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A Zala Megyei Közgyûlés képvi-
selõi és nem képviselõ bizottsági
tagjai a Szervezeti és Mûködési
Szabályzatban foglaltak alapján
valamennyi elõterjesztést a szoká-
sos eljárásrend szerint elõzetesen
kézhez kaptak. A megküldött elõ-
terjesztésekkel kapcsolatban a
közgyûlés elnökének küldhették
meg észrevételeiket, esetleges
módosító indítványaikat.

Nyolc elõterjesztés került ösz-
szeállításra, ezek közül egy kivé-
tellel a döntést a közgyûlés elnöke
a fent hivatkozott jogszabályban
foglaltak szerint meghozta. A ki-
vétel a „Beszámoló Zala megye
közbiztonságának helyzetérõl, a
közbiztonság érdekében tett in-
tézkedésekrõl, feladatokról” címû
elõterjesztés volt, amit szintén
kézhez kaptak a képviselõk,
ugyanakkor a közgyûlési doku-
mentum a veszélyhelyzet meg-
szûnését követõen ismételten a
testület elé kerül annak érdeké-
ben, hogy a képviselõk kérdései-
ket személyesen is feltehessék a
rendõrség illetékes munkatársá-
nak. Erre tekintettel határozati ja-
vaslat nem szerepelt az elõterjesz-
tésben.

A közgyûlés elnöke elfogadta a
Zala Megyei Önkormányzat 2019.
évi gazdálkodásának zárszámadá-
sáról szóló rendeletet. A Zala Me-
gyei Önkormányzat 2019. évben is
a rendelkezésre álló forrásokból a
takarékosság elvét elõtérbe he-
lyezve teljesítette a törvény által
elõírt feladatokat. 

Döntés született a Zala Megyei
Területfejlesztési Ügynökség Köz-
hasznú Nonprofit Kft. 2019. évi

egyszerûsített éves beszámolójá-
nak és közhasznúsági mellékleté-
nek elfogadásáról. A gazdasági
társaság 2019. évi tevékenysége
elsõsorban a Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Program pá-
lyázatainak megvalósítására, vég-
rehajtására irányult. 

Elsõ ízben 1992-ben került alá-
írásra együttmûködési megállapo-
dás a Muravidéki Magyar Önkor-
mányzati Nemzeti Közösség és a
Zala Megyei Önkormányzat között
a muravidéki magyarság nemzeti
tudata fennmaradásának és az
anyanemzethez való kötõdésének
erõsítésére. Az évenként aktuali-
zált tartalommal megkötött meg-
állapodás hatékonyan segítette a
Muravidéken élõ magyarság nem-
zeti kultúrájának, hagyományának
megõrzését, az önkormányzati,
intézményi együttmûködést. A
2020-as esztendõben sem marad-
hat el a megállapodás megkötése,
az idei esztendõben is változatla-

nul 1 millió forinttal támogatja a
közgyûlés elnökének döntése
alapján a Zala Megyei Önkormány-
zat a Muravidéki Magyar Önkor-
mányzati Nemzeti Közösség prog-
ramjainak megvalósítását.

Magyarország 2020. évi köz-
ponti költségvetésérõl szóló 2019.
évi LXXI. törvény 3. számú mellék-
letének I. 6. pontja lehetõvé teszi
a megyei önkormányzatok számá-
ra rendkívüli támogatás igénylé-
sét. A központi költségvetésben a
fenti pályázati célra 300 millió
forint áll rendelkezésre. A rendkí-
vüli támogatást a megyei önkor-
mányzatok pályázati úton igényel-
hetik a belügyminiszter és a pénz-
ügyminiszter pályázati kiírása alap-
ján. A közgyûlés elnökének hatá-
rozata alapján a Zala Megyei Ön-
kormányzat pályázata a 2020-as
évben is benyújtásra kerül.

Döntés született továbbá a Zala
Megyei Önkormányzati Hivatal
2019. évi belsõ ellenõrzési jelenté-
sének elfogadásáról, valamint
ügyrendjének módosításáról is. A
belsõ ellenõrzési jelentés megálla-
pította, hogy a 2019. évben lefoly-
tatott vizsgálatok során hiányos-
ság nem került feltárásra, így a je-
lentés-tervezetek javaslatokat
nem tartalmaztak, intézkedési
terv készítése nem volt szükséges. 

Végül a Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program újabb
15 darab támogatási kérelme vo-
natkozásában, az Irányító Hatóság
javaslata alapján hozott döntést a
közgyûlés elnöke.

A megalkotott rendelet, illetve
a határozatok a Zala Megyei Ön-
kormányzat Közlönyében kerültek
kihirdetésre, mely megtalálható a
www.zala.hu honlapon.

Tavaly év végén kezdõdött el a
Modern Városok Program kereté-
ben közel 15 milliárd forintból
megvalósuló multifunkcionális
sport- és rendezvénycsarnok épí-
tése Nagykanizsán.

– A legnagyobb projektünk, a
Kanizsa Aréna építése pedig min-
taszerûen halad, mivel az elõkészí-
tõ munkálatok után már mindenki

számára érzékelhetõ látványos
munkálatok indultak el: beemelés-
re kerültek a csarnok vázszerkeze-
tének tartópillérei, melyeket újabb
elemek követnek majd. Jövõ õsz-
re, úgy tûnik, elkészül ez a nagy-
szabású sport- és rendezvénycsar-
nok is – nyilatkozta  Balogh László
polgármester, akivel készített in-
terjú lapunk 5. oldalán olvasható.

Kedves Olvasóink!

A koronavírus-járvány a médiára,
azon belül a nyomtatott sajtóra is
kedvezõtlen hatással bírt. Emiatt a
Zalai Napló márciusban és áprilisban
nem tudott megjelenni. Így most az
idei harmadik számunkat tarthatják
kezükben, ami rendesen az ötödik
lett volna idén. Bízunk abban, hogy
az év hátralévõ részében már folya-
matosan tudunk olvasóink, valamint
önkormányzati és vállalati partne-
reink rendelkezésére állni a már 23.
évfolyamot megélt havilapunkkal.www.zalamedia.hu
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Dr. Pál Attila

A KÖZGYÛLÉS ELNÖKE DÖNTÖTT A RENDKÍVÜLI HELYEZETBEN

Pályázatok és határozatok

Kanizsa
Aréna

A Zala Megyei Közgyûlés elfogadott éves munkaterve alapján
2020. április 23-án került volna megtartásra a testület soron követke-
zõ rendes ülése. A koronavírus járvány következtében elrendelt ve-
szélyhelyzetben 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.

PALATETÕK FELÚJÍTÁSA
LAPOSTETÕ-SZIGETELÉS
BODÓ GÁBOR 06-30/227-7082

WWW.PALATETOK.HU

www.zalasport.hu



A mentõszolgálat két évfordu-
lót is ünnepelt május 10-én, az Or-
szágos Mentõszolgálat 72 évvel
ezelõtti, míg a szervezett élet-
mentés 133 évvel ezelõtti meg-
alakulását. Az idei tavasz azonban
nem várt helyzetet idézett elõ a
koronavírus-járvány miatt a zalai
mentõk életében, akik a helyszíni
mintavételek mellett a határátke-
lõkön belépõ utasokat is ellenõr-
zik. VViinncczzee  LLuuccaa megyei vezetõ
mentõtiszttel beszélgettünk.

– Mind a mentõszolgálat, mind
a szervezett életmentés történe-
tében nem volt még ilyen helyzet,
amit a koronavírus-járvány oko-
zott. Hozzátenném, a világ törté-
netében sem. A mentõszolgálat
alapvetõen a helyszíni sürgõsségi
életmentést látja el a nap 24 órá-
jában, tehát a munka folyamatos.
A járvány teljesen új helyzet elé ál-
lított bennünket napi szinten, an-
nál fogva is, hogy plusz feladatok-
kal bõvült tevékenységünk.  

– Melyek ezek?
– Munkatársaink a rendõrség-

gel közösen vesznek részt a határ-
õrizetben, Letenyén, ami
schengeni külsõ határ, már febru-
ár elsejétõl. Március 13-ától a
csörnyeföldi autós pihenõben, va-
lamint a rédicsi határátkelõknél is
jelen vagyunk. Mentõs kollégáink
a hazánkba belépõ utasok bizton-
sági ellenõrzését végzik a korona-
vírus-fertõzöttség kiszûrése érde-
kében. Testhõmérsékletet mér-
nek, illetve egy protokoll szerint
kérdezik ki õket. Ha valaki ez alap-
ján magas kockázatú osztályba so-
rolható, jelzik a mentésirányítás-
nak, amely mentõt küld érte, ami
kórházba szállítja. Egy magyar ál-

lampolgárságú férfi volt ez eddigi
legsúlyosabb állapotú, akinek éle-
tét ez a "felfedezés" mentette
meg. Szerencsére felgyógyult. 

Új feladat a helyszíni mintavé-
telezés, amit a kormányhivatal
népegészségügyi osztályával való
együttmûködésben végzünk. Ezek
száma már meghaladja a háro-
mezret megyeszerte, ebbõl ezer
feletti a szociális otthonokban élõ-
ket érintette, a többi a lakosságot.
A háziorvos a tünetek alapján kéri
a mintavételt, ami most már há-
rom hete minden esetben orr-ga-
ratból történik a beteg lakásán.  

– A kollégák védelmét hogyan
oldották meg?

– Márciusban mentesítõ zónát
állítottuk fel a zalaegerszegi kór-
házban, míg az elmúlt hétfõn a
nagykanizsai kórházban is. Itt a
védõruhákból való kivetkõzés, il-
letve a fertõzött anyagok eltávo-
lítása zsilipes rendszerben törté-
nik, védve a kollégákat. Mentõau-
tóinkat ózongenerátorral is fer-
tõtlenítjük. A megnövekedett fel-
adatok ugyan átszervezést igé-
nyeltek, de ezeket a rendelkezés-
re álló állománnyal el tudjuk vé-
gezni. A vöröskereszt is segíti
munkákat pár hete. Önkénteseik
a határõrizetben és a mintavétel-
ben vesznek részt, adminisztráci-
ós feladatokat ellátva. 

