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Dr. Palkovics László köszöntõjét
azzal kezdte, hogy a tavasszal
megjelent koronavírus-járványt jól
kezelte az ország. A 2020-as évet

a tavalyi évben elért öt százalékos
növekedéssel kezdték. A magyar
gazdaság az idei elsõ negyedév-
ben 2 százalékos bõvülést ért el. A

júniusi mélypont után pedig ismét
növekedéssel számolhatnak. Mint
mondta, a fontos szektorok tekin-
tetében jól vészelték át a válságot,
mindazonáltal a magyar gazdaság-
nak több lábon kell állnia. Erre a
járványhelyzet is rámutatott. Len-
tire is utalva kiemelte, hogy a tu-
rizmus továbbra is kiemelt terület.
A válság által egyik leginkább érin-
tett ágazat tavaly 11 százalékkal
részesedett a GDP-bõl. Mint
mondta, az inkubátorház megfe-
lelõ kezdõ lépést tud biztosítani a
helyi vállalkozásoknak, ugyanak-
kor a kormánynak és a városnak
