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Kézilabda munkacsarnok épül
Magyar bajnokságok megrendezésére és nemzetközi mérkõzések lebonyolítására is alkalmas,
európai szintû, többfunkciós
sportcsarnok építése startolt Lentiben, a Vörösmarty-iskola udvarán. Az új szabványcsarnok Lenti Kézilabda Egyesület (GÓNA
SZKKE) szakmai központjaként is
mûködik majd.
Vigh László, Gódorné Nagy Mariann, Kocsis Máté,
Szabó Tünde és Horváth László elhelyezik az idõkapszulát
a kézilabda munkacsarnok alapkövének letételén

A korszerû, típusterv alapján
készülõ, lelátóval és akadálymentesített öltözõkkel, valamint parkolóhelyekkel kiegészített sportberuházást mintegy 1,2 milliárd
kormányzati beruházásból valósítják meg – jelentette be Szabó Tünde sportért felelõs államtitkár, az
alapkõletételi ünnepségen. A politikus kiemelte, hogy az utánpótlás
nevelésre és az élsport erõsítésére
is alkalmas létesítmény a határokon átnyúló sportkapcsolatok erõsítésére is szolgál majd.
Kocsis Máté, a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) elnöke elmondta, hogy a munkacsarnok-

fejlesztési program a szövetség
támogatásával valósulhatott meg
és jövõ júliusban már mûködhet a
minõségi elõrelépést kínáló aréna.
Horváth László, Lenti polgármestere úgy látta, a beruházás
minõségi elõrelépést kínál a város
sportolóinak, kézilabdásainak, de
segít a város nagyobb rendezvényeinek lebonyolításában is. A
szabványméretû terem hiánya legyõzhetõ lett és a kihasználtságra
sem lesz panasz – vélekedett.
Az összes felszólaló – köztük
Vigh László országgyûlési képvise-

Otthont teremt a közösségnek
Átadták a plébániaépületet Zalaapátiban, melynek teljes felújítása
az egyházközség két pályázatából valósult meg. A rekonstrukcióval
életre keltették az 1975-ben létesített, igencsak elavult épületet,
amellyel új közösségi térrel is gazdagodott a település.

Bóka Tibor plébános köszöntõ- van erõs közösségre, akit összekojében azt hangsúlyozta, hogy egy vácsol a közös hit, a közös kultúra
építkezés sikerességéhez szükség és a vallás. Ennek egyik fontos

helyszíne a templom, amit mindig
szépítgettek és megtöltöttek élettel. A másik a plébániaépület, amit
kikezdett az idõ vasfoga az elmúlt
évtizedekben. Mivel önerõbõl
nem tudták megoldani felújítását,

pályázatokat nyújtottak be. Az elsõt az Emberi Erõforrások Minisztériumának egyházügyi államtitkárságához, amellyel 15 millió forintot nyertek. Az egyházközség
3,8 millió forint önerõt tett hozzá.
Ebbõl valósították meg a felújítást
a víz-, a villamos hálózat és a fûtési rendszer rekonstrukciójával. Új
nyílászárókat és burkolatokat építettek be, és külsõleg szigetelték
az épületet.
(Folytatás a 3. oldalon.)

lõ is – elismerését fejezte ki, hogy
Gódorné Nagy Mariann, a lenti
csapat vezetõje, minden idõk legeredményesebb, világklasszis nõi
sportolója nyerte el a „Kézisek
kézise” címet a nemrégiben zajlott szavazási akcióban.
A rendezvényt megtisztelte
jelenlétével dr. Pál Attila, a Zala
Megyei Közgyûlés elnöke, dr.
Sifter Rózsa kormánymegbízott,
de ott voltak a megyei intézmények vezetõi, a fejlesztés megvalósítói, valamint a szövetség
sportolói is.

MEGYE
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Gellénháza önkormányzata a
védekezés megszervezése és a
rászorulók ellátása mellett igyekezett fejlesztési feladataira is
koncentrálni a veszélyhelyzet ideje alatt. Felújítottak egy járdaszakaszt, valamint rendbe tették a
hivatal elõtti parkot. A település
vezetésére további pályázatok
megvalósítása vár, illetve újabbak
beadását is tervezik. Az önerõ
biztosítása tekintetében ez most
még nagyobb kihívás, hiszen a
koronavírus jelentõsen átírta a települések költségvetését. Farkas
Imre Józsefné polgármesterrel
beszélgettünk.

Járdafelújítás, parkosítás Gellénházán

a bevásárlást, a gyógyszerek kiváltását, amit házhoz is szállítottunk.
A helyi gyógyszertár a kijárási korlátozás ideje alatt kétszer egy hétre bezárt biztonsági okok miatt,
mely idõ alatt Zalaegerszegen vásároltuk meg a gyógyszereket. A
három csoportos óvodánkban biztosítottuk az ügyeletet a kormányrendelet szerint, segítve azokat a
– Az önkormányzat minden se- szülõket, akik a munkavégzés migítséget megadott a helyzet keze- att nem tudták megoldani gyerlésében a lakosságnak. Szórólap- mekeik otthoni felügyeletét. A

okon, közösségi oldalakon folyamatosan tájékoztattuk õket az
igénybe vehetõ lehetõségekrõl, az
országos intézkedésekrõl, valamint
a
település
vírushelyzetérõl.
Egyébiránt igazolt koronavírus-fertõzött nem volt a faluban. Vásároltunk maszkokat, amelybõl ezer darabot osztottunk ki térítésmentesen azok számára, akik igényelték.
Többre nem volt szükség, mert
voltak, akik saját maguk szerezték
be. Idõs lakóink számára elintéztük

AKTUÁLIS

településektõl, ami Gellénháza
költségvetését is mélyen érintette.
A bevételkiesés miatt át kell dolgozni költségvetésünket, és csökkenteni kell kiadásainkat. A pályázatokhoz szükséges önerõ biztosításához pedig keresnünk kell olyan
forrásokat, amelyekkel ezt a kiesését valamilyen szinten pótolni
tudjuk. Szeretnénk ugyanis azokat
a pályázatokat megvalósítani,
amelyekre támogatást nyertünk,
illetve amelyekre támogatást remélünk.
– Melyek ezek?
– Elsõdleges feladatunknak
tartjuk a járdák és a belterületi
utak felújítását. Ezért is pályáztunk
a Magyar falu programra, amelyen
3 millió forintot nyertünk. Ebbõl
valósítottuk meg tavasszal a Kossuth utcai önkormányzatai hivatal,
valamint az Olajbányász körút 2–4.
szám elõtti járda felújítását. A támogatás csak az anyagköltségre
volt elegendõ, a munkadíjat önerõbõl finanszíroztuk. A Kossuth
Lajos utcában folytatni kívánjuk a

járdarekonstrukciót, ezért ismételten beadjuk pályázatunkat a Belügyminisztériumhoz.
Elõttünk álló feladat a fogorvosi szolgálat megújítása. Július végén nyugdíjba megy fogorvosunk,
ezért a helyettesítést egy zalaegerszegi rendelõbe látják el jelenleg. Elég nagy körzetrõl van szó,
hiszen a kilenc településen három-

gyermekek maximális létszáma 15
fõ lehetett, de ez nem volt kihasználva. A veszélyhelyzet feloldása
után több köszönõ visszajelzést
kaptunk. A település jól vizsgázott,
a lakosság felelõsségteljesen állt
hozzá az ügyhöz, ami viszont részünkrõl igényel köszönetet.
– Hogyan érinti a település költségvetését a járvány?
– A koronavírus-járvány elleni
védekezés miatt elvonták a gépjármûadó maradék 40 százalékát a