– A járványveszély okozott-e
változást az egyéb mentõhívások
számában?

– A kijárási korlátozás miatt
csökkent a jármûforgalom az uta-
kon, melynek következtében a
közúti balesetek száma is. Iskolai,
óvodai balesetekhez pedig egyál-
talán nem kell kivonulnunk, mert
az intézményeket bezárták. Úgy
tapasztaljuk, hogy emberek is kö-
rültekintõbbek, mielõtt mentõt
hívnának. A fertõzésgyanús sze-
mélyek szállítása ugyan megemel-
te a kivonulások számát, ami ezzel
együtt átlagosnak nevezhetõ az
ilyenkor szokotthoz képest.  

– Zalaiak kaptak kitüntetést a
mentõk napja alkalmából?

– A járvány miatt a központi ün-
nepség elmaradt a parlamentben,
de a kitüntetéseket odaítélték. A

megyébõl Gál Zsolt zalaegerszegi
mentõápolót Iránytû-díjban, míg
Ritter Jenõné adminisztrátort fõ-
igazgatói dicséretben részesítet-
ték. A mentõnap alkalmából orszá-
gosan átadott 20 új autóból a zala-
egerszegi mentõállomás is kapott
egyet. Ezzel együtt 29 mentõautó
áll rendelkezésünkre a megyében,
ezek mindegyike az új, sárga színû
mentõautó. Köszönetemet szeret-
ném kifejezni a közel 300 kollé-
gámnak a veszélyhelyzetben való
helytállásukért is. Továbbá azok-
nak az adományozóknak, akik az
elmúlt két hónapban finomságok-
kal, ajándékcsomagokkal leptek
meg bennünket, és akik révén
majdnem mind a tíz megyei men-
tõállomásra került egy új mosó- és
szárítógép. 

Antal Lívia
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2020. május 6.
Zala Megyei Önkormányzat

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A ZALA KÉTKERÉKEN – KERÉKPÁRÚT-FEJLESZTÉS ZALASÁRSZEG ÉS GALAMBOK

KÖZÖTT CÍMÛ, TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00002 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT INDÍTÁSÁRÓL

A Zala Megyei Önkormányzat vezetésével létrejött konzorcium a Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Program keretében meghirdetett TOP-3.1.1-15 számú, Fenntartható települési köz-
lekedésfejlesztés tárgyú felhívásra, Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Zalasárszeg és Ga-
lambok között címmel támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a támogató a 2020. február 27-én
kelt döntése alapján támogatásra érdemesnek ítélt. A projektet megvalósító konzorcium tagjai a
támogatási szerzõdéskötéshez szükséges feltételeket teljesítették, és a támogatási szerzõdés
2020. április  23-án hatályba lépett.

A Zalasárszeg és Galambok között építendõ kerékpárút célja olyan kerékpárforgalmi létesítmény
megvalósítása, amely a munkahelyek megközelítése, a közszolgáltatások elérése, és a közösségi köz-
lekedés megközelíthetõsége révén megteremti a fenntartható közlekedés feltételeit a településeken és
a települések között, valamint hozzájárul a biztonságos közlekedéshez, a zaj- és légszennyezés csök-
kentéséhez, az egészségmegõrzéshez, és az élhetõbb települési környezet kialakításához.

A projekt konzorciumi együttmûködésben valósul meg, a konzorcium vezetõje a Zala Megyei Ön-
kormányzat. A konzorcium további tagjai: Zalasárszeg Község Önkormányzata, Kisrécse Község
Önkormányzata, Csapi Község Önkormányzata, Galambok Község Önkormányzata, és a Zala Me-
gyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

A 240.335.443,- Ft támogatás segítségével 2021. október 2-ig valósulnak meg a kerékpárosbarát fej-
lesztések a konzorciumban résztvevõ településeken.

A projekt keretében 6,91 km kerékpárforgalmi létesítmény épül, amelybõl 610 méter épített kerék-
párút, 6,3 km pedig kerékpáros nyomvonal kijelölése.

A fejlesztés elsõ szakasza folytatólagosan csatlakozik a TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00002 azonosító-
számú, „Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Kisrécse és Zalasárszeg településeken” címû projekt
keretében létesülõ kerékpárúthoz. Az elõ szakaszon közút melletti kétirányú kerékpárút építése va-
lósul meg külterületen, új nyomvonalon, a 7511 j. út zalasárszegi elágazójától a 75127 jelû bekötõ útig
(Csapi elágazó), 2,5 m szélességgel, kb. 410 m hosszon, a Sárszegi-patakon mûtárgy építésével. 

A 75127 jelû csapi bekötõ úton, a kisforgalmú közút 2970 m hosszú külterületi szakaszán kerékpá-
ros nyomvonal kerül kijelölésre forgalomtechnikai elemekkel (burkolati jelek, táblázás), valamint
megtörténik az útburkolat lokális felületi hibáinak javítása is a biztonságos kerékpáros közlekedés,
és a szolgáltatási szint növelése érdekében. A ke-
rékpáros nyomvonal kijelölése a Csapi–Galam-
bok településközi összekötõ úton folytatódik,
forgalomtechnikai elemekkel (burkolati jelek, táblá-
zás), kb. 3330 m hosszon.

Galambok belterületén 3,5-4,0 m szélesség-
gel, kb. 200 m hosszon gyalog- és kerékpárút
épül, amely csatlakozik a meglévõ Ady Endre utcai
kerékpárúthoz.

A kivitelezést követõen kerékpáros közlekedést
népszerûsítõ és közlekedésbiztonsági célú
szemléletformáló kampány, a kerékpáros kultúra
emelésére hivatott népszerûsítõ, oktató rendezvény
lebonyolítására kerül sor. 

– A járványügyi helyzet felülírt mindent. Ho-
gyan változtak meg a mindennapok az alapítvány
tevékenységében?

– Március közepétõl kollégáink
nagyrésze home office-ban folytatta
munkáját, mivel munkatársaim és csa-
ládtagjaik egészsége számomra ki-
emelten fontos. Ugyanakkor az is bi-
zonyos, hogy ez az újszerû helyzet
egyén szintjén a legnehezebb. Ezért is
szerveztem meg számukra a Hogyan
mûködjek jól home office-ban? címû
online, interaktív elõadást egy külsõs
trénerrel. A munkaszervezést úgy ol-
dottuk meg, hogy a partnerek zökke-
nõmentesen és folyamatosan kapja-
nak támogató és hasznos információ-
kat alapítványunktól. Ebben nagy segítségünkre volt
az is, hogy menet közben elkészült megújult honla-
punk. Ott és a facebook oldalunkon is folyamatosan
közzé tettük és tesszük hiteles forrásból az aktuális
kormányzati intézkedésekrõl szóló híreket. 

– A kormány gazdaságvédelmi akciótervének
végrehajtásában milyen feladata van a vállalko-
zásfejlesztési alapítványnak? Rajta keresztül
igényelhetõ például munkahelymegtartó támo-
gatás?

– Nagyobb szükség van ránk, mint korábban bár-
mikor. Aktualitásként említem, hogy a „Gazdaságvé-
delmi Akcióterv” keretében megjelent két fontos tá-
mogatás a cégek számára. Az egyik kutatás-fejlesz-
tési támogatás, ami az innovatív tevékenységeket
végzõ elsõsorban mérnök, informatikus munkatár-
sak bérének támogatását célozza meg. A másik tá-

mogatás sokkal szélesebb rétegeket érint a csök-
kentett munkaidõben foglalkoztatni kívánt, vagy már
foglalkoztatott dolgozó munkabérét kompenzálja.
Mindkét igényt a Zala Megyei Kormányhivatal Fog-
lalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Fõosz-
tályhoz kell benyújtani. A benyújtást megelõzõen, ha
valakinek kérdése merülne fel az igényelt támoga-
tással, a dokumentációval, egyebekkel kapcsolato-
san, keressenek minket.

– A vállalkozásfejlesztési alapítvány eddig is
több formában, a hitelezéstõl át a pályázatírásig
segítette a kis- és középvállalkozásokat. Ezek to-

vábbra is elérhetõk, illetve milyen
más eszközökkel állnak rendelke-
zésre?

– A hitelek igényének befogadá-
sa folyamatos, mint ahogy az elbírá-
lás után a folyósításuk is. Márciust
és áprilist tekintve nem érzékeltük,
hogy csökkent volna a hitelt igénybe
vevõk száma, a tavalyi év ugyan-
ezen idõszakához képest. A meglé-
võ hitelekre a Zala Megyei Vállalko-
zásfejlesztési Alapítvány a kormány
pénzügyi intézetekre vonatkozó ren-
deletéhez hasonlóan, április 30-i ku-
ratóriumi döntése értelmében szin-

tén moratóriumot hirdetett.
Legfontosabb teendõink közé tartozott a for-

rás keresése az elkövetkezendõ hónapokra a KKV-
nak felmerült finanszírozási problémáinak megol-
dására. Ez még mindig folyamatban van. Május 15-
tõl igényelhetõ az új Széchenyi Kártya nagyon ked-
vezõ konstrukciója (akár 0,1%), mellyel  a VOSZ
pontként mûködõ zalaegerszegi és nagykanizsai
irodáinkban állunk rendelkezésre. 

Két új területet is fókuszba helyeztünk. Az egyik
a generációváltás. Ennek a sürgetõ és nem egysze-
rû feladatnak a megoldásába tudunk felkészült
szakember gárdával bekapcsolódni. A másik a gaz-
dasági szféra és a civil közösségek megismertetése
egymással. Ehhez márciusban útjára indítottuk az
„Adni jó, kapni jó!” projektet a Zalai Civil Információs
Centrummal együttmûködve.

