnepség, valamint az idõsek napi program szervezése is. A falu központi helyszíneinek adventi dekorálására azért
nagy gondot fordítottunk. A régi
óvodaépület mellett az adventi
koszorú közös meggyújtása, a közös karácsonyfa állítás és a Jézus
születését váró templomi program nem marad el – mondta Soós
Zsolt polgármester.
Nemes Norbert

RÉGIÓ
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RENDHAGYÓAN, DE FOLYAMATOSAN TERMELVE

A Zala-Cereália Kft. túlélte az évet
Rendhagyó évet zár a Zala-Cereália Kft. a koronavírus-járvány miatt. Az elsõ hullámban jelentõsen felugrott a tüskeszentpéteri liszt
iránti kereslet, a takarmány- és a húságazat már nem volt ilyen szerencsés, mert a vendéglátó egységekre és a szálláshelyekre vonatkozó korlátozó intézkedések következtében csökkent a forgalma.

–Valóban nagyon speciális évet
hagyunk magunk mögött, olyan
események történtek, olyan kihívásoknak kellett megfelelni, ami
miatt teljesen eltértünk a szokásos mûködéstõl. Az elsõ negyed

reslet nagyjából két hónapig tartott, utána visszaálltunk a normális termelési ütemre. Elmondhatjuk, hogy a válság ellenére sem a
csomagolt, sem a zsákos liszt forgalma nem csökkent idén. Ez szá-

év normálisan indult, úgy tûnt,
hogy 2020-ban is jó gazdasági
eredménnyel kecsegtetõ évet
kezdünk, illetve fejezünk be –
mondta Király László, a ZalaCereália Kft. ügyvezetõ igazgatója.
– Márciusban megérkezett a járvány, ami akkor még nem sújtott
bennünket annyira. A koronavírus-félelmek miatt ugyanis jelentõsen megnövekedett a Tüskeszentpéteri liszt iránti kereslet. Ez
fõleg a csomagolt lisztre volt igaz,
amelynek forgalma háromszorosára emelkedett. A felfokozott ke-

munkra fontos visszaigazolás a
Tüskeszentpéteri liszt változatlanul kiváló minõségére.
– A takarmány- és a húságazat
hogyan érintette a helyzet?
– A takarmánygyártás valamint
csirke és pulykatelepeink révén a
végtermékig érdekeltek vagyunk
ezekben az ágazatokban. Az év
eleje hasonlóan jól indult, majd
áruhiány lett húsból, májustól pedig depresszió állt be a piacon. A
húsfogyasztás jelentõsen visszaesett, ami érzõdik a takarmány
forgalmának, illetve az élõállat fel-

Nehéz évet hagyunk magunk
mögött. 2020 elején még úgy
tûnt, az egyik legsikeresebb év
várhat ránk, hiszen elképesztõ
mennyiségû fejlesztés zajlik az
országban és a zalai térségben.
A márciusban kitört koronavírusjárvány rendkívüli intézkedéseket hozott magával, és alapjaiban változtatta meg mindennapjainkat. Mindezek ellenére sikeresnek mondható az év a zalai
települések tekintetében is –
mondta Vigh László, a Zala megyei 1-es választókerület országgyûlési képviselõje. A kormánypárti politikust a Magyar falu
program értékelésre kértük.

– Legfontosabb feladatomnak
azt tartom, hogy a lehetõ legtöbb
forrást hozzuk el településeinkre.
Zalaegerszeg a Modern Városok
Program elemeibõl részesül. A
térség kistelepülései, szám szerint 66 ötezer fõ lélekszám alatti
választókerületi település 2 milliárd forint összegben kapott fejlesztései lehetõséget a Magyar
Falu Program különbözõ elemeibõl az elmúlt két évben.
Óvodaudvarra 37 millió forint, óvodaépületre 65 millió forint, orvosi eszközre 25 millió forint, orvosi rendelõre 50 millió
forint, települési civil szervezetek támogatására 40 millió forint, belterületi utakra és járdákra 180 millió forint, falubuszra
182 millió forint, közterületi karbantartó eszközökre 56 millió forint, egyházi és önkormányzati
közösségi terekre 190 millió forint, szolgálati lakásra 34 millió
forint, faluházra 58 millió forint,
temetõi infrastruktúra fejlesztésére 41 millió forint, önkormányzati telkek közmûvesítésére 13

vásárlási árának csökkenésében,
ami nemcsak nekünk, de az egész
magyar húságazatnak komoly gazdasági kihívást jelent. Ez egyértelmûen a koronavírus-járvány negatív hatása, hiszen a keresletcsökkenés a fertõzés lassítását szolgáló
védelmi intézkedések miatt következett be. Az éttermek, a szálláshelyek idén már másodjára kényszerültek bezárásra. Nem is fog
visszaállni addig a rend, amíg az
idegenforgalom, az éttermek újra
nem indulnak.
– Milyennek látja jövõ évi kilátásaikat?
– Úgy érzékeljük, a liszt- és a takarmányforgalmazással nem lesz
gond. Mindkét üzemünkben heti
hat napban, három mûszakban folyik a termelés. Kapacitásaink le
vannak kötve egyelõre. Meg tudtuk tartani a munkaerõt, tehát
stabil létszámmal vágunk neki a
jövõ évnek. Vállalati operatív törzset hoztunk létre, amely odafigyel arra is, hogy legyen mindig
elegendõ ember. Vannak, akik
home office-ban dolgoznak, míg
mások szabadságon vannak, hogy
esetleges baj esetén is folyamatos
maradjon a termelés.
Idén visszavettük fejlesztéseinket. Egyedül egy 560 kW-os naperõmûvet építettünk a gabonatárolók tetejére, amellyel éves villanyáram-fogyasztásunk közel 25
százalékát tudjuk kiváltani zöld
energiával. A környezetvédelmet
is szolgáló 158 millió forintos beruházást pályázati forrásból és saját
erõbõl valósítottuk meg. A további
fejlesztések tekintetében kivárásra
rendezkedtünk be. Szeretnénk bõvíteni a keverõüzemet és az állattartó telepeket, de egyelõre csak
ezek elõkészítésével kívánunk foglalkozni jövõre.
Antal Lívia