ÜLÉST TARTOTT A MEGYEI VÉDELMI BIZOTTSÁG

A veszélyhelyzetbeli védekezésrõl
A villámárvizek okozta károk kivédésére záportározó épül üzemi szolgáltatók mûködését is
Zalatárnok és Murarátka térségben. A létesítmények õszre ké- érintõ havária következményeinek
szülnek el. A Zala Megyei Védelmi Bizottság július elejei ülésén ez- felszámolása lesz a feladat.
A Nyugat-dunántúli Vízügyi
zel együtt nyolc napirendet tárgyaltak.
Igazgatóság vezetõje, Gaál Róbert
az ár- és belvíz elleni védekezéssel
Az ezt követõ sajtótájékozta- in úrrá lenniük, de figyelmük nem kapcsolatban elmondta, hogy
tón dr. Sifter Rózsa kormánymeg- lankadhat, mert egy esetleges õszig megépülnek a záportározók
bízott, a védelmi bizottság elnöke második járványhullám során is Zalatárnok és Murarátka villámárfelidézte, hogy a március 25-ére meg kell felelniük az elvárásoknak. víz elleni védelmére. A Zala valatervezett soros ülés a különleges
A második napirendi pontban a mint Vas megyét érintõ uniós tájogrend kihirdetése miatt elma- megyei tisztifõorvos számolt be a mogatottságú fejlesztési program
radt. Ezt pótolták most a veszély- koronavírus-járvány megelõzésé- az érintett települések komplex
helyzetbeli tevékenységeik beszá- re és következményeinek elhárítá- árvízi biztonságát növeli. Muramolójával, amit az Operatív Törzs sára tett intézkedésekrõl és azok rátkát egy töltés már védi a Mura
feladatterve és intézkedései alap- tapasztalatairól. A katasztrófavé- áradásától, amit az M70-es autóján végeztek.
delem indítványozására tájékozta- pálya építésekor létesítettek. Az
A védelmi bizottság elnöke a tó hangzott el a Volánbusz szerve- árvízvédelem terén egyre gyakkülönleges jogrendben elnöki fel- zeti átalakításáról, és a társaság rabban és egyre több helyen
adatait gyakorolva több alkalom- tevékenységérõl a rendkívüli hely- okoznak gondot a hódok. Mint
mal szakmai egyeztetést kezde- zetben.
mondta, csak Vas megyében ezer
ményezett a járványügyi védekeAz ülésen Takács Ottó ezredes, hódgátról van tudomásuk, amezésben érintett szervezetekkel. Ez a Zala Megyei Katasztrófavédelmi lyek Zalában is nagy számban foralapján koordinálták és felügyel- Igazgatóság igazgatóhelyettese dulnak elõ, leginkább a Principálisték az egyéni védõeszközök és számolt be a kritikus infrastruktú- csatornán. Az állatok építette torfertõtlenítõszerek szétosztását az rák védelme területén elért ered- laszok visszaduzzasztják a vizet,
alapellátásban dolgozó háziorvo- ményekrõl. Mint elhangzott, idén amellyel közvetlen árvízveszélyt
sok és szociális intézmények szá- õsszel a megyei igazgatóság szer- idézhetnek elõ. A hód védett állat.
mára.
vezésében több helyszínen tar- Mivel emiatt beavatkozásra nincs
Mint fogalmazott, sikerült a jár- tanak országos szintû gyakorlatot módjuk, szükségesnek tartják a
vány elsõ idõszakának nehézsége- Sármellék térségében. Ezen a köz- szabályzás megváltoztatását.

ezer fõ feletti az ellátottak száma.
Emiatt mindenképpen arra törekedünk, hogy továbbra is helyben álljon rendelkezésre a fogorvosi alapellátás. Sajnos a fogorvosi egységkészülék eléggé elavult, ezért egy
új beszerzésére is pályázatot nyújtottunk be a Magyar falu programba. Az elnyert támogatás 3 millió
forint, a készülék ára viszont 7 millió. Az önerõ 4 millió forintot tesz
ki, melynek elõteremtéséhez meg
kell találnunk a forrást, hogy õsztõl
újból helyben legyen a fogorvosi
alapellátás, napi rendelési idõvel.
A veszélyhelyzet ideje alatt az
önkormányzati hivatal elõtti parkot is megújítottuk önerõbõl. Kivágtuk az elburjánzott növényzetet, helyére új díszfákat, díszcserjéket ültettünk. Õsszel két rózsaszigetet alakítunk ki, valamint sövényt telepítünk a járda vonalában, a parkot bekerítve. Tavaly a
közösségi funkciót betöltõ régi iskolában belsõ felújítást végeztünk
ablakcserével. A rekonstrukciót ko-

ra tavasszal fejeztük be a konyha
és egy kisebb helyiség járólapozásával. Emellett a mûvelõdési ház
konyhájához tartozó helyiségét is
lejárólapoztuk. Ezeket a munkát
szintén önerõbõl valósítottuk meg.
– Mikor nyithat ki a mini bölcsõde?
– A TOP-programon elnyert pályázatunkból valósítottuk meg
óvodánk felújítását, és bõvítését. A
tornaszobát is tartalmazó új épületrész lehetõvé tette, hogy az
egyik csoportszobát mini bölcsõdének alakítsuk át az óvodától független bejárattal. Jelenleg mûködési és használatbavételi engedélyezésénél tartunk. Bízunk benne,
hogy szeptemberben kinyithat az
új bölcsõde.
– A járványhelyzet Gellénházán
is felülírta a nyárra tervezett
programokat.
– Sajnos, ez így van. Sok programról kellett lemondanunk, közte
a gyermeknapról és falunapról. Mivel ezek a lakosságot érintették
volna, képviselõ-testületünk úgy
döntött, hogy az erre szánt pénzekbõl visszajuttat valamennyit a
lakók számára. A gyermeknapot
pótlóan minden 14 év alatti gyermeket 780 forintos fagyi jeggyel
ajándékoztunk meg, amit a helyi
Gyöngyvirág fagyizóban válthattak
be. A közterek valamint a falukép
szépítése érdekében, aki igényelte, annak öt cserép muskátlit adtunk, ingatlanonként. Önkormányzatunk pedig futómuskátlikat helyezett ki villanyoszlopokra a Széchenyi és a Kossuth utcában, valamint az Olajbányász körúton.
A járványügyi óvintézkedések
enyhülése lehetõvé tette a nyári
tábor megszervezését az általános
iskolásban, június 16–26-a között.
Ennek teljes költségét, az étkeztetést, a foglalkozásokat az EFOP3.3.2. projektbõl finanszíroztuk. Az
õsz elsõ rendezvénye a szüreti mulatság lenne, melynek megtartásáról, még korai lenne nyilatkozni.
Antal Lívia

Termelõi piac
Letenyén
Uniós és önkormányzati forrásból épült termelõi piac
Letenyén. A Top-program keretében elnyert 236 millió forintból a
piac igényeinek kiszolgálását
szolgáló hûtõházat is létesítettek, mondta Farkas Szilárd, a város polgármestere.

A termelõi piacot a használatbavételi engedélyek megszerzése
után, várhatóan õsszel nyitják
meg. A polgármester tájékoztatása szerint a beruházás költségébõl
217 millió forint európai uniós támogatás, a többi önkormányzati
forrás. A piac és hûtõház üzemeltetéséhez szükséges közmû-vezetékeket 5600 négyzetmétert
meghaladó önkormányzati telken
építették ki. A termelõi piacon a
kézmûves áruk mellett szezonális
termékeket is árusíthatnak. A termelõk számára elõnyt jelent majd,
hogy a hûtõházban tárolhatják a
terményeiket, a zöldséget és a
gyümölcsöt.
A termelõi piac épületében 40
pavilont alakítottak ki, de a kültéri,
ponyvával fedett részben is lehet
majd árusítani, tette hozzá a
polgármester.

A Zalai Napló legközelebbi száma
2020. augusztus 25-é
én jelenik meg.
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TÉRSÉG

KRÓNIKA

zöld funkciók modernizálása, az üdülõvárosi arculat dinamizálása, a közterületek szépítése, a
rekreációs lehetõségek erõsítése is megvalósul a több mint
egymilliárd forint értékû Lenti
zöldváros kialakítása projekt
keretében. A beruházás-indító
ünnepségen Vigh László országgyûlési képviselõ, dr. Pál
Attila, a megyegyûlés elnöke
és Horváth László, Lenti polgármestere egy idõkapszulát
helyezett el.

A

A részleteket sajtótájékoztatón összefoglaló Horváth László
polgármester minden partnernek
megköszönte a szolgálatkész feladatellátását. Szerinte az átgondolt, rendszerelvû, a környezetet
óvó beruházások már régóta segítik az itt élõk mindennapjait. Jelezte, az erõforrásokra figyelõ, a
felelõs fenntarthatóság jegyében
már eddig is sokat tettek az élhetõbb helyi környezet kialakításáért. E projekt is figyelemmel lesz
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BERUHÁZÁS-INDÍTÓ

Lenti Zöld Város
a szép épített és természeti környezet értékeire, az egységes városi arculat kialakítására.
Vigh László miniszteri biztos
azt mondta, hogy országosan 470
milliár forintból teszik élhetõbbé
a falvakat és városokat. Lentiben
is egy jól megalkotott és megtervezett projekt indulhat, ami a
megváltozott körülményekhez
való alkalmazkodás jegyében
segíti a gazdasági, társadalmi,
környezetvédelmi kihívások megoldását.
Dr. Pál Attila az eddig lezajlott,
mintegy 3 milliárd forint összértékû, a jövõbe fektetett helyi beruházások felsorolása után azt
hangsúlyozta, hogy az önrész nél-