A kormány több gazdaságvédelmi
intézkedéssel segíti a koronavírus-járvány miatt
egyre nehezebb helyzetben lévõ kis- és
középvállalkozásokat. A Zala Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány miként
kapcsolódik be ezekbe a programokba? –
többek között errõl beszélgettünk Csalló
Andreával, aki tavaly november közepétõl az
alapítvány ügyvezetõ igazgató helyettese. 

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKAT TÁMOGATJÁK
A ZALA MEGYEI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY

Csalló Andrea

A MENTÕK PLUSZ FELADATAI A JÁRVÁNYÜGYI HELYZETBEN

Határõrizet és mintavétel

A kép illusztráció (korábbi felvétel, )

egyéni vállalkozó
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Galambokon átutazó nem is
gondolja azt, hogy a települést
milyen gyönyörû vidék veszi kö-
rül. A dombhátak, és a közte
megbújó halastó a horgászatot,
a túrázást, a kerékpározást, az
aktív pihenést kedvelõk igazi pa-
radicsoma lehet. A turisztikai
vonzerõ szélesebb körû népsze-
rûsítése éppen ezért célja a te-
lepülés új vezetésének. SSzzaabbóó
TTaammááss polgármesterrel errõl is
beszélgettünk. 

– Az elõzõ testülettõl négy
nyertes pályázatot örökültünk
meg. Az iskolai tornaterem nyí-
lászáróinak és padlóburkolatának
cseréjére 19 millió forintot költ-
hetünk, az ebédlõ épület vizes-
blokkjainak, valamint tetõszerke-
zetének felújítására pedig 30 mil-
lió forintot. Vis major keretében
új gyalogos híd készül. E három
beruházás megvalósítása még
hátravan, a nyárra tervezzük
megkezdését. A Rigó-hegyen egy
330 méteres hosszúságú zártker-
ti út aszfaltozása és a zöldséges
kertben egy új kút fúrása már
elkészült. Erre 10 millió forintos
támogatás állt rendelkezésre.
Továbbra is a pályázatokra számí-
tunk, hiszen településünk nem
rendelkezik akkora adóbevétellel,
illetve önerõvel, amibõl jelentõs
fejlesztéseket lehetne megvaló-
sítani. 

– Milyen terveik vannak a jö-
võt illetõen?

– A Magyar falu programba ad-
tunk be pályázatot a közelmúlt-
ban a temetõi út aszfaltozására,
ami jelenleg köves borítású. Ezál-
tal szeretnénk tehermentesíteni a
temetõhöz vezetõ másik utat,
ami a lakóházak között kanyarog
és szûk. Terveink tekintetében
szem elõtt tartjuk az elõzõ testü-
let elképzeléseit. A tavaly május-
ban átadott új piactér mûködte-
tésének fellendítését tartjuk az
egyik fontos feladatunknak. A fe-

dett térrel és épülettel is rendel-
kezõ piac az önkormányzati köz-
munkaprogramban megtermelt,
valamint a közétkeztetésben fel
nem használt termények értéke-
sítését is segíti, és egyben a helyi
és térségi gazdaság élénkítését is
szolgálja. Éppen ezért szeretnénk
a környékbeli termelõket, áruso-
kat is még inkább ide csábítani. A
járványügyi helyzet ebbe két hó-
napra beleszólt, de most már va-
sárnap kivételével nyitva tartunk
minden nap.

A pályázati lehetõségek függ-
vényében fejlesztenénk az óvoda
környékét. A temetõnél járdát,
parkolót építenénk, a focipálya
mellett pedig szabadidõközpontot
alakítanánk ki. A sportöltözõ az el-
múlt ciklusban esett át felújításon.
Tetõtere alkalmas lenne szálláshe-
lyek kialakítására, de ez még csak
egy hosszabb távú, képlékeny
gondolat. A közbiztonságra na-
gyon odafigyelünk, ezért térfigye-

lõ kamerarendszerünk bõvítésé-
ben is gondolkodunk. 

– Milyen változásokat hozott a
falu életében a járvány?

– Önkormányzatunk már a jár-
vány kezdetén kivárásra rendez-
kedett be, hiszen nem tudni,
mennyi ideig tart és mikor üti fel a
fejét egy újabb hullám. Átgondol-

tuk gazdálkodásunkat, ezen belül
is a szociális keret felhasználását,
felkészülve hosszabb távra, illetve
egy esetleges nehezebb idõszak-
ra. Önkormányzatunk gyûjtést
szervezett hideg élelmiszerekbõl
és tisztítószerekbõl, melyet egy-
elõre tartalékunk. Kértem az
egyesületek vezetõit, a gyermek-

ellátásban résztvevõket, az önkor-
mányzat munkatársait, hogy járja-
nak nyitott szemmel a tekintet-
ben, hogy ki lehet bajban. Az ado-
mányozók is javaslatot tehetnek
az átvételi elismervényen, hogy ki
az aki igazán támogatásra szorul-
hat. A képviselõ-testületi tagok
kezdeményezésére önkénteseink
védõmaszkokat varrtak, melyhez
az önkormányzat megvásárolta az
alapanyagot. Ezekbõl a boltokba is
jutattunk, hogy hiánya ne legyen
akadálya a vásárlásnak, miután kö-
telezõvé tették hordását. Úgy lá-
tom, bár kevesebb jövedelembõl
kénytelenek gazdálkodni a csalá-
dok, de egyelõre be tudják osztani
tartalékaikat. A faluból többen a
szomszédos Zalakaros szállodáiba
dolgoznak, õket inkább érinti a ki-
alakult járványügyi helyzet. A hét-
végeken nem volt szükség polgár-
mesteri hatáskörben elrendelt szi-
gorításokra, az emberek túlnyomó
részt betartották az országos kijá-

rási korlátozás szabályait. Egyedül
a halastó volt kérdés, az is inkább
az idegenek szempontjából, amit
rendõrség, a helyi polgárõrség és
a horgászegyesület folyamatosan
ellenõrzött. 

Március utolsó hétvégéjén tar-
tottunk volna egy kulturális feszti-
vált helyi és környékbeli egyesüle-
tek bemutatkozásával. Ezt a ren-
dezvényt is a piactérre szervez-
tük, népszerûsítését segítve. Saj-
nos a járványügyi helyzet miatt
nem került megrendezésre, de a
támogató megyei önkormányzat-
tól ígéretet kaptunk, hogy egy
másik alkalommal felhasználhatjuk
a támogatást. Kíváncsi várakozás-
sal tekintettünk a Giro d'Italia or-
szágúti kerékpárversenyre, ami
áthaladt volna településünkön is,
de ez is elmaradt.  

– Ha már szóba került a halas-
tó és a kerékpározás, gondolkod-
nak-e az aktív turizmus fejleszté-
sében? 

– Jelentõs történelmi értékek-
kel nem rendelkezünk, de ami mi-
att mégis érdemes lenne ide láto-
gatni, az a páratlan természeti
környezet a halastóval. A dombhá-
takról még fátyolos idõben is lát-
szik a Keszthelyi-hegység és a Ba-
laton-felvidéki tanúhegyek. A
zártkerti úthálózat jelentõs hosz-
szúságú, évtizedek kérdése lenne
valamennyit felújítani. A munkát
mindenesetre elkezdhetnénk,
ezért is tervezzük a turizmus
szempontjából frekventáltabb út-
szakaszok helyreállítását. Ez sem
kis feladat, sõt idõ, amit csak pá-
lyázatból tudunk majd megvalósí-
tani. A Nagykanizsa és Zalakaros
között megépítendõ kerékpárút-
hálózat Galambokot is érinti,
amely által bekapcsolódhatunk a
kerékpáros turizmusba. A lehetõ-
ségek adottak az aktív és termé-
szeti turizmusra, még ha érdemi
fejlesztése csak hosszú távon
valósulhat meg – szögezte le
Szabó Tamás polgármester. 

Antal Lívia

AKTÍV TURIZMUS – HOSSZÚ TÁVÚ ELKÉPZELÉS

Galambok természeti környezetére alapoz

Balatonmagyaród önkormány-
zata a folytatásban is kivételes
természeti értékeire épít, amely
törekvésben a helyi hagyomá-
nyok megõrzése is nagy hang-
súllyal szerepel. A tavaly õszi ön-
kormányzati választás után felállt
új képviselõ-testületnek éppen
ezért célja egy falutörténeti mú-
zeum létrehozása. EErrddõõss  JJáánnooss
polgármesterrel beszélgettünk
minderrõl, aki az elõzõ ciklusok-
ban képviselõként tevékenyke-
dett a faluért. 

– Tavaly õsszel valóban egy új
képviselõ-testület kezdte meg
munkáját, ami az új tagok életkorá-
ból adódóan meg is fiatalodott.
Tervekbõl, elképzelésekbõl nincs
hiány. Ezek egyike az egykori iskola
hasznosítása, ahová jómagam is
jártam. A képviselõ-testületi tagok-
kal egy szombat délelõtt bejártuk
az épületet. Igazi kincsekre leltünk,
a régi tanári asztalok és iskolapad-
ok mellett egy 1950-es osztálynap-
lóra, és legalább kétezer különbözõ
idõszakokból származó könyvre. A
padláson a répagyalutól kezdve a
százéves bölcsõig, sokféle haszná-
lati tárgyat találtunk. Ezen értékek
megõrzése, tematikus bemutatása
érdekében falutörténeti múzeu-
mot hoznánk létre, ami meghatá-
rozott nyitvatartással látogatható
lenne. Azt gondolom, ehhez nem is
annyira pénz kell, hiszen önkéntes
munkával ez a feladat megoldható
lenne. Csordás János egykori igaz-
gatóról neveznénk el a múzeumot.
Õ verseket is írt, irodalmi lapokba
publikált, kötete is megjelent,
ezért az egyik helyiséget életútjá-
nak, tevékenységének bemutatá-
sára szánjuk. 