VIGH LÁSZLÓ VÁLASZTÓKERÜLETÉBEN AZ ELMÚLT KÉT ÉVBEN

Két mil iárd forint a Magyar falu programból
Bízom benne, hogy a 2021-es
esztendõben a zalai fejlesztések
zökkenõmentesen fognak haladni, nem lesz az építkezéseket
gátló tényezõ. Országos kitekintésben pedig remélhetõleg az
évben elõre haladva, egyre inkább le tudjuk küzdeni a koronavírus járványát, de fontos, hogy
addig is vigyázzunk magunkra
és egymásra, hiszen minden élet
számít. Jó esély van rá, hogy a
gazdasági kilábalás is fokozatosan bekövetkezik, ezáltal Magyarország a következõ évtizednek is nyertese lehet, ezért dolgozik a kormány és a FideszKDNP parlamenti képviselõi is –
hangsúlyozta Vigh László.
Bödeházán elhagyott ingatlan vásárlására nyertek forrást
millió forint, elhagyott ingatlanok közcélú megvételére 20 millió forint, iskolai és óvodai tornaszobára 25 millió forint, kerékpárútra 80 millió forint és iskolafelújításra 42 millió forint öszszegben pályáztak sikerrel a zalai
térség települései. Soha nem látott számú vidéki projekt valósulhatott meg a kormányzati
program támogatásából.
Ezeken felül a Magyar Közút
kivitelezésében Dobronhegyen és
Nova térségében több száz milliós útfejlesztés zajlott le a programhoz kapcsolódva. A 2021-es

költségvetés az eddigieknél is nagyobb forrást nyújt a Magyar falu
programnak, amelynek jövõ évi
koncepciója már alakul. Falusi utcák és járdák, valamint önkormányzati épületek felújítására,
falu- és tanyagondnoki buszok, illetve kommunális eszközök beszerzésére biztosan hirdetnek új
pályázatokat. A falvak megtartóerejének növelését célzó program
minden elemében sikeres, és ez
Orbán Viktor személyes érdeme
is, hiszen a miniszterelnök találta
ki, és azóta folyamatosan figyelemmel kíséri.

***
A zalai térség egyik legfontosabb beruházásaként ismert zalaegerszegi tesztpálya építésének
menetérõl is kérdeztük a kormánypárti politikust.
– A 45 milliárd forint állami
forrásból épülõ jármûipari tesztpálya kapcsán miniszteri biztosként az építkezés felügyelete,
koordinálása és segítése a feladatom, valamint a folyamatos
kapcsolattartás a különbözõ
szervek között. A 250 hektáros
pálya elemei közül elkészült már
a technikai épület, a Z fogadóépület, a kisebb versenypályának

számító kezelhetõségi pálya, a
300 méter átmérõjû dinamikai
felület. A nyolc különbözõ
együtthatóval kialakított fékfelület tavasszal készült el. Elkészült az okosváros teljes úthálózata, a városi forgalmi környezetet imitáló területen hamarosan
elkezdõdik az épületelemek kivitelezése, ezzel 610 folyóméter
hosszú homlokzatot alakítanak ki
az utak mentén. Befejezõdött a
másfél kilométer hosszú, kétszer-kétsávos autópálya-szakasz
aszfaltozása, illetve a felette átívelõ, 40 méter hosszú felüljáró

hídszerkezete, továbbá az ehhez
csatlakozó három kilométeres
autóútból az elsõ egy kilométeres szakasz. 2020-ban mintegy
20 autóipari cég tesztelt a pálya
elkészült szakaszain. Az építkezés ütemterv szerint halad, nincs
késést elõidézõ körülmény, már
több mint kétharmada kész, és a
tervek szerint 2021 év végére
átadható lesz. Jövõre épül meg
az 5, 12, 18, 25 és 30 fokos emelkedõket tartalmazó modul, a kezelhetõségi pálya pedig kiegészül egy egy kilométer hosszú,
hat méter széles kisebb kezelhetõségi pályával, amely teljes
hosszában vizezhetõ lesz.
A létesítmények kihasználtsága egyelõre 25-30 százalék körüli.
A legjelentõsebb ügyfelek a jármûalkatrész-gyártók, például a
Knorr-Bremse, a Bosch és a
Continental, de igénybe veszik a
szolgáltatásokat az autógyártók,
köztük a Porsche és a Volkswagen
csoport tagjai is – fogalmazott
Vigh László.
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