A Gébárti Kézmûvesek Háza
július elsején fogadta elsõ csoportját, a zalacsányi általános
iskola Erzsébet-táboros diákjait. A koronavírus-járvány két és
fél hónapos kényszerszünetre
ítélte a házat, de június 25-étõl
újra nyitva tart. Az év hátralévõ
részében több program is várja
az érdeklõdõket, melyekrõl
Prokné Tirner Gyöngyi intézményegység-vezetõvel beszél- Kulturális Alap valamint a Csoóri
Sándor Alap által támogatott, de
gettünk.
önköltséggel is járó kurzusokról az
érdeklõdõk részletes információ– Egyelõre hétfõtõl csütörtö- kat találhatnak a Keresztury VMK
kig, naponta tíz órától 15 óráig honlapján.
– A szeptember egy új progratarthatunk nyitva. A szabályok közé tartozik az is, hogy kötelezõ a mot is ígér.
– Valóban. Remélhetõleg nem
szájmaszk viselése, és egyszerre
maximum 20 fõ tartózkodhat a jön vissza a pandémiás helyzet, és
házban. Az újranyitással pályázati szeptember 27-én meg tudjuk
programjaink is folytatódhatnak, tartani a pásztorhagyományok
melyek megtartása azért fontos napját, amellyel a tökfesztivált
számunkra, mert ezek támogatott váltjuk fel. A néphagyomány szeprogramok, illetve bevételi forrást rint a szeptember 29-i Szent Mijelentenek. Reméljük, a december hály-nap a behajtás napja, amikor
végi határidõig valamennyit meg is a Szent György napkor, azaz áptudjuk valósítani, hogy maximáli- rilis 24-én a legelõre hajtott állatosan felhasználhassuk az elnyert tá- kat visszaterelik az istállókba. A
programmal a népi kultúra ezen
mogatásokat.
Július 4-5-én a népi játszóházi szeletét kívánjuk feleleveníteni,
foglalkozásvezetõk képzésével azon fafaragók tiszteletére is, akik
kezdtük a sort, amit a Csoóri Sán- a pásztorhagyományokból merítdor Alapból, illetve a hallgatók be- keznek a mai napig. Ide tartozik az
fizetésébõl finanszírozunk. Au- is, hogy maga a Kézmûvesek Háza
gusztus elsõ hetében rendezzük is rendelkezik pásztormûvészetet
gyûjteménnyel
meg "Hejj regõ rejtöm..." címmel a bemutató
negyedik népzenei táborunkat. Szelestey László néprajzkutató haOlyan, 14 évet betöltött tanulók gyatéka révén. A programok közül
jelentkezését várjuk, akik érdek- kiemelném néhai Horváth Ernõ
lõdnek a népzene iránt, akik már baki fafaragó munkáiból aznap
játszanak furulyán, dudán, illetve nyíló idõszaki kiállítást, ami három
megismerkednének ezekkel a népi hétig lesz látható. A bemutatandó
hangszerekkel. A kovácsmûvészeti faszobrokat néhai Baki László népszaktáborunkat
szeptember rajzi tárgygyûjtõ özvegye ajánlot14–18-a között tartjuk. A Nemzeti ta fel számunkra.

küli TOP-os pályázatok sok milliárd
forint összegben segítették az élhetõbb város kialakítását.
Kovács Károly, a beruházás fejlesztési ügyvezetõjeként jelezte,
hogy a zöldváros program kivitelezõjévé a helyi Le-Ko Kft-t választották. Utalt rá, hogy a több helyszínt érintõ projektben: a Kossuth
út és a Táncsics utca közti területen kortárs közpark, szabadtéri
találkozóhely létesül, sétányelemekkel. Kerékpársáv épül a Táncsics utcában, új fasorral és parkolókkal, az elektromos vezetékek föld alatt vezetésével. A
gyógyfürdõ melletti régi családi
ház helyén új parkolót építenek. tány, egységes fasor és üde zöld- hozzájuk tartozó kiszolgáló léte- szóterek is keresik majd a helybéA termálvíz kifolyó mellett új sé- terület kínál majd nyugalmat. A sítményekkel, sportpályák és ját- liek és a gyógyturisták kedvét.

ÚJRA VÁRJA LÁTOGATÓIT A GÉBÁRTI KÉZMÛVESEK HÁZA

Tárlatvezetésekkel, táborokkal

Átadták a felújított Rigó utcát Teskándon. A 300 méteres
szakaszra a Magyar Falu Programból elnyert támogatásnak
köszönhetõen közel 18 millió
forintot fordítottak. A beruházás során a település egyik
leglakottabb részének útja kapott új aszfaltburkolatot a

padkák és a kocsibeállók rendbetételével. A Rigó utca burkolata volt a legrosszabb állapotban, felújítása ezért volt
fontos. Átadásán rollerezve
szakította át a szalagot
Bencze Ilona, Sipos László
polgármester és Vigh László
országgyûlési képviselõ.

Az ifjúsági kézmûves tábort is
szeretnénk megrendezni az õszi
szünetben, október utolsó hetében, amelyre a 7-8 osztályosokat,
valamint a középiskolásokat invitáljuk a városi intézményekbõl. Az
NKA által támogatott program a
jurta köré társul. A gyerekek hagyományos technikák alkalmazásával tanulnak meg gyapjúval,
bõrrel bánni. De olyan tárgyakat
fognak készíteni, amelyek használhatóak, hordhatóak ma is. Õsztõl a
nyitott galéria napjaink is folytatódnak havi egy alkalommal, reményeink szerint.
– Fogadott tábornak is helyet
adnak?
– A pécsi képzõmûvészeti gimnázium diákjait valamint a pécsi
egyetem képzõmûvész hallgatóit

Zalacsányi diákok a jurtában

A Magyar falu program száz
százalékos
támogatottságú
pályázatából újult meg Petrikeresztúr gyõrfiszegi településrészének útja. A beruházást a
járvány idõszakában valósították
meg a Zalaroad Kft. kivitelezésben és helyi vállalkozó bevonásával.

Borvári Lili polgármester az átadási ünnepségen úgy fogalmazott, ugyan útfelújításról beszélünk, de ez az út még soha nem
volt ilyen szép, talán akkor sem,
mikor eredetileg építették.
Gyõrfiszeg bájos lakókörnyezete
a helyreállított úttal csak szebb
lett, ami miatt a házak is sokkal
többet érnek. Becsvölgyérõl
ezen az úton halad át a kék túraútvonal, ami a természetjárókat
még inkább ide vonzhatja. A gyönyörû környezet azonban nem
elegendõ, szükséges az is, hogy
azt betöltsük élettel. A polgármester az ünnepségen jelenlévõ
családokra, gyerekekre, szüleikre
utalt, akik most hivatalosan is
birtokba vehetik az utat. Arra
biztatta az itt élõket, hogy használják az utat kerékpározásra,
görkorcsolyázásra, vagy csak sétáljanak rajta, és továbbra is
ápolják a jó szomszédi viszonyt
egymással.
Vigh László országgyûlési
képviselõ, miniszteri biztos a lakók gondoskodását emelte ki,
amely megmutatkozik az utca
ápolt és szép küllemében. Egy

látjuk vendégül, akik egy-egy hetet töltenek el itt július végén, illetve augusztus közepén Horváth
M. Zoltán vezetésével. A festõmûvészt kértük fel a GébArt Zalaegerszegi Nemzetközi Mûvésztelep vezetésére ettõl az évtõl három éves
idõtartamra.
– De a járvány közbeszólt.
– Igen, idén ugyanis elmarad a
mûvésztelep, mert a finanszírozó
önkormányzat – érhetõ módon – a
védekezésre költötte az idei városi programokra betervezett forrásokat. Az NKA sem írt ki ilyen céllal
pályázatot. De hogy ez az év se
múljon el esemény nélkül, Pozvai
Andrea szakmai munkatársammal
közösen létrehoztuk a GébArt
Online Városi Galériát, amelyen a
jövõre 30. fennállását ünneplõ
mûvésztelep eddigi története végig követhetõ. Az ugyancsak a
Keresztury VMK honlapján található felületet szeretnénk bõvíteni
még fotókkal, a részt vevõ mûvészek portfóliójával. Továbbá tervezzük a Szelestey-gyûjtemény
online megjelentetését is, amit
pályázati támogatásból szeretnénk majd megvalósítani.
Antal Lívia

ÚTAVATÓ PETRIKERESZTÚRON

Falufejlesztés környezetre figyelve

kistelepülésen is kezdenek az
ilyen kijjebb fekvõ falurészek
felértékelõdni, épp a nyugodt
környezetük miatt, fejtette ki
véleményét. A tavaly elindított
Magyar falu programról elmondta, hogy kerete idén is
190 milliárd forint. Azt szeretnék, hogy minden falu tudjon
olyan fejlesztéseket megvalósítani, mint a gyõrfiszegi út felújítása. A kistelepülések emellett
élhetnek a Belügyminisztérium

és a Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati lehetõségeivel.
Borvári Lili polgármestert az
átadás után az eddigi történésekrõl és a további tervekrõl kérdeztük. Elmondta, egy zártkerti
pályázatban megújították a
Patóhegyre vezetõ egyik utat.
Itt található a Borházfalu, ami
Magyarország legjobb 25 vidéki
szálláshelyének egyike. A pályázatból 56 fából álló tájjellegû
gyümölcsöst is létesítettek a