Vannak olyan terveink, amelyek
megvalósítása forrást igényel,
mely tekintetben a Magyar falu
program pályázati lehetõségei jö-
hetnek szóba. Szeretnénk újjáépí-
teni a temetõ kerítését, valamint
létesíteni egy urnafalat. Bízunk ab-

ban, hogy lesz kiírás járda-rekonst-
rukcióra is, hogy a korábbi fejlesz-
tésbõl kimaradt 200 méteres járda-
szakaszt felújítsuk a Dózsa utcá-
ban. Energetikai korszerûsítést tá-
mogató kiírásra is számítunk, hogy

a kultúrházban és a volt óvoda
épületében a régi neoncsöveket
energiatakarékos Led-lámpákra
cserélhessük. 

Várjuk a hírt a Belügyminisztéri-
umhoz beadott pályázatunkról. Az
elnyerhetõ 1,2 millió forintból a
tûzoltószertár szigetelését valósít-
juk meg. Van egy nagyon régi tûz-
oltókocsink, amit eredeti állagának
megõrzésével újítunk majd fel. Mi-
vel a tûzoltószertár nem az utca-
fronton van, a kultúrház elé fogjuk
kiállítani egy fedett pavilon alá.

– Milyen események voltak az
elmúlt idõszakban?

– Önkormányzatunk fontosnak
érzi, hogy tiszteletét fejezze ki
azok elõtt, akik sokat tettek közös-
ségünkért. Ilyen esemény volt az
önkormányzati választás elõtt
szeptemberben összehívott ün-

nepség, melyen díszpolgári címet
adományoztunk Kalászné dr. Pintér
Annának. A zalakomári I-es, vala-
mint a balatonmagyaródi körzetet
ellátó háziorvosunk apósát, Kalász
Mátyás volt polgármester édesap-
ját, 1984. októberében váltotta fel
az orvosi székben. A doktornõ
2019 végéig szolgálta a betegeket,
amikor is nyugdíjba vonult. Nagy
büszkeséggel tölt el mindnyájun-
kat, hogy a doktornõ az EMMI által
meghirdetett A nemzet háziorvosa
címû pályázaton a 3. helyezést ért
el tavaly, Zala megyébõl egyedüli-
ként, megelõzve nagyvárosok or-

vosi körzeteit. A díjat november 4-
én vehette át a Pesti Vigadóban. 

A szeptemberi ünnepségen kö-
szönetünket fejeztük ki Kalász Má-
tyásnak, aki két cikluson át volt a
település polgármestere. Továbbá

Balatonmagyaródért díjat adomá-
nyoztunk Magyar Zoltán alpolgár-
mesternek, az önkéntes tûzoltó
egyesület elnökének és Hajdú Tün-
dének, a hivatal munkatársának. 

A december 15-i szépkorúak
ünnepe ugyancsak egy a közössé-
gért sokat tevõ ember elõtti tisz-
telgés volt: ekkor avattuk fel a
Csontos Dezsõ diósparkot a kultúr-
ház mögötti területen. A névadó
betegsége miatt sajnos nem tu-
dott eljönni, fia és unokája képvi-
selte az eseményen. Január elején
94 éves korában vettünk tõle bú-
csút. Mindenki Dezsõ bácsija még

korábban diófákat telepített ide,
amelyekbõl mára csak egy maradt.
Innen ered a park elnevezése, amit
az õ emlékére szeretnénk rendbe
tenni, padokkal, asztalokkal hasz-
nálhatóbbá tenni.  

A tavalyi események közül meg-
említeném még a Kis-Balaton Ala-
pítvány októberi sütifesztiválját,
valamint az egyházközség és a
Kendermagos dalkör betlehemállí-
tását és adventi gyertyagyújtási
programját. Hagyományos rendez-
vényünk a díszmadár- és apróállat-
kiállítás is, amelynek lelkes szerve-
zõje Varga Zoltán falugondnok. Az
eseménynek február 8-9-én immár
tizedik alkalommal adtunk helyet a
kultúrházban, 400 fõs látogatott-
ság mellett. A tizedik évfordulóra
emléklapot kaptak a kiállítók, aki-
ket vadpörkölttel is megvendégel-

tünk. Eiter István fafaragó mûvész,
volt önkormányzati képviselõ Kis-
Balaton madárvilágát megörökítõ
fotóiból február 21-én nyílt egyhe-
tes kiállítás "Szárnybontók" címmel.
Ezt a tárlatot is sokan megtekintet-
ték, melynek anyagát térítésmen-
tesen felajánlottuk bemutatásra a
környékbeli települések intézmé-
nyeinek, iskoláinak. 

– Balatonmagyaród valóban
kivételes természeti környezet-
ben fekszik a Kis-Balaton révén.
Milyen turisztikai célú terveik
vannak?

– A Kányavári-sziget és a kápol-
napusztai Bivalyrezervátum tény-
leg nagyon sok látogatót vonz, ami
óriási biciklis forgalomban jelentke-
zik a településen tavasztól késõ
õszig. A turistákat megállítandóan
tervezzük a volt iskola hátsó épü-
letrészének kulcsos házzá alakítá-
sát, ahol 10-12 fõ kaphatna szállás-
helyet. Ez a turisztikai célú fejlesz-
tés csak pályázati támogatásból va-
lósulhat meg, hiszen az épületet kí-
vül-belül teljesen fel kell újítani. A
különálló vizesblokk rendben van,
csak esztétikai megújítást igényel.
Az erdei iskolától kezdve a horgász-
táborig sokféle programot lehetne
itt tartani. Ahogy megvalósulnak a
már említett terveink, a látogatók,
a turisták fotózkodhatnak a tûzol-
tókocsi elõtt, megtekinthetik a
helytörténeti múzeumot, és meg-
pihenhetnek a kultúrház mögötti
parkban. 

A sok látványosság miatt elég
nagy a gépkocsi- és a kerékpáros
forgalom. Nagyon elkelne egy ke-
rékpárút, melynek létesítésére ko-
rábban beadott pályázatunk nem
nyert. A Nagykanizsai Rendõrkapi-
tánysággal felvettük a kapcsolatot,
hogy a település központjában lé-
tesüljön egy gyalogos átkelõ, illet-
ve forgalomlassító szigetek a falu
északi és déli végén. Reméljük,
hogy mihamarabb megvalósulhat –
mondta végül Erdõs János, akivel
még a járványügyi helyzet kitörése
elõtt beszélgettünk minderrõl. 

BALATONMAGYARÓDON NINCS HIÁNY AZ ELKÉPZELÉSEKBÕL

Falutörténeti múzeumot létesítenének

Kalászné dr. Pintér Anna és Kalász Mátyás korábbi polgármester
a díszpolgári cím átadásakor Erdõs János polgármester a Csontos Dezsõ dióspark avatásán

Szabó Tamás polgármester a szépen kiépített halastónál
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Az elmúlt hetek-hónapok folya-
mán Magyarország Kormánya
rendkívüli jogrendet, veszélyhely-
zetet rendelt el annak érdekében,
hogy a koronavírus elterjedését
mérsékelje. Nemrégiben, a ve-
szélyhelyzet 54. napján azonban
jelentõs választóvonalhoz érkez-
tünk, amelyet átlépve egy új stáci-
ója kezdõdött meg a rendkívüli
idõszaknak. Több hét karanténban
töltött hét után, az eddigi tapasz-
talatokról, Nagykanizsa és a tér-
ség életében történt változásokról
kérdeztük BBaalloogghh  LLáásszzllóó polgár-
mestert. 

– Valóban fontos változás tör-
tént az elmúlt hónapok rendkívüli
idõszakát követõen, hiszen eddig
jellemzõen a Maradj otthon! jelsza-
va uralta az életünket, mert a leg-
fõbb cél az volt, hogy ellaposítsuk a
járványgörbét, vagyis megakadá-

lyozzuk a vírus tömeges terjedését
és felkészítsük az egészségügyi el-
látást az összes lehetséges forgató-
könyv bekövetkeztére. A tapaszta-
latokat és számokat összegezve el-
mondhatjuk, hogy ez a fontos stra-
tégiai cél teljesült. Ugyanakkor
nem feledhetjük, hogy hazánkban,
itt Zala megyében is sok embertár-
sunk és családjaik, szeretteik szen-
vedték meg a járvány súlyos, olykor

legsúlyosabb következményeit.
Most viszont egy új idõszakhoz kell
alkalmazkodnia mindannyiunknak,
mivel a szigorú maszkhasználat
mellett kicsit kitárulkozik az eddig
oly zárt életünk: megnyílnak üzle-
tek, vállalatok, vendéglátóhelyek
teraszai, játszóterek, kirándulóhe-
lyek, és sok minden más. Mindez
azonban azt is jelenti, hogy a be-
zártságból a nyitottság felé való el-
mozdulás kockázatokat is rejthet
magában, hiszen könnyen a felsza-
badultság illúziójába eshetünk,
amely a vírus terjedésének kedvez-
het, ha óvatlanok vagyunk. Ezért is
hangsúlyozom, hogy az eddigiek-
hez hasonlóan továbbra is fegyel-

mezetten, a szabályokat és a taná-
csokat betartva éljük életünket, vé-
gezzük hivatásunkat és feladatain-
kat, még ha a környezetünk köve-
telményei oldottabbak lettek is.

– Hogyan érintették Nagykani-
zsát a járvány kapcsán meghozott
korlátozások?

– Mindannyian tudjuk, hogy a
járvány megfékezése, az emberek
egészségének megõrzése a legfõbb

cél. Jelenlegi tudásunk szerint ezen
elsõrendû szándék elérése eddig si-
keresnek bizonyult, azzal együtt,
hogy a koronavírus nem fog egy
csapásra eltûnni, így meg kell tanul-
nunk együtt élni vele. Reményeink
szerint azonban nyár közepére visz-
szaállhat a megszokott életünk, de
biztos vagyok benne, hogy új idõ-
számítás kezdõdik. Mert egészsé-
günk védelmének legfontosabb fel-
adata mellett azzal a szükségszerû
következménnyel is számolnunk
kell, hogy a gazdaság erõteljesen
megroppan a tömeges leállások mi-
att. Mindez nem csak Kanizsát, de
az egész nemzetet és glóbuszunk
legtöbb társadalmát, gazdaságát
egyaránt érinti. És érinti mindenek-
elõtt az itt élõ családokat, munka-
vállalókat, vállalkozásokat, akik nem
lehettek mindannyian felkészülve,
hiszen ekkora léptékû és mélységû
krízist több évtizedes távlatban sem
ért meg a világ. 

– Miként befolyásolja Ön szerint
a gazdaság leállása a város költ-
ségvetését?

– Városunk költségvetését is sú-
lyosan érinti ez a világméretû törés,
hiszen a védekezés hatalmas erõ-
forrásokat emésztett fel itt is. Több
tízmillió forintot biztosítottunk már

eddig a járvány megfékezésére,
maszkokra, fertõtlenítésre, légfer-
tõtlenítõ berendezésekre, higiéniai
csomagokra, de az önkormányzati
tulajdonú üzleti helyiségek bérleti
díjának vállalkozások számára nyúj-
tott 70 százalékos csökkentése és a
helyi adókötelezettségeik kapcsán
biztosított részletfizetési vagy a fi-
zetési halasztás lehetõsége is ko-
moly súly volt a költségvetésnek.
De az igazán nagy tehertételt a kö-
zeljövõ jelenti, mert a gazdaság le-
állása többek között a helyi iparûzé-
si adóbevételeket csökkenti nagy
mértékben, várhatóan negyedével.
Mindez közel 800 millió forintos hi-
ányt, egészében pedig 926 millió
forint adókiesést okozhat az eddigi
és emellett jelentkezõ kiadásokon
felül. Ennek ellenére a koronavírus
nem állított átugorhatatlan akadá-
lyokat Nagykanizsán a fejlõdés útjá-
ba. Noha az elmúlt idõszakot elsõ-
sorban a járvány elleni védekezés
határozta meg, fontos hangsúlyoz-
ni, hogy a nagykanizsai fejlesztések
a veszélyhelyzet idején is nagy
erõkkel folytatódnak. 

A napokban Cseresnyés Péter ál-
lamtitkárral, Nagykanizsa és a tér-
ség országgyûlési képviselõjével
számoltunk be a nyilvánosság elõtt
a várost érintõ beruházásokról.
Mindketten kiemeltük, hogy Nagy-
kanizsa a Területi Operatív Prog-
ramnak és a Modern Városok Prog-
ramnak köszönhetõen több tízmilli-
árd forint fejlesztésre kapott lehe-
tõséget. Vagyis több vészmadár vé-
leményével szemben a kormányzat
a települések méretétõl függetle-
nül sok lehetõséget biztosít tovább-
ra is, a válságkezelés során a súly-
pont a munkahelyteremtésen és a
beruházások támogatásán van.

– Jelenleg milyen beruházások
zajlanak Nagykanizsán?

– Örömmel mondhatom el,
hogy a nehézségek ellenére nem
tört meg a lendületünk, a város
fejlesztése, beruházásainak, épít-
kezéseinek folytatása létérdek,
mert sok-sok munkavállaló és csa-
ládjaik megélhetése, a városnak és
sok kisvállalkozásnak nélkülözhe-
tetlen bevétele függ tõlük. És a kö-
zös sikeres jövõben való hit erõt és
reményt ad a nehéz idõszakokban.
Ezért is örvendetes ebben a szo-
morú helyzetben, hogy folytatódik
az Ipari Parkunk feltárása összes-

ségében mintegy 3 milliárd forint
értékben, így nemsokára új terüle-
teink, új befektetõink és munkahe-
lyek lesznek, amit eddig gátolt a
területhiányunk. De megújul há-
rom körzeti orvosi rendelõ is, épül
egy új bölcsõde, és átadunk egy új
sportparkot a Csónakázó-tónál.
Emellett a Zöld Város–Zöld Nagyka-
nizsa projekt keretében újjászüle-
tik az Eötvös tér, és beruházás ré-
vén egy valódi szabadidõs, rekreá-
ciós sétapark születik júliusig, ahol
a nemsokára induló játszótér bõví-

tés is tovább gazdagítja a teret. Hi-
szen vizes és zenés elemek is lesz-
nek, melyek célja, hogy még izgal-
masabb élményt nyújtson az itt
játszó gyerekek számára. A legna-
gyobb projektünk, a Kanizsa Aréna
építése pedig mintaszerûen halad,
mivel az elõkészítõ munkálatok
után már mindenki számára érzé-
kelhetõ látványos munkálatok in-
dultak el: beemelésre kerültek a
csarnok vázszerkezetének tartópil-
lérei, melyeket újabb elemek kö-
vetnek innentõl szinte minden
nap. Jövõ õszre, úgy tûnik, elkészül
ez a nagyszabású sport- és rendez-
vénycsarnok is.

– Viszont a Giro d’Italia nemzet-
közi kerékpárverseny magyar fu-
tamai és a nagykanizsai befutó
rendezvénye elmaradt.

– Igen, sajnos a járvány ezt a ter-
vet is meghiúsította – jelenleg. Ma-
gyarország és a három napos
Grande Partenza, vagyis a nagy rajt
végsõ befutójának városa, Nagyka-
nizsa viszont továbbra is hisz és
küzd azért, hogy ez az élmény és
kaland megvalósuljon a jövõben, és
néhány percre a világ figyelme ránk
fókuszáljon. Hiszen tudni kell, hogy
közel 800 millió ember figyeli ezt a
versenyt évrõl évre, így nagyon
nagy jelentõsége van annak, ha ré-
szesei lehetünk.

Felelõsséggel egymásért, Nagykanizsáért

Balogh László polgármester

Nagykanizsa sétáló utcája a járvány idején

Így néz ki majd a Kanizsa Aréna, ha elkészül

A koronavírus elleni küzdelem
minden honi település életét gyö-
keresen fölforgatta. Áprilisban és
májusban több intézkedés beve-
zetésével sikerült mérsékelni a
Covid-19 vírus kártételét Lenti-
ben. A város 41. születésnapján
mondott ünnepi beszédében HHoorr-
vváátthh  LLáásszzllóó polgármester még
említést tett egy 3 milliárd forin-
tos projektrõl, amelyben infrast-
rukturális, valamint magas- és
mélyépítési beruházásokkal gaz-
dagszik a város. Végleg karantén-
ba került ez a projekt, vagy van
kiút? – kérdeztük elöljáróban a
város vezetõjét. 

– Több projektünk is kivitelezés
elõtti szakaszban van, melyek
együttes értéke meghaladja a kér-
dezett összeget. A Zöld Város pro-
jekt közel egymilliárdos értékû, a
Gyógyfürdõ melletti területekre
tervezett munkákat: park- és köz-
lekedési infrastruktúra építés, ját-
szótér és sportpályák, kiszolgáló
egységek megvalósítását végezzük
el. A geotermikus energia felhasz-
nálására elnyert szintén közel egy
milliárdos projektünk keretében
két kút fúrásával, a felszínre hozott
termálvíz energiájának felhasználá-
sával tíz közcélú létesítményünk
fûtése lesz gazdaságosabb és kör-
nyezetbarát. Elkezdõdött az 1,2
milliárd forintos állami beruházás-
ból készülõ kézilabda munkacsar-
nok kivitelezése is. 

– Hogyan és mikor folytatódik
a több ütemre osztott csapadék-
víz elvezetõ rendszerek moderni-
zálási programja; tervben van-
nak-e további út-, járda-, közmû-
és középület felújítási munkála-
tok is?  

– A sikeresen megvalósított
csapadékvizes projektunk további
folytatására pályázatunk benyúj-
tásra került, elbírálásra vár. TOP
támogatással valósulhat meg a
Lenti – Rédics és a Lenti –
Lentikápolna közötti kerékpárút

szakaszok felújítása, a közelmúlt-
ban elvégzett fejlesztések folyta-
tásaként, ezekrõl a támogatással
kapcsolatos értesítéseket meg-
kaptuk, kezdõdhet a kivitelezést
elõkészítõ közbeszerzési folya-
mat.

– Mintegy 4,8 milliárd forint
bevételi és kiadási fõösszeggel
fogadta el a képviselõ-testület a
város idei költségvetését. Milyen
nagyobb, pályázati segítséggel
megvalósulandó fejlesztéseket
tartalmaz a város költségvetése?
Tudni lehet-e, hogy milyen csú-
szásokkal sikerülhet majd készre
jelenteni egy-egy projektet? 

– A költségvetés elfogadásakor
még további fejlesztéseket készí-
tettünk elõ, ezeket a veszélyhely-
zet miatt a költségvetéssel együtt
át kellett gondolnunk. A már futó
projektjeink közül az inkubátorház
felújításának kivitelezése május
végén zárul, de általánosnak
mondható, hogy a veszélyhelyzet
miatt a többi projekt megvalósítá-

sa mintegy három hónappal hosz-
szabbodni fog. 

– Milyen fejlesztésekkel pró-
bálják élhetõbbé tenni a városhoz
tartozó településrészeket? 

– Közel 1,4 milliárd forintból a
Magyar Közút elkészítette a
bárszentmihályfai és a mumori te-
lepülésrészeket érintõ a 75. számú
fõközlekedési út keresztezõdéséig

húzódó út felújítását, amely jelen-
tõsen javítja a közlekedési feltéte-
leket.  

– A gyógyfürdõ modernizálá-
sához és a szállodaépítéshez
kapcsolódó hiteleit a megállapo-
dások szerint törleszti az önkor-
mányzat. Jut-e ebben a kiélezett
anyagi helyzetben forrás kifeje-
zetten turizmusfejlesztési beru-
házásra? 

– Minden fizetési kötelezettsé-
günknek eleget teszünk, sajnos a
kialakult helyzetben nem a fejlesz-
tésre, hanem a rendszer karban-
tartására, a dolgozók megtartásá-
ra kellett koncentrálnunk, ez je-
lentõs forrásokat emészt fel,
melynek nincs bevételi oldala. Re-
ménykedünk a helyzet mielõbbi
normalizálódásában. Május 29-én
a termálfürdõ szabadtéri részeit
megnyitjuk a vendégek elõtt.