Pató-hegyen. Termésébõl majd
aszalvány lesz, hiszen a Tuttu
Mikka-Makka Gyermek és Ifjúsági
Egyesület pályázatából már van
egy aszalójuk. Kemencéjük is
van, amit a Petrikeresztúri Közösségfejlesztõ Egyesület készíttetett. A település közösségi
színtereihez hozzátartozik még a
tájház, a tájszoba és a kerámiamûhely, ahol 30 gyermeket táboroztattak öt napon át a közelmúltban. A falu egyedülálló módon 20 biciklibõl álló kerékpárkölcsönzõvel is rendelkezik.
A kultúrházzal övezett faluközpont két újabb közösségi
építménnyel bõvülhet. Egy 100
négyzetméteres pajta 50 négyzetméteres terasszal már biztos.
Nyáron építik meg a Leaderprogramon elnyert pályázatból.
A tavaly felújított kultúrházuk
mellett megvettek egy épületet,
amit többfunkciós közösségi térré kívánnak alakítani a Magyar
falu programból remélt támogatásból. Mint mondta, bízik abban
is, hogy az elkövetkezõkben a
Hunyadi és az Ady utca is megújulhat.
Antal Lívia
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Alsópáhokon is módosítani
kell a költségvetést a koronavírus-járvány okozta bevétel-elmaradások miatt. A település
önkormányzata ezért csak azon
beruházások megvalósítására
koncentrál idén, amelyekre pályázati támogatást nyert. A mindig felelõsen gazdálkodó helyhatóság takarékossági intézkedé- fejlesztést nem hajtunk végre
seket is hozott a költségvetés idén.
egyensúlyának fenntartása érA takarékoskodás érdekében
dekében.
egyes területeken át kellett térni
hatórás munkanapra, átmeneti
jelleggel. Tettük ezt azért, hogy
– A tavasszal beköszöntött ko- senkit ne kelljen elküldeni az önronavírus-járvány kedvezõtlenül kormányzati foglalkoztatottak köérintette 530 millió forintos költ- zül. A képviselõk a veszélyhelyzet
ségvetésünket. Elsõdleges szá- kihirdetése óta nem veszik fel
mításaink szerint több tízmillió tiszteletíjukat, amelyrõl önként
millió forintot is kitehet az ide- mondtak le. Idén nem lesz jutagenforgalmi adó kiesés, ami je- lom és és egyéb plusz juttatás. Tolentõs hányada az éves költség- vábbá csak a legfontosabb karvetésünknek. Jelentõs bevételki- bantartási feladatokat látjuk el, de
esést jelentett a Kolping Hotel le- ez nem azt jelenti, hogy elhanyaállása – kezdte a beszélgetést golnánk a falut. Idén nem lesznek
Czigány Sándor, Alsópáhok pol- nagy rendezvények, a június 5-i
gármestere. – Az elmúlt évet is falunapról is le kellett mondaCzigány Sándor
sikeresen zártuk. Három pályáza- nunk. Az idõsekre való tekintettel
ti nagy beruházást is megvalósí- valószínû, hogy az a szüreti felvo- lóan mi is magunkévá tettünk, iltottunk a hivatalban, az alkotó- nulás is elmarad, amit a Vöröske- letve figyelemkeltõ levelekben
kértük a lakosságot a szabályok
betartására. Az önkéntesek által
varrt szájmaszkokból háromszor
osztottunk ki 500 darabot. Intézményeinket elláttuk a szükséges
fertõtlenítõ szerekkel. Bezártuk
az óvodát, amit ismételten csak
nemrég nyitottunk meg. Jelenleg
25-30 gyerek jár óvodába a 65 fõs
létszámból.
– Térjünk rá a beruházásokra!
– Örömmel tölt el bennünket,
hogy az önkormányzati hivatal
több mint százéves épületének
felújítását be tudtuk fejezni idén.
A beruházás teljes körû rekonstrukciót tett lehetõvé. Szigetelést
és megemelt tetõszerkezetet kapott az épület. A tetõtérben kaházban valamint az iskolában, reszt keszthelyi szervezete és az pott helyet az irattár és szerver
amelyek jelentõs önerõt is igé- ezen belül mûködõ járási Arany- szoba. Az alsó szinten belsõ átalanyeltek. Miután a korábbi évek- korúak Társasága szervez. Helyet- kítással tágasabb terek jöttek létben is mindig realizálódtak bevé- te a település civil szervezeteinek re, és minden helyiség fala, padlóteleink, a 2020-as esztendõ költ- programjait helyezzük elõtérbe. burkolata, nyílászárója megújult.
ségvetését is bátran terveztük. Nem tudjuk, hogy az év hátralévõ Nehézségeink ellenére auguszDe közbeszólt a járvány, ami mi- részében hogyan alakulnak bevé- tusban nekiállunk az orvosi rendeatt, mint sokan mások, takaré- teleink, ezért költségvetésünket lõ felújításának, amelyre a Belügykossági intézkedések bevezeté- módosítanunk kell. Ebben elsõbb- minisztérium pályázatán sikerült
sére kényszerültünk. Ez egyrészt séget élvez a munkaerõ, a dol- támogatást nyerni. Épületében
érinti a beruházásokat, melyek gozók bére és a település fenn- helyet kap egy fiókgyógyszertár
közül csak azokat valósítjuk meg, tartása.
is, ami nem csak az orvosi rendeamelyekre már pályázati támogaA járvány idején a médiában lési idõben lesz nyitva. A decemtás nyertünk. Kimondott önerõs megjelent intelmeket nyilvánva- ber végéig tartó munkák miatt a

KITEKINTÕ

Alsópáhok falufejlesztési stratégiája jelest érdemel

MEGÚJULT A PLÉBÁNIAÉPÜLET ZALAAPÁTIBAN

gyermekorvosi ellátás Keszthelyen lesz, a felnõtt házi orvosi
szolgálat pedig a volt takarékszövetkezet épületében mûködik
majd. Emiatt az ide tervezett mini
bölcsõde nyitása áttolódik 2021
szeptemberre. Ide tartozik, hogy
az orvosi ügyeleti ellátás megszûnik Hévízen, és átkerül Keszthelyre a kórházba az Ady út 2. szám
alá. Augusztus elsejétõl már itt áll
rendelkezésre az alsópáhokiak
számára is az ügyelet.
– A falunap elõtti napon, június 4-én pályaavatóra is készültek.
– Az edzõpálya világításának
korszerûsítését két ütemben valósítottuk meg a sportegyesület
két nyertes TAO-pályázatából.
Avatása a vírushelyzet miatt elmaradt, melyen a Fradi-öregfiúk
csapatával lett volna egy barátságos mérkõzés. A sportcentrumot érintõ minden fejlesztés
Alsópáhok sportkoncepciója alapján történik. A térségben keresettek ugyanis a jó minõségû edzõpályák, mellyel a jelentkezõ igényeket kívánjuk kiszolgálni bérbeadással, mások mellett a hévízi
utánpótlás edzéseinek is, várhatóan jövõre.
Önkormányzatunknak ebben a
nehéz helyzetben is a jövõben kell
gondolkodnia. A sportberuházások sem öncélúak. Ha a helyzet
normalizálódik, igenis biztosítani
kell a gyerekeknek, a fiataloknak,
iskolásoknak, sportolni vágyóknak
a megfelelõ körülményeket a
sportoláshoz. Alsópáhok falufejlesztési stratégiája helyesnek bizonyult, amit mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy vonzóak lettünk a letelepedni szándékozók
számára. 2006-ban 1300-an, most
pedig több mint 1500-an élnek
itt. Tehát több mint 200 fõvel
gyarapodott a település lélekszáma az eltelt 15 évben. Az oktatástól, az egészségügyi ellátástól
kezdve a szabadidõ eltöltésén keresztül városszintû szolgáltatások
állnak rendelkezésre helyben. A

falu ápolt környezete miatt is
vonzó. A szépen rendbe tartott,
virágosított közterületek a GESZ
munkáját dicséri. Sokat számít a
csend és a jó levegõ is. Hogy ez
továbbra is így maradjon, önkormányzatunk szabályozta a belterületen történõ avarégetést. E
szerint május 15-étõl szeptember
15-ig tilos a kerti hulladékot elégetni. Szeptember 15-étõl pedig
csak szerdánként lehet. Felhívnám a figyelmet, hogy a levegõ
védelmérõl szóló kormányrendelet alapján 2021. január elsejétõl
az egész ország területén tilos
lesz a zöldhulladék és az avar égetése.
– Milyen terveket fogalmaztak meg a jövõt illetõen?
– A Magyar falu programra két
belterületi út felújítására, a közte-

rületek karbantartását szolgáló
munkagépre, valamint a helyi
mûvelõdési szervezõ bértámogatására adtunk be pályázatokat. Jelenleg a rendezési terv módosításán is dolgozunk, amelyben olyan
területeket is kijelölünk, amelyek
a helyi vállalkozások helyben maradását is szolgálják. Visszatérve
még egy kicsit a jelenhez. Az
alsópáhoki Spar mellett magánberuházásban felépült a Mobil Petrol
benzinkút, ami várhatóan augusztus közepétõl üzemelni fog! Június 22-e óta átalakítás zajlik a
Sparban, amely augusztus 27-tõl
fogadja újra vásárlóit. Itt tartunk
most, bízva abban, hogy meg
tudjuk oldani az elõttünk álló hónapok kihívásait is – köszönt el
Czigány Sándor polgármester.
Antal Lívia

ÉPÜLETFELÚJÍTÁST IS TERVEZNEK KEMÉNFÁN

Otthont teremt a közösségnek Aszfaltos úton a hegyi pincékhez
(Folytatás az 1. oldalról.)
2019-ben a Magyar falu
programon 20,8 millió forintot
nyertek. A támogatást tetõcserére, napelemek beépítésére, irodabútorok, két laptop
és
egy
multifunkcionális
nyomtató beszerzésére fordították. Végül úgy fogalmazott, nagy örömmel veszik birtokba a megújult plébániaépületet, ami otthont teremt, és
új lendületet, új kezdetet hoz
a közösség életébe.
Vincze Tibor polgármester
Reményik Sándor soraira utalt,
miszerint a templomot, az iskolát ne hagyjátok. Mint
mondta, az önkormányzat
mindig is ezt vallotta, sõt tett
Bóka Tibor, Manninger Jenõ,
érte is. 2011-ben a templom
Kiss László hévízi esperes és Vincze Tibor
külsõ felújítását valósították
meg, majd az iskolára terjedt ki figyelmük. A tu- minden eszközzel a magyar falvak jövõje megaladás otthonát is folyamatosan fejlesztik, hogy az pozásán dolgozik. Ezt szolgálja az egyházi és civil
egyre jobb és modernebb legyen. A plébániaépü- közösségi terek fejlesztésének támogatása,
letet közel 40 év után sikerült külsõleg és belsõ- amellyel a helyben elérhetõ szolgáltatások száma
leg rendbe tenni. Lakhatóvá vált az épület, amit a is növekedik a falvakban.
közösség, sajátjának érezve, tölt majd meg tartaAz átadási ünnepség után délután családi napot tartottak, többek között lovagi tornával és
lommal.
Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ a plé- gyermekmûsorral, amit a Magyar falu programon
bániaépület felújítását segítõ két pályázati lehe- elnyert támogatásból finanszírozott az egyház– liv –
tõségre is utalva azt emelte ki, hogy a kormány község.

Keménfán megújult a Dózsa-hegyi út 600 méteres szakasza az Agrárminisztérium által kiírt, és a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. által koordinált pályázati programon elnyert támogatásból. A szájhagyomány szerint maga Dózsa
György is járt ezen az úton,
amely a zártkerti ingatlanok
jobb megközelítését teszi lehetõvé immár aszfaltminõségû
útburkolaton.

A Dózsa-hegy hegygerincén
húzódó ezen szakasz a szomszédos Salomvár külterületével határos. A beruházás során a közel
3 méter széles útszakaszt mart
aszfalttal láttak el. Két oldalán
padkát létesítettek, amellyel 3,5
méteresre növekedett szélessége, tudtuk meg Cser Gábor polgármestertõl. A kivitelezést a
kunszentmiklósi Klében Aszfalt
végezte kiváló minõségben. A
cég korábban a Petõfi utca buszfordulója valamint a Hegyalja utca felújítását végezte el. A polgármester elmondta, a zártkerti
útfelújítási programban 9,9 millió

Vigh László, Hajdu Valéria alpolgármester,
Hajdu Mihályné képviselõ, falugondnok és Cser Gábor
forintot nyertek, amelybõl 1,5
millió forintot vadkerítés megépítésére fordítanak. Az évente
13 millió forintból gazdálkodó
önkormányzat 25 százalék elõleget biztosított a beruházáshoz,
amit majd visszakap, hiszen a pályázat százszázalékos támogatottságú. Az önkormányzat a régi
bolt, illetve volt urasági épület
felújítását és közösségi funkciójú
átalakítását tervezi.

Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos azt hangsúlyozta, minden település fontos, függetlenül a lélekszámától.
A mindössze 103 lelkes Keménfa
sikeres zártkerti pályázata is ezt
támasztja alá. Az út a hegyi ingatlanok és a mezõgazdasági területek megközelítését biztosítja. Egy
falu élhetõségében a közösségi
terek is fontosak, ezért támogatandóak ezek a szándékok is.

TÉRSÉG

KRÓNIKA
Az optimista hangvételû, az önerõs és pályázattal megvalósítandó beruházások listáját taglaló,
évindító pohárköszöntõmet a járványhelyzet mindenestül felülírta.
Évek óta sokat tettünk a fejlesztések megalapozásáért, de a koronavírus hatására a Gyenesdiás élete is gyökeresen megváltozott. A
lakosság komfortérzete, a minõségi életnívó fenntartása viszont vírustól függetlenül nagyon fontos
maradt. Intézményi és önkormányzati szinten is rendezni tudtuk a sorainkat, megerõsítettük a
közösségeinket, kezdeményeztük
az élhetõbb és szerethetõbb lakókörnyezet megvalósítását, de még
a kiskertek élettel való megtöltésére is jutott idõ a palántanap keretében. A külföldrõl hazatelepülõ
szakképzett munkaerõ is azt látta:
van megélhetési lehetõség az erõs
közösségeket birtokló nagyközségben. Magunkat utolérve több
idõ jutott a közterületek csinosítására is – mesélte Gál Lajos polgármester, akit az elmúlt negyedév
negatív és pozitív történéseinek
összegzésére kértünk.

– Március végéig ki kellett alakítanunk az egészség és az élet védelmét garantáló intézkedéseinket. Összehívtuk az intézményeink
vezetõit és az Operatív Törzs javaslataira, iránymutatására figyelve
meghoztuk a szükséges biztonsági
intézkedéseket, amelynek középpontjában a családok és az idõsek
védelme élvezett magas prioritást.
A kormányzati útmutatásait betartva, mi nem kívántunk embereket elbocsátani, vagy munkavállalókat részmunkaidõsé tenni, hanem a munkában tartás szándékával igyekeztük megkeresni azt,
hogy a védekezésben, ki-hol képes
a legtöbbet adni a közösség számára. Az ételosztástól a maszkvarráson és kiosztáson át, a fertõtlenítésig minden intézmény igazi
helytállással vette ki a részét. Raj-

A koronavírus-járvány 2020
márciusában olyan helyzet elé állította az önkormányzatokat, ami
új feladatok vállalását tették
szükségessé a lakosság védelmének és segítésének megszervezése mellett. Nagykapornakon sikernek könyvelhetik el, hogy a
helyi idõsek otthonában nem fordult elõ megbetegedés. Hogyan
küzdöttek meg a járvánnyal? –
Sifter Péter polgármestert kértük
visszatekintésre.

– A vírushelyzet, azt gondolom,
mindenkit és minden önkormányzatot váratlanul és felkészületlenül
ért. A veszélyhelyzet kihirdetése
után hamar bezárták az iskolákat.
A kormányzati intézkedés miután
csak iskolákra vonatkozott, óvodákra nem, ezért mi a szülõkre bíztuk, hogy hozzák a gyerekeiket,
vagy sem. Az óvodák esetében tulajdonképpen a fenntartó önkormányzatokra bízták a döntést,
ezért úgy gondoltuk, nem zárjuk
be az óvodát. Két nap után már
nem volt gyerek, magától megoldott a helyzet. A gyerekek foglalkozástatását az óvónõk digitálisan
oldották meg. A dajkákat pedig
olyan feladatokkal bíztuk meg,
amelyek hétköznapokba nem
férnek bele. Lefestették az óvoda
kerítését, fertõtlenítõszerekkel
nagytakarítást végeztek a helyiségekben.
Az olasz hírekbõl már az elején
láttam, hogy baj lehet az idõsotthonokkal, ahol az esetek nagy százaléka fordult elõ. Ezért élve a polgármesteri hatáskörbe rendelt
jogkörömmel, egy hónapra bezártuk az idõsek otthona konyháját,
ahol az iskolások, óvodások, valamint a szociálisan rászorultak számára is fõznek. Máshonnan rendeltük az ételt, amellyel megszüntettük az alapanyagok beszállítását, hogy senki se hozzon be esetlegesen fertõzést az utcáról az intézménybe. A hõtárolós edények-
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Gyenesdiás gyarapodása
tuk kívül akadtak olyan helyi családok és segítõ civil szervezetek, akik
nap, mint nap növelték az itt élõk
biztonságérzetét. A következõ lé-

tette néhány kormányzati intézkedés. Gyenesdiáson négyszer akkora
az iparûzési adó, mint az idegenforgalmi adó. A veszélyhelyzetben