– A lenti programfüzetben
napvilágot látott, gondosan meg-
tervezett, tavaszi mûsorok és

rendezvények közül – a vírus mi-
att – alig tudtak néhányat meg-
tartani. Kínál-e olyan újdonságo-
kat az igényes kivitelû brosúra,
ami a nyár közepétõl már alkal-
mas lehet a turisták bevonzására? 

– Terveztünk, a rendezvényeket
elõkészítettük, a szerzõdéseket
megkötöttük, a veszélyhelyzet „át-
írta” a programfüzetünket, sajnál-
juk, hogy a nagy sikerû Lenti Tánc-
verseny elmaradt, a Lenti Nyári Es-
tékbõl talán az augusztusra terve-
zett elõadások egy része valósul-
hat meg, bízom benne, hogy az
Õszi Fesztivált már nem érintik a
korlátozások. 

– Hogyan alakulnak idén a vá-
ros nemzetközi kapcsolatai? Egy-
elõre itt is a Covid-19 a karmes-
ter? 

– Jelenleg csak online kapcsolat-
tartás mûködik, elõkészítés alatt
vannak kulturális területet érintõ
és a megújuló energia felhasználá-
sát javító további pályázataink hor-
vát és osztrák partnereinkkel.

– Mely mûvészeti közösségek,
értékteremtõ csoportok képvise-
lik a kultúra kovászát a települé-
sen? A civil szféra teljes passzivi-
tásba vonult a vészhelyzetben,
vagy akadnak kreatív, másokat
segítõközösségek is? 

– Sok segítséget kaptunk tõlük
az idõsek ellátásához, a lakossággal
történõ kapcsolattaráshoz, melyet
ez úton is szeretnék megköszönni.
Mint sok más településen, a civil
szféra Lentiben is betartja az elõírt
szabályokat, a kapcsolattartás a
média közösségi csatornáin zajlik,
mindenki reménykedik a helyzet
mielõbbi javulásában. 

– Készülnek-e idén olyan orszá-
gos, vagy nemzetközi rangú
sporteseményre, amely ismét
öregbítheti Lenti város hírnevét? 

– Több sporteseményünket is
halasztani kellett, azonban öröm-
mel jelenthetem, hogy május 20-
án nálunk lesz a vírushelyzet miatti
összefogást jelképezõ Országos
Honvédelmi Futás startja.  

– A közelmúltban két alkalom-
mal is köszöntötték az aranykorú-
akat. Az idõsbarát önkormányzat
mivel szeretne még idén a nyug-
díjas korosztály kedvében járni? 

– Sajnáljuk, hogy több telepü-
lésrészen is elmaradt a szépkorúak
betervezett ünnepsége, helyette
áprilisban minden 65 év feletti len-
ti lakosnak mosható maszkot jut-
tattunk el, fokozottan figyelünk a
legveszélyeztetettebb korosztály
ellátására – mondta Horváth László
polgármester.

LENTI LENDÜLETE NEM TÖRIK MEG

Vészhelyzetben is higgadtsággal

Május 29-étõl újra élettel telik meg a fürdõ

A kézilabda munkacsarnok látványterve



KÖRNYEZET6 RÉGIÓ

Pórszombaton régóta várt fej-
lesztés valósulhat meg a szenny-
vízhálózat kiépítésével. A rend-
szer még nem üzemel, csak a te-
lepülésen átvezetõ út megviselt
állapota árulkodik a folyamatban
lévõ kivitelezésrõl. A beruházás-
sal Pórszombat is megérkezett a
21. századba, melyrõl a falu pol-
gármesterét kérdeztük.    

– Nagyon jó érzés, hogy végre
sikerül kiépíteni a szennyvízcsator-
nát, amelyre nemcsak az évszázad,
de a múlt évszázad legnagyobb
volumenû beruházásaként tekint-
hetünk – mondja érdeklõdésünkre
Tánczos László, aki harmadik ciklu-
sát tölti a falu élén. – Reményeink
szerint, befejeztével az úthálóza-
tot is a mai kor kívánalmainak
megfelelõen állítják majd helyre.
Az itt élõk és az átutazók jó minõ-
ségû úton közlekedhetnek, ami te-
lepüléskép javára is válik.   

– Most hol tart a beruházás?
– A beruházás a Zalavíz Zrt.

nyertes pályázatából valósulhat

meg. 2018-ban kezdõdött a kivite-
lezés, ami 2021 februárjára fejezõ-
dik be. Lenti agglomerációját érinti
a projekt, melynek részeként bõví-
tették a lenti szennyvíztelepet,
ahova Pórszombat és Szilvágy,
mint új belépõ, köt be. A csatorna
már elkészült, de a rendszer teljes
kiépítéséhez még sok teendõ. Ezt

követi majd az útburkolat helyreál-
lítása. A Magyar Közút kezelésében
lévõk teljes szélességben újulnak
meg. Az önkormányzati utakat sá-
vosan tervezik, de mi azt szeret-
nénk, hogy azok is teljes szélessé-
gében kapjanak új burkolatot. Er-
rõl tárgyalásokat folytatunk a kivi-
telezõvel, és ha kell, hozzá is járu-
lunk a költségekhez.  

– A szennyvízberuházást több
fejlesztés elõzte meg. Említene
néhányat közülük?

– Az elmúlt idõszakban is igye-
keztünk élni a pályázati lehetõsé-
gekkel, ami kevesebb eredmény
hozott, mint azt vártuk. 2014-ben

a falugondnoki szolgálat régi öt-
személyes autóját tudtuk lecserél-
ni egy kilencszemélyes mikrobusz-
ra, egy pályázatból. Az idõsek segí-
tése mellett a helyi civil szerveze-
tek tagjait is szállítjuk mérkõzések
és rendezvények helyszíneire.
2014-ben nyertünk egy másik pá-
lyázatot is a kultúrház részleges re-

konstrukciójára, amelynek elsõdle-
ges feladata volt a tetõhéjazat cse-
réje, valamint a tetõszerkezet fel-
újítása. Emellett új ablakokat épí-
tettünk be, valamint korszerûsítet-
tük a vizesblokkokat. Ezt követõen
önerõs beruházásban a bejárati aj-
tót cseréltük ki, egy következõ al-
kalommal pedig a nagytermet, egy
kisebb termet és a konyhát burkol-
tuk le. 2019-ben a két hátsó helyi-
séget újítottuk fel. Bízunk a 2018-
ban beadott Leader-pályázatunk
pozitív elbírálásában, hogy a fatü-
zelésû cserépkályhákat egy gázka-
zánnal mûködõ központi fûtési
rendszerrel válthassuk fel. Ezzel

még nem érünk a végére, hiszen a
pincével is kell valamit kezdeni.
Ugyanígy a külsõ homlokzattal,
melynek építészeti jellegét meg kí-
vánjuk õrizni. 

2010 óta nagy gondot fordítot-
tuk a temetõre is. Elsõként ková-
csoltvas kapuval láttuk el bejáratát,
hulladékgyûjtõ edényeket tettünk

ki, majd kicseréltük nyílászárókat
és a tetõhéjazatot a ravatalozón,
melyhez faszerkezetû árnyékolót
építettünk. Idén a teraszt burkol-
tuk le térkõvel, helyreállítottuk a
ravatalozó megdõlt falát, valamint
járdát építettünk. A beruházást a
Magyar falu programon 2019-ben
elnyert pályázatból valósítottuk
meg. Önerõbõl a temetõ elõtt zárt
csapadékrendszert létesítettünk,
föléje pedig egy mészkõburkolatú
parkolót. A ravatalozóhoz vezetõ
elkopott aszfaltos járdát az elsõ vi-
lágháború áldozatainak névtáblái
szegélyezik. A jövõ feladata lesz
ennek komplett felújítása.  

– Bemutatná a helyi civil szer-
vezeteket?

– A Pórszombat Községi Sport-
egyesülettel több közös pályázatot
adtunk be biztosítva hozzá az ön-
erõt. Labdafogó háló, kispadok, fo-

cikapu, sportfelszerelések, nagy
teljesítményû fûnyíró traktor be-
szerzése volt ezen pályázatok
eredménye. A csapat úgy zárta az
õszi szezont, hogy nem kaptak
gólt. Tavasszal a járványveszély
közbeszólt, pedig nagy esély volt
arra, hogy kapott gól nélkül nyerik
meg a bajnokságot a megyei lab-
darúgó III. osztály Nyugati csoport-
jában.  

Természetesen támogatjuk a
Pórszombatért Egyesületet is,
melynek tagjai népdalban és nép-
táncban jeleskednek, valamint a
Medesi Gazdakört is. Az utóbbi ci-
vil szervezet kezdeményezte a ré-
gi disznóvágások felelevenítését,
amit októberben tartunk, meg-
vendégelve a lakosságot ebéddel
és disznótoros vacsorával. A meg-
maradt nyersanyagból készítünk
ételt a szépkorúak köszöntésére,

valamint az adventi gyertyagyúj-
tás hétvégeire. A Medes-hegyen
található Kovács Gyula erdész tün-
dérkertje, aki az õshonos gyü-
mölcsfák telepítésével mozgalmat
indított el országszerte. A hegyre
vezetõ szilárd burkolatú utat ta-
valy önerõbõl kátyúztattuk. 2019-
ben nyertünk egy pályázatot,
melybõl a zártkert legmélyebben
fekvõ útját új mészkõréteggel lát-
tuk el, két oldalán pedig vízelveze-
tõ árkot építettünk. A zártkert be
is lesz kerítve a vadkár csökkenté-
se érdekében.

– Jövõbeni terveik?
– Figyeljük a Magyar falu prog-

ram pályázati kiírásait, mert térfi-
gyelõ kamerarendszert építenénk
ki, bõvítenénk a parkolási lehetõ-
ségeket a temetõnél. Gondolko-
dunk járdafelújításban is, illetve be
szeretnénk fejezni a kultúrház re-
konstrukcióját. Egy településen
napi szinten is sok a teendõ. Ko-
rábban részt vettünk a Start mun-
kaprogramban, mely révén több
gépet szereztünk be. Már második
éve nincs közmunkásunk, így a
közterületek kaszálását egy helyi
családdal illetve vállalkozókkal vé-
geztetjük, de a képviselõ-testület
tagjai sem restek megfogni a kasza
nyelét. Az önkormányzat dolgai te-
kintetében számíthatunk az oszt-
rák vállalkozóra is, aki a falu köze-
pén egy impozáns parkot hozott
létre a megvásárolt ingatlanok fel-
újításával. Mezõgazdasági és erdõ-
területein többségében helyi lako-
sokat foglalkoztat. Az önkormány-
zat is fontosnak tartja, hogy a
munkákat helyi vagy helyi kötõdé-
sû vállalkozók végezzék el. Úgy vé-
lem, egy kistelepülésen a falu-
gondnoki szolgálat mellett falukar-
bantartó is mûködhetne, aki napi
szinten viselné gondját a falunak.
Hol kell lenyírni a füvet, vagy javí-
tani a tetõt? – ez nagy segítség
lenne az önkormányzatnak, a lakó-
környezet szebbé tételéért vég-
zett munkájában. 

Antal Lívia

SZENNYVÍZHÁLÓZAT ÉPÜL A FALUBAN

Pórszombat megérkezett a 21. századba

Tánczos László polgármester

Zalaszentivánon egy idõben
zajlik az óvoda rekonstrukciója,
utak felújítása és az új
vízmûrendszer kiépítése. Május-
ban egy szintén régóta szorgal-
mazott beruházás kapott zöld
utat, mégpedig az ipari park léte-
sítése. Ezzel együtt elmondhat-
ják, ha nem is mindig az elsõ kör-
ben, de valamennyi ez idáig be-
adott pályázatukat siker koro-
názta.  

– 2006-ban – 14 évvel ezelõtt –
azzal az elhatározással indultam
el polgármesterként, hogy a tele-
pülés megújulása, fejlõdése folya-
matosan legyen, amely azóta szá-
mos megvalósított beruházásban
(bölcsõde, orvosi rendelõ, iskola,
óvoda, parkok, játszótér, kerék-
párút, belterületi utak, járda stb.)
nyilvánult meg – mondta érdeklõ-
désünkre Dormán Miklós,
Zalaszentiván polgármestere. – A
gazdaságfejlesztés terén eddig
csak kisebb lépésekben tudtunk
haladni, most azonban mérföld-
kõhöz érkeztünk. A kormány dön-
tésének köszönhetõen régi ál-
munk válhat valóra az ipari park
létesítésével, Zalaegerszeg Me-
gyei Jogú Város és Zalaszentiván
Önkormányzata együttmûködé-
sében. Megvalósítását indokolja,
hogy Zalaszentiván jelentõs vas-
úti csomópont és a jövõben a te-
lepülést érintõen megépítendõ
M9-es út keresztezõdésében lé-
tesül a koperi kikötõtõl induló
korridor elsõ jelentõs logisztikai
központja is.

– Hol épül meg az ipari park?
– A község határában egy 12,7

hektáros területen épül meg,
mégpedig vasúti csatlakozással az-
zal a céllal, hogy a 100 hektáros
területen létrehozandó Zala-
egerszeg–Zalaszentiváni ipari park
infrastrukturális hátterét biztosít-
sa a vasúti összeköttetés tekinte-
tében. A projekt teljes költségve-

tése 230 680 000 forint, melybõl a
támogatás összege 216 millió
forint. A szükséges önerõt
Zalaszentiván önkormányzata biz-
tosítja. A leendõ kivitelezés során
útépítés valamint az összes közmû
(ivóvíz-, szennyvíz- és villamos há-
lózat, valamint csapadékvíz-elve-
zetés) kialakítása valósul meg. 

– A Füles Mackó Óvoda teljes
belsõ és külsõ felújításával
ugyancsak egy régi szándék tel-
jesülhet.

– Még hetvenes években épí-
tett kétcsoportos, majd 1987-ben
háromcsoportossá bõvített óvoda
állagán az elmúlt évtizedek igen-
csak nyomot hagytak. Komolyabb
felújítás nem történt az elmúlt év-
tizedekben, a kisebb karbantartá-
sokat a szülõk végezték társadalmi
munkában. Önkormányzatunk a

problémát felismerve több alka-
lommal adott be pályázatot a fel-
újításra, ami 2018-ban hozott vég-
re sikert. A Belügyminisztériumtól
Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatása
címen 30 millió forintot nyertünk.
Tavaly júniusban álltunk neki a kivi-
telezésnek, ami a tetõszerkezet
teljes megújítását, födémszigete-
lést és a külsõ nyílászárók cseréjét
foglalta magában. Június 23-án
azonban egy sajnálatos kárese-

mény történt. Az aznapi jelentõs
mennyiségû esõzés következté-
ben az egész épület beázott, ami
miatt vis maior kérelmet nyújtot-
tunk be a Belügyminisztériumhoz.
A jelentõsen megnövekedett fel-
adatok ellenére sikerült a munkák
nagy részét elvégezni szeptem-
berre, a nevelési év kezdetére. Az

óvoda teljes körû felújításához to-
vábbi három pályázatot adtunk
be. Tavaly a Belügyminisztériumtól
ismételten nyertünk 30 millió visz-
sza nem térítendõ támogatást a
homlokzati hõszigetelésre, a fûtés
korszerûsítésére (kazán-, csõveze-
tékcsere, radiátorok), valamint az
egyik vizesblokk felújítására és egy
rámpa kialakítására. Ez a kivitele-
zés még tart, melynek befejezési
határideje 2020. augusztus 31-e. A
harmadik ütemet a Magyar falu
programon elnyert 30 millió fo-
rintból valósíthatjuk meg. Így idén
megújulhat a másik két mosdó is,
létesülhet egy akadálymentes wc,
és kicserélhetjük a belsõ nyílászá-
rókat. A tetõre 8 kW teljesítményû
napelemet telepítünk ebben a
projektben, melynek eszközbe-

szerzés is a része. Az óvoda-felújí-
tás negyedik ütemét a TOP-
program támogatja 20,8 millió fo-
rinttal. Ebbõl új parkolót, kerítést
és a terasz fölé védõtetõt építünk.
A projekt jelenleg támogatási
szerzõdéskötés alatt áll.

– Útfelújítás is zajlik a telepü-
lésen.

– A Magyar Falu program kere-
tében 29,9 millió forintos támo-
gatásból  a József Attila utca, a
Rákóczi Ferenc utca, valamint a
180/1 hrsz-ú út rekonstrukciója
valósulhat meg. Az útszakaszok a
község központi részén helyez-
kednek el, kapcsolatot biztosítva a
családi házas beépítés, a temetõ,
a templom és a tömegközlekedés
(autóbusz) megállóhelye között. A
infrastrukturális beruházás így az

alapvetõ szolgáltatások hozzáfér-
hetõségének és egyben a lakos-
ság életminõségének javítását is
szolgálja. Az utak felújítása a felü-
let kiegyenlítésével, aszfaltszõ-
nyegezésével, továbbá kétoldali
rendezett padkák kialakításával
történik meg. A 180/1 hrsz-ú
úton a munka a végéhez közele-
dik, a József Attila és a Rákóczi Fe-
renc utcák esetében pedig meg
kell várni a Zalavíz Zrt. projektjé-
nek befejezését. Ennek célja a Za-
laegerszeg keleti vízbázisáról ellá-
tott települések ivóvízminõségé-
nek javítása és a vízellátás bizton-
ságának fokozása nyersvíz-veze-
tékek kiváltásával és új vízkezelési
technológia alkalmazásával. En-
nek eredményeként az ivóvíz-
szolgáltatás minõsége már meg
tud felelni a szigorú egészségügyi
határértékeknek. A tisztított víz a
keleti vízbázisról indulva egy új
vezetékhálózaton keresztül érke-
zik majd a zalaszentiváni vízmû-
telepre. Itt már felépült az új száz
köbméteres víztorony, így a meg-
felelõ nyomásviszonyokkal sem
lesz gond.   

Bízunk benne, hogy a két emlí-
tett utca felújítását továbbiak kö-
vethetik. Idén tavasszal az Arany
János utca rekonstrukciójára nyúj-
tottunk be pályázatot a Magyar
falu programra. Önkormányzatunk
a lehetõségeket továbbra is fi-
gyelemmel kíséri, hogy minél több
belterületi út újulhasson meg
Zalaszentivánon – köszönt el
Dormán Miklós. 

BERUHÁZÁSOK: ÓVODA, ÚT, IVÓVÍZ, IPARI PARK

Zalaszentiván folyamatosan épül, szépül

Megújult mosdó az óvodában

Útrekonstrukció
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A Magyar Közút Nonprofit
Zrt. beruházásában zajlik a
Novából Lenti felé tartó fõút
kapaszkodósávjának felújítása. 

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos a helyszí-
ni bejáráson elmondta, hogy a
75-ös fõútvonal mintegy 70 kilo-
méter hosszban Keszthelytõl Ba-
kon valamint Lentin át Rédicsig
tart. A felújítás Nova külterületét
érinti 1700 méter hosszan a ka-
paszkodósávval együtt. Rekonst-
rukció során helyenként pálya-
szerkezet-cserét végeznek, vala-
mint felmarják a tönkrement bi-
tument. Ezt követõen húzzák rá

az új aszfaltréteget 12 illetve 14
centiméter vastagságban. A be-
ruházás a Magyar falu program-
ból valósul meg, amelyre 480 mil-
lió forintot költhet a Magyar Köz-
út. A Duna Aszfalt Kft. nyerte el a
kivitelezést, ami várhatóan szep-
tember elejére fejezõdik be.