A gyenesdiási Gyógyító Gyöngy rendezvény résztvevõi
péssorozatot a húsvét közeledte
hozta meg.
Kénytelen-kelletlen napirendre
került a települési költségvetés átalakítása. A nehéz helyzetben az
összes pénztári kifizetésünket szüneteltettük, utána pedig a nem kötelezõ feladatok és az önerõt
igénylõ programokat függesztettem föl, a képviselõ-testület folyamatos tájékoztatása mellett. A
gazdaságvédelmi
lépéssorozat
érintette a civil szervezetek támogatási igényének megfelezését, az
önerõs fejlesztések átütemezését.
A pályázati feladatok életben tartása nem szenvedett csorbát. Az
adóerõ képességünket csökken-

a 720 itteni vállalkozás közül többen éltek a szüneteltetés lehetõségével és a többség csak csekélyebb
bevételre tudott szert tenni.
Azzal számoltunk, hogy egy
harminc százalékos „büdzsé luft”
keletkezik majd. A feltöltések ütemébõl is az látszik, hogy a
pandémiának a következõ adóévre, sõt még utána is lesz kihatása.
Nõttek a szociális kiadásaink, a normatív intézményi kifizetések is itt
kopogtattak és a rendezvényi továbbá a strandi bevételek is bizonyosan apadni fognak. Mindezek
arra késztettek minket, hogy tartalékot képezzünk, mert a Covid 19
vírus egy 170-180 milliós mínuszos

tétellel tette le a névjegyét nálunk.
Az elvonások, a különbözõ elmaradások és a kényszerû plusz kiadások összessége miatt is tartalékot
kellett képezni, de azon ténykedünk, hogy az elmaradásokat kormányzati segítséggel egy-két év
alatt sikerüljön ledolgoznunk. A
járványügyi veszélyhelyzet május
elején tetõzött, majd jött a lassú
felengedés. A készülõdésben felmértük a települési turisztikai foglalásokat, majd június huszadikával
szinte minden visszatért a régi kerékvágásba, de van még mit pótolni a fõidényben.
– Mik a fejlesztés fõbb irányai?
– Augusztus közepétõl újra nyit
a világ, hazánk és Gyenesdiás is. A
Nemzeti Vágta Zala Megyei Elõfutamára várhatóan nagyobb számú
jelentkezés érkezik. Készülünk a
szüretre is és arra a testvértelepüléseink delegációját is fogadó fõzõversenyes burgonya-találkozóra,
melynek keretében, a nemzeti öszszetartozás jegyében a történeti
emlékparkban felavatunk majd egy
óriás fatömbbõl faragott trianoni
emlékmûvet. Úgy érzékeljük, hogy
a belföldi turizmus júliusban, augusztusban és szeptemberben is
erõs maradhat, de optimizmusra
ad okot, hogy mintegy 90 milliós
összegbõl, a MTÜ segítségével
készre jelentettük mindkét strandunk felújítását. A strand mellett a
Kárpáti-korzó és a piac is idõben
megnyitott, hogy meg tudjanak jelenni a helyi termékek és termelõk.
Vonzó hangulattérként az õstermelõk és a borsétány is folyamato-

san kínál kulináris és gasztronómiai
ínyencségeket, különlegességeket.
Elindult a Szezon Kosár Bevásárló Közösség azzal a küldetéssel,
hogy minél többen tudjanak ellenõrzött, helyben termelt, egészséges élelmiszert, zöldséget, gyümölcsöt a termelõktõl vásárolni. A
kültéri, szabadtéri rendezvényeink
is rendre elstartoltak, köztük a
Gyöngy, a Gyenesdiási Önkéntes
Gyógyító Napok. A Nagymezõn kiépített gyógyító faluban a lélek és
szellem gyógyítását kísérelték meg
természetes gyógymódokkal.
Nem állítottuk le a legfontosabb
önerõs beruházásunkat. A házi- és
gyermekorvosi rendelõket magában foglaló egészségügyi centrum,
gyógyászati kisközpont átadásra
kész. Jól halad a csapadékvíz, a kerékpárút program. A Dornyay utca
aszfaltozását és területrendezését
is elkezdjük. A Talabér-féle vízimalom és fûszerkert projekt rekonstrukciója is most zajlik. Tovább visszük az ebédlõ kiépítés ügyét és
rendezzük a temetõkertjeinket. Állami beruházásban a helyi fõútvonal 1,2 kilométeres, kerékpározható szakaszát melegaszfaltos burkolatra cserélték. Várjuk a tankerületi
iskolafejlesztést, melynek alapkövét még nyáron szeretnénk leten-

ni. Hiszünk abban, hogy õsszel a Balaton-parti exkluzív szálloda-beruházás is elindulhat. Van egy klímatudatosságot segítõ pályázatunk, a
Magyar Falu Program keretében
ötmillió forintból pedig megvalósítottuk az óvodaudvar fejlesztését.
A Kinizsi Sportparkban egy újabb
szabadtéri, felül fedett, fitnesz
centrum létesült. Az iparterületi kivezetõ út aszfaltozása is elkészül
még az idén.
– A civil szféra is segített?
– Nagyon büszke vagyok a civil
szervezeteink aktív háttértevékenységére. A Forrásvíz Természetbarát Egyesület az elmúlt hónapokban megvalósította a Keszthelyi-hegység újra táblázását, a jelek újra festését, hogy ismét jól kirándulhatók legyenek az erdõk a
bakancsos turisták számára. A Turisztikai Egyesület pedig innovatív
módon, a "Rabul ejt az erdõ" elnevezésû családi idõutazós kalandjátékot szervezett, ami ismeretbõvítéssel és izgalmakkal telve ötvözi a
természetjárást, az aktív kikapcsolódást és a kalandozást a helyi kultúrtörténeti emlékekre fûzve. A tavasszal elmaradt „Zöld Heteket” és
öko-napokat õsszel tartjuk meg intézményeinkben.
Nemes Norbert

NAGYKAPORNAK

Álljt parancsolt a vírusnak
ben érkezett ételt a bejárat elé
tették, amit a dolgozók fertõtlenítés után vitték be az épületbe. A
munkatársak közül volt aki más
egészségügyi intézménybe is dolgozott. Ezért azt kértem, hogy a
járványhelyzet idõszakára, döntse
el, hol dolgozik, nehogy véletlenül
fertõzés induljon el az idõsek otthonában.
A honvédség is fertõtlenítette
az otthont. Miután ki kellett volna
költöztetni az idõseket, egyeztettem velük. Mégis hova vittük volna az elesett embereket? A faluházba, akkor azt is, és a szállító autókat is fertõtleníteni kellett volna. Markos fiatalemberekre is
szükség lett volna, akik a kerekesszékes betegeket emelgették volna. Nem beszélve a fertõzésveszélyrõl és az ellátottak kényelmetlenségérõl. Megértették ezt a
problémát, ezért házon belül költöztettük az idõseket. Az emeleten lakókat liften levittük a földszintre, hogy a felsõ szintet fertõtleníteni tudják a katonák. Utána az alsó szinten tudták elvégezni a munkát, mert mindenkit felvittünk az emeletre. Ezúton is köszönetemet fejezem ki a honvédségnek, hogy segítségünkre voltak a védekezésben, és köszönöm
az intézmény dolgozóinak felelõs
hozzáállását, hogy betartottak
minden szabályt. A járvány idõszakában senki sem fertõzõdött meg
az idõsek otthonában, amit kevés
ilyen intézmény mondhat el magáról az országban.