Mórocz József, a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. Zala megyei veze-
tõje azt fûzte hozzá, hogy Lenti
felé ezen a szakaszon napi 4 ezer
jármû halad. A nagy igénybevétel
miatt a régi burkolat elöregedett,
így indokolttá vált rekonstrukció-
ja. Az aszfaltozás mellett a padká-
kat és a vízelvezetõ árkokat is fel-
újítják ezen a szakaszon. Az igaz-
gató kiemelte, a járványügyi

helyzet nem állította meg a me-
gyei útberuházásokat, amelyek
az ütemtervek szerint haladnak. 

A bejárás Zalatárnokon folyta-
tódott, ahol a Soós Zsolt polgár-
mester a jegyzõvel és helyi képvi-
selõ-testület tagjaival együtt kér-
te a konzultációt a település bel-
területén lévõ közúti híd felújítá-
sa érdekében. Elhangzott, a Ma-
gyar Közút rendelkezik engedé-
lyes tervekkel, azonban még vár-
ni kell a rekonstrukcióra, ami 200
millió forintba is kerülhet. A nagy
kanyarban lévõ, megsüllyedt hí-
don veszélyes a közlekedés, már
megközelítésekor érdemes erõ-
sen a fékpedálra lépni. A terve-
zett felújítás során kiszélesítenék
a hidat (ami így elvesztené híd
jellegét), az elõtte lévõ szakasz
korrekciójával, ami így biztonsá-
gossá válhat. 

Dobronhegyen már a befeje-
zéséhez közeledik a 7405 számú
mellékút 150 méteres szakaszá-
nak rekonstrukciója, amit tavaly
kezdtek meg a felfele tartó sáv
elbontásával. A forgalmat jelzõ-
lámpák irányítják, hiszen még zaj-
lanak az utolsó munkálatok a le-
felé tartó sávon. A korszerûsítés
során hat méter mélységben tel-
jesen újjáépítették az útszerkeze-
tet. A közút 450 millió forintot
költhetett a beruházásra a Ma-
gyar falu programból.

– liv –

SAJTÓBEJÁRÁS A MEGYEI ÚTBERUHÁZÁSOKRÓL

Útfelújítás Nova és Lenti között

– Már februárban
érzékeltük a Tüske-
szentpéteri Liszt
iránti felfokozott ér-
deklõdést, ami más-
fél-két hónapig tar-
tott. Egyfajta nyug-
talanság vett erõt a
piacon, ami nagy ki-
hívást jelentett szá-
munkra – mondja
Király László, a Zala-
Cereália Kft. ügyve-
zetõ igazgatója. – A
csomagolt liszt ren-
delésállományunk
ugyanis négyszere-
sére emelkedett, amit nagyon ne-
héz volt kiszolgálni. Megtettünk
mindent, fizikai dolgozóink való-
ban óriási erõfeszítéseket tettek
annak érdekében, hogy a vásárlók
ne maradjanak Tüskeszentpéteri
Liszt nélkül. A bajban jólesõ öröm-
ként éltük meg, hogy sikerült
helytállnunk, kereskedõinknek,
vevõinknek nem kellett hiánnyal
szembesülni. Mindazonáltal em-
berként és üzletileg is nehéz volt
feldolgozni, hogy a járvány olyan
extra kihívást állított elénk, ami
még nem fordult elõ életünkben,
illetve történetünkben. Cégünk
legidõsebb munkatársai sem em-
lékeznek ilyesmire. 

– Milyen járványügyi intézke-
déseket hoztak?

– A felkészülés tulajdonképpen
az ismeretlennel való szembené-
zést jelentette. A vállalaton belül
felállítottunk egy operatív irányító
testületet, megszüntettük a külsõ
kapcsolattartást, intézkedéseket

hoztunk a személyes érintkezések
minimalizálására, és élelmiszer-
ipari cégként az amúgy is szigorú
higiéniai szabályokat továbbszigo-
rítottuk. Azt gondolom, nem csak
ez, de a jó isten segítsége is kellett
ahhoz, hogy eddig semmilyen fer-
tõzés nem szivárgott be. A világ
minden tájáról hozunk alapanya-
gokat a takarmánygyártásához,
például nagy mennyiségû szóját
szállítunk a koperi kikötõbõl ka-
mionokkal. Az átvételhez higiéniai
kaput állítottunk fel, amit fertõtle-
nítõ szerekkel láttunk el, a sofõ-
röknek lázat mértünk, és csak mi-
nimális mozgást engedélyeztünk.
Az irodai munkatársainkat otthoni
munkavégzésre küldtük, illetve
bevezettünk egy helyettesi prog-
ramot, hogy ki mikor tartózkodhat
bent. A dolgozók döntõ részének
azonban itt kellett lenni ahhoz,
hogy a megnövekedett rendelés-
állományt teljesítni tudjuk. A fizi-
kai állományunk teljes létszámban

dolgozik már. A szigorú intézkedé-
seket továbbra is fenntartjuk. A
magyar gazdaság viszont nem áll-
hat le, és nem süllyedhet arra a
szintre, amely hosszú idõre vissza-
vetné potenciálját. Cégünk üzlet-
szerû mûködésében fennakadást

nem okozott a helyzet, re-
méljük, így is marad. 

– Hogyan zárták az el-
múlt évet?

– A Zala-Cereália Kft.
2019-ben is eredménye-
sen mûködött. A zárszám-
adások májusban megtör-
ténnek; a cégcsoport a
szokásos 15,5 milliárd fo-
rintos árbevétellel zárja a
tavalyi évet. A Tüske-
szentpéteri Lisztet és a
Tüskei Gazdatápot is jó pia-
ci volumennel tudtuk érté-
kesíteni. A kapacitás maxi-
málisan kihasznált, így az

elmúlt évben is 15 ezer tonna bú-
zát õröltünk meg, és 60 ezer ton-
na tápot gyártottunk. Állattelepe-
inken 3 millió csirkét és 1,3 millió
pulykát fogadtunk éves szinten. 

– A beruházásokra milyen ha-
tást gyakorolt a járvány?

– Az elmúlt négy évben össze-
sen 1,5 milliárdot ruháztunk be te-
lephelyfejlesztésekbe. A járvány
miatt a beruházások most tényleg
lelassultak, de terveinket elõbb
vagy utóbb meg fogjuk valósítani.
A tavalyelõtt õsszel megépített
nagy granulálóhoz többek között
egy nagyobb teljesítményû gõzka-
zánt szeretnénk beépíteni. Állami
támogatás reményében pályáza-
tot adtunk be két, egyenként 250
kW-os napelemre, amiket a ma-
lom, valamint a keverõüzem rak-
tárának tetejére szerelünk fel. Ez-
által a környezetbarát energia is
beköltözik a Zala-Cereália Kft.
tüskeszentpéteri üzemébe. 

Antal Lívia

A ZALA-CEREÁLIA KISZOLGÁLTA A MEGNÖVEKEDETT IGÉNYT

Tüskeszentpéteri Liszt
A Zala-Cereália Kft. tavaly lépett fennállásának 25. esztendejé-

be. A Kiváló Magyar Nagydíjas Tüskeszentpéteri Lisztet elõállító
malomipari vállalkozás jubileumi esztendeje nem várt kihívást
okozott a koronavírus-járvány következtében, a cégnek azonban
sikerült helytállni ebben a rendkívüli helyzetben. Atavaszi kultúrákban (napraforgó,

kukorica, szója, cukorrépa) alkal-
mazott gyomirtások a környeze-

ti tényezõkkel (csapadékintenzítás, UV
sugárzás, stb.) összefüggésben kivétel
nélkül átmeneti stresszt okozhatnak a
fejlõdésben lévõ növényeknek. A kis nö-
vényeken több esetben különös defor-
málódásokat, színelváltozást (sárgulás),
levélszáradás tapasztalhatunk, amelye-
ket a gyomirtó szerek felverõdési, felpá-
rolgásai okoznak. Ezek a fitotoxikus ha-
tások stresszelik a növényeket, visszave-
tik a fejlõdésüket és ha más stresszté-
nyezõkkel együtt lépnek fel (pl. aszály),
akkor nagyobb terméskiesést is eredmé-
nyezhetnek.

A fitoxikus tünetek megjelenésekor az
Amalgerol® kipermetezése javasolt, hogy
a stresszhatásokat a növények mihama-
rabb kiheverjék és a növekedés újra inten-
zívvé váljon. Az Amalgerol® használata kö-
vetkeztében a növények biokémiai, sejt-
biológiai és élettani funkció fokozódnak,
tápanyagfelvétele megnõ, a növények
gyorsabban heverik ki a tüneteket. A
fitotoxikus növényállomány kezelésére az
Amalgerol® dózisa a tünetek erõsségétõl
függõen 3-4 l/ha. A növények kezelésekor
a talajra jutott Amalgerol® is kifejti kedve-
zõ hatását.

A stresszhatások enyhítésére új techno-
lógiai lehetõség az Amalgerol® Essence al-
kalmazása, amely biológiai termesztésben
is használható készítmény. Az Amalgerol®

Essence-ben az összetevõk szintetikus,

széleskörû aminosav sorral egészültek ki,
növelve az Essence biológiai hatékonysá-
gát. Az aminosavak a növényi szerveze-
tekben a fehérjék építõelemei, hormonok

és enzimek képzõdnek belõlük. Az amino-
savak szabályozzák és serkentik a növé-
nyek élettani folyamatait, ezért a klorofill
szintézis, fehérjefelépítés, cukorszintézis,
sejtdifferenciálódás, a tápanyag szállítás
és a megtermékenyülés elengedhetetlen
alkotórészei. Az Amalgerol® Essence dózi-
sa 2 l/ha, kiszerelése 15 és 600 liter.

Dr. Varga Zsolt
+36 30 217 9256
www.hechta.hu

HECHTA KFT. KÍNÁLATÁBAN

Amalgerol® – partner a termelésben

A Lentibe vezetõ út 1700 méter hosszan újul meg

Egyeztetés Zalatárnokon
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