– Hogyan befolyásolja a falu
költségvetését a járvány?
– Elvileg 4,5 millió forint hiányzik jelenleg a település éves költségvetésébõl. Ez egyrészt a járvány elleni védekezés miatt elvont gépjármûadóból adódik,
másrészt az idõsek otthona mûködését érintõ plusz 2 millió forintos
többletköltségbõl, amivel meghaladták ez évi költségvetésüket.
Gyakorlatilag mégsem beszélhetünk ekkora öszszegrõl, hiszen
csökkentettük kulturális kiadásainkat több rendezvény lemondásával. Most úgy látjuk, hogy falunapunkat augusztus 8-án meg
tudjuk tartani. A rendezvény egynapos lesz idén, a korábbiakhoz
képest jóval szûkebb költségvetéssel. Nem lesznek sztárvendégek, csak helyi és környékbeli fel-

lépõk. A fõzõverseny „viszszalép”
fõzõmulatságba, mert nem tudjuk
jutalmazni a csapatokat. Ennek ellenére az eddig megszokott magas részvételre számítunk.
– Hogyan alakult az elsõ fél év
a pályázatok tekintetében?
– A Magyar Labdarúgó Szövetség elõször 30 százalékos önrészszel hirdette meg pályázatát mûfüves pályára, amit egy 30 milliós
beruházásnál nem tudtunk vállalni.
De éltünk azzal a lehetõséggel,
amikor 10 százalékra csökkentették az önerõt. A mûfüves pálya az
idõsek otthona mögötti betonpálya helyén létesült. A pálya illetve a
mûfû megóvása érdekében a kilenc fából álló fasort ki kellett vágni, ami nagy felháborodást keltett
többségében a faluból elszármazottak körében. Kaptam hideget-

Nyári táborban a gyerekek

Katonák fertõtlenítették az idõsek otthonát
meleget, a stílusról nem is beszélve a facebookon, amit nehezen éltem meg. Ilyen mérvû támadással
nem szembesültem az elmúlt 14
évben, amióta polgármestere vagyok a településnek. A mûfüves
pálya mûszaki átadása már megtörtént. Most próbaidejét éli, gyerekzsivajtól hangos. Azt gondolom, jogosultságához nem fér kétség, mert a betonpálya helyett
egy korszerû és a balesetek szempontjából biztonságos mûfüves
pályán játszhatnak, futballozhatnak a gyerekek. Az új pálya a tornaórákat is szolgálja majd iskolaidõben a zalaegerszegi tankerülettel való együttmûködés alapján.
Ünnepélyes átadását augusztus
végére tervezzük. Õsszel, a pályától tíz méterrel odébb új fasort ültettünk.
Az önkormányzat melletti volt
iskola épületének felújítására még
2016-ban adtuk be a pályázatot a
Leader-programra, amit 2019 végén nyertünk meg. A vírushelyzetre való tekintettel két évre kitolták megvalósításának határidejét. A 2016-os pályázatban az akkori építõanyagárak szerepeltek,
melyek azóta nagyon megemelkedtek. Kérdés, lesz-e olyan vállal-

kozó, aki megcsinálja abból a
pénzbõl, amit nyertünk. A közös
önkormányzati hivatalhoz tartozó
nyolc településbõl hatan adtunk
be pályázatot a Magyar falu programra belterületi utak felújítására,
de egyikünk sem nyert. Nagykapornak 16 kilométeres belterületi
úthálózatának karbantartásához
nagyon elkelne egy korszerû, univerzális traktor, de az ugyancsak
erre a programra beadott pályázatunk nem nyert. A pályázatot újból beadtuk, de kisebb traktorra,
ami kevesebbe kerül. Reméljük,
erre igent mondanak. Az idõsek
otthonával szembeni szárnyban
két szolgálati lakást alakítanánk ki.
Az elsõ pályázat itt sem volt sikeres, ezért újból beadjuk. A turistaszállót egy munkaerõ-közvetítõ
cég vette bérbe az év elején. Az
ukrán vendégmunkások nemrég
költöztek ki, mert elhelyezték
õket Zalaegerszegrõl. De nem maradt üresen, cseh napelem-ipari
építõk jöttek nemrég. A turistaszálló hasznosítása eredményesnek nevezhetõ. A bérbeadás a településnek bevételt jelent, ami
többek között pályázatok önrészére is fordítható.
Antal Lívia
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GAZDASÁG
Egerváron a veszélyhelyzet
ideje alatt sem álltak le a beruházások, amelyek közül legnagyobb
volumenûnek számít az általános
iskola felújítása és bõvítése. Bár
nem kis munka és szervezés elõzte meg, július 2-ával az Egervári
FesztiVÁR idei évadja is elindulhatott a várkastélyban.

– Településünket is érzékenyen
érintette a vírushelyzet, ami ennek
ellenére sem a beruházások, sem a
programok tekintetében nem jelentett visszaesést – válaszolt érdeklõdésünkre Gyerkó Gábor, Egervár
polgármestere. – Rátérve a beruházásokra, valóban sûrûre sikeredett a
veszélyhelyzet három hónapja a
nyertes pályázatoknak köszönhetõen. A Magyar falu programból az év
elején beszerezhetünk egy traktort
pótkocsival és ásó adapterrel, valamint új bútorcsaládot vásárolhattunk az orvosi rendelõbe. Jelenleg
az óvodaudvar új kerítésének építése folyik. Tavasszal szintén ebbõl a
programból támogatva, több önkormányzati épület elavult tetõszerkezetének felújításához
foghattunk hozzá. A sort a
dénesfai településrészen lévõ régi általános iskolával
kezdtük. Ez az épület civil
szervezeteink
otthonául
szolgál. Ugyancsak az állagmegóvás indokolta a Pincedomb mûemlék épületének
tetõcseréjét, amellyel itt is
megszûntek a beázások. Saját forrásból a kápolna tetejét is renováltuk, valamint a
sportöltõzõ tetõszerkezetét
újítottuk fel. Közben az Alexandriai Szent Katalin Plébániatemplom tetõzetének javítása is zajlott. A legnagyobb gondot itt is a beázás
okozta, amin a több mint
kétezer sérült cserép kicserélésével,
illetve a hiányzók pótlásával remélhetõleg sikerült úrrá lenni. A munkálatokra több mint ötmillió forin-
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A veszélyhelyzetben is folytatódtak az építkezések

Júniusi sajtóbejárás az iskolában

tot fordított a tulajdonos Szombathelyi Egyházmegye, és civil adakozók. A veszélyhelyzet alatti történésekhez hozzátartozik még az új elsõ

világháborús szobor elhelyezése a
szökõkút parkjában. Szintén pályázati támogatás segítette a térköves
rendezvénytér kialakítását az önkormányzati hivatal szomszédságában, ami a közel fekvõ iskola programjainak is helyet adhat.
– Megkezdõdhetett a település
legnagyobb beruházása, az általános iskola felújítása is.
– A beruházás a teljes körû felújítás mellett egy új épületszárny építését is magában foglalja. Régi vágyunk teljesül mindezzel, hiszen
2017-ben született meg a hivatalos
eredmény, hogy az iskolát fenntartó Zalaegerszegi Tankerületi Központ 423 millió forintot nyert pályázatán. Elkezdõdött a tervezés, illetve az engedélyeztetés. Idõközben
kiderült, hogy az utcafronti régi
szárny annyira elavult, hogy nem

érdemes felújítani. A tankerület
ezért annak elbontásáról és újra
építésérõl döntött, valamint újabb
támogatási kérelmet nyújtott be.
Mivel a magyar állam kiemelt projektekként kezeli az iskola-felújításokat, az igényelt 200 millió forintot
jóváhagyta. A beruházás végösszege így 623 millió forintra növekedett. A munkálatok június elején
kezdõdtek meg, mégpedig az elavult épületszárny bontásával. Az új
épület alapjai már elkészültek. Valóban teljes körû belsõ és külsõ felújítást tesz lehetõvé a projekt, amely a
teljes villamoshálózat valamint a fûtés korszerûsítését is tartalmazza. A
konyha, az étkezõ, a tornaterem, az
összes tanterem megújul. Az épületrészek színükben eddig eltértek
egymástól, most viszont egységes
homlokzatot és színt kapnak a szigetelést követõen. Tehát arculatában is jelentõsen megújul, megszépül az iskola.
Õsszel megkezdõdhet az oktatás. Az egyes épületrészekben lesznek még munkálatok, amelyek a
projekt március végi határidejéig
befejezõdnek. Úgy vélem, jövõ
szeptembertõl mondhatjuk majd
azt, hogy a diákok egy teljesen felújított iskolát vehetnek birtokukba.
Önkormányzatunk és az iskola alapítványa is hozzájárul a projekthez a
konyha és az étkezõ berendezéseinek beszerzésével. Kötelességüknek tartjuk ezt, azon okból is, hogy
az iskolai étkeztetés megoldása önkormányzati feladat.
– Hol tart az ipari park létesítése?

– A 12 hektáros ipari övezet létrehozására 84 millió forint vissza
nem térítendõ támogatást nyertünk TOP forrásból. A tervekre
megkaptuk az engedélyt, így hamarosan elkezdõdhet a közmûvek,
valamint az útcsatlakozások kiépítése. A munkák kitartanak az év

kedni, hiszen normális esetben
több hét, hónap áll rendelkezésre
egy ilyen programsorozat megszervezésére. A jegyelõvétel is idõt
igényel, melynek sikeressége a tervezett bevétel szempontjából fontos. Végül egy nagyon széles kínálattal sikerült elõállni, ami 17 elõadást, rendezvényt tartalmaz július
2-ától szeptember 27-ig. Nemcsak
a hétvégéken, hanem idén elõször
a hétköznapokon is. Kiemelném
azt is, hogy a Turay Ida Színház társulatára idén is számíthattunk. Az
Egervári FesztiVÁR programkínálatából kitûnik, hogy ezen a nyáron
még inkább kulturális központtá
válik a település. Ezúttal is számítunk a zalaegerszegi lakosokra. Jó
néhány esemény éppen a megye-

Gyerkó Gábor, Székedli Bertold, a Zalaegerszegi Gasztrokulturális
Egyesület elnöke, dr. Vadvári Tibor, Zalaegerszeg alpolgármestere,
és Saáry Danny, a várkastélyt üzemeltetõ cég ügyvezetõje

végéig, de már egy aszfaltkeverõ
cég beköltözött a település északi
részén, a 74-es fõút mellett lévõ
területre.
– Mennyire volt félõ, hogy az
Egervári FesztiVÁR idei évadja elmarad?
– Aggódtunk, mivel nem lehetett tudni, meddig tartják fenn a
rendezvényekre vonatkozó korlátozásokat. Bár folytak az egyeztetések, mégis gyorsan kellett csele-

székhelyrõl költözik most ide, mert
az épület-felújítások miatt nem
tudnak helyet adni azoknak a városban. Települési rendezvényeink
is lesznek; hagyományosan augusztus 20-21-én tartjuk falunapunkat. Idén 525 éves plébániatemplomunk, amit programsorozattal kívánunk megünnepelni õsszel – mondta végül Gyerkó Gábor
polgármester.
Antal Lívia

A Gépalk Kft. új raktáráruháza – Zalalövõn a járvány idõszakában sem tétlenkedtek
Átadták a Gépalk Gépalkatrészgyártó Kft. 350 négyzetméteres alapterületû, új raktáráruházát a zalalövõi ipari parkban.
A mezõgazdasági gép- és alkatrészgyártásával foglalkozó családi vállalkozás számára egy hiteltermékkel kombinált pályázatát tette lehetõvé a régóta tervezett bõvítést.

Az ünnepségen Csáki Tamás
ügyvezetõ ismertette a beruházást. Elöljáróban elmondta, hogy a
salomvári székhelyû céget szülei,
Csáki István és Csákiné Andor Ilona
alapították 1990-ben. 1993-ban
tulajdonrészt szereztek a zalalövõi
Villhõ kft.-ben, majd nem sokkal
ezután megnyitották elsõ mezõgazdasági szaküzletüket a városban. 2001-ben vásároltak területet
az ipari parkban, hogy a kisbolt
árukészletét egy jóval nagyobb és
modernebb üzletbe költöztessék.
Infrastrukturális fejlesztéseket támogató pályázati kiírás nem volt,
így az új üzlet elsõ tervei csak
2008-ra készültek el. A gazdasági
világválság miatt újabb évek teltek
el nehézségekkel.
2016-ban Pintér Antal, a város
akkori polgármestere segítségével
felvették a kapcsolatot a MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt.-vel a pályázat elkészítése érdekében. A
2017. február végén adták be a
GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kisés középvállalkozások kapacitásbõvítõ beruházásainak támogatása
kombinált hiteltermék keretében a
pályázatot, melynek kedvezõ elbírásáról 2018 januárjában értesültek. A 100 millió forintos beruházáshoz 25,1 millió forint vissza

int ahogy minden önkormányzatnak, Zalalövõ Város Önkormányzatának is komoly problémákat okoz a kialakult
járványhelyzet, válaszolt érdeklõdésünkre Gyarmati Antal polgármester. A megelõzés érdekében tett intézkedések költségei érzékenyen érintik a költségvetést, a gazdasági visszaesés
következményei pedig tovább csökkentik a bevételeinket, ráadásul kiszámíthatatlanul. Mindez kihatással van az elkövetkezõ idõszakra tervezett fejlesztési, beruházási, felújítási terveinkre.

M

A térség mezõgazdasági vállalkozásait szolgálja ki
nem térítendõ támogatást nyertek, illetve 50 millió forintot kaptak
hitelkonstrukcióban. A többi önerõ. Az új zalalövõi raktáráruház
mostanra épült fel. Július 4-i átadása elõtt felkészültek a nyitásra.
Kétdimenziós polcrendszerre tárolták be az eladásra váró alkatrészeket, amelyeket feltöltöttek az
informatikai nyilvántartó és számlázó szoftverükbe. Mint mondta,
minõségi termékek széles kínálatával állnak rendelkezésre vásárlóik
számára.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos azt hangsúlyozta, a Gépalk Kft. 30 éves története igazi példa arra, hogyan kell
felépíteni és mûködtetni egy családi vállalkozást kõkemény, szisztematikus munkával. Nagyon sok
ilyen magyar tulajdonú cégre van
szükség, hogy az ország és a megye sikeres legyen. Beszélt arról is,
július 3-án elfogadott 2021. évi

költségvetésben 4,5-4,9 gazdasági
növekedéssel számolnak. Mint
mondta, ez köszönhetõ a mezõgazdaságnak is, amely egyenletes
teljesítményt nyújtott a járvány
idõszakában is. A mezõgazdasági
termelés a biztonságos élelmiszerellátás alapja, ezért nem nélkülözheti a folyamatos innovációt.
Gyarmati Antal, Zalalövõ polgármestere gratulált a családi vállalkozásnak, hogy a 2008-as válságból kilábaltak, és évekre rá új
raktáráruházat tudtak nyitni az
ipari parkban. Zalalövõn és környékén sok a mezõgazdasági vállalkozás. A jelenleg 13 fõt foglalkoztató cég az értékesítés mellett
gyártással is foglalkozik, így teljes
mértékben el tudja látni azokat
eszközökkel, alkatrészekkel. Azt kívánta, a jövõben is hasonló lendülettel törekedjenek az elõrelépésre, mert egy vállalkozást csak ez
viszi elõbbre.

– Bízunk benne, hogy a jövõben
a korábbiakhoz hasonló szigorításokra a járvány miatt nem kerül
sor, és lassan visszatérhet az élet a
normális kerékvágásba. A lakosság
kiéhezett a közösségi, szabadidõs
programokra. Idén a város napja
rendezvényünket – ami egyébként
a várossá avatás 20. évfordulója
lett volna –, nem tudtuk megtartani. Helyette augusztus 20-ai hétvégére tervezünk a helyi civil szervezetekkel együtt közösségi programokat, ünnepi megemlékezéseket. A nagy rendezvényeink közül
a Muci Fesztivált kívánjuk megtartani október elsõ hétvégéjén.
Az elmúlt idõszakban a lakossággal nyomtatott sajtón kívül az
önkormányzat weblapján és közösségi oldalán tartottuk a kapcsolatot. Augusztus 3-tól indul az újjászervezett helyi televízió mûsorszolgáltatása, mely további lehetõséget nyújt az információk átadására. A helyi televízió adása szolgáltató-függõ, ezért, hogy mindenkihez eljusson, elkészült a hozzá tartozó youtube csatorna, amelyen
szintén láthatók lesznek az adások.
A Salla Mûvelõdési Központ és
Könyvtárban négyfõs stáb dolgozik az adások szerkesztésén, a
szükséges technikai eszközöket
beszereztük.
Az elsõ félév nehéz körülményei között sem tétlenkedtünk, hi-

szen elkészült a Csütörtökhegyi és
a Borostyán tóhoz vezetõ út felújítása, a trianoni évfordulóra a
Nemzeti Összetartozás Parkjának
ez alkalomból elnevezett parkot
felújítottuk, ahol méltón tudtunk
emlékezni a gyászos 100 évvel ezelõtti eseményekre. (képünkön)
Megoldottunk egy hosszú ideje a
villámárvizek idején komoly gondokat okozó csapadékvíz-elvezetési problémát a Széchenyi és József Attila utcák között.
Az elõttünk álló idõszakot tekintve küszöbön áll a mini bölcsõde építési munkáinak befejezése,
reményeink szerint szeptembertõl
be tudjuk indítani a mintegy 4 éve
szünetelõ ellátást. Folyamatban

van a közvilágítás korszerûsítése, a
jelenlegi lámpatestek korszerû,
ledes lámpatestekre való cseréje.
Több éven átívelõ terveink között
szerepel az idõs otthon kialakítása,
melynek érdekében tárgyalásokat
folytatunk a Magyarországi Református Egyház Diakónia irodájával.
Kölcsönös szándéknyilatkozatot

adtunk annak érdekében, hogy mielõbb elkezdõdhessenek tervezési
munkálatai egy idõsek ápoló-gondozó otthona zöldmezõs beruházásának.
Szeretném ezúttal is megragadni a lehetõséget, hogy köszönetet mondjak a járványhelyzet
idején a megelõzés céljára kapott
anyagi és természetbeni támogatásokért, valamint megköszönöm
az egészségügyi, szociális és civil
szféra dolgozóinak, aktivistáinak az
áldozatos, segítõkész munkáját!
Köszönetemet fejezem ki a lakosságnak is, hogy a kormány, az
önkormányzat által elrendelt, vagy
kért megelõzési szabályokat türelmesen, megértõen betartották.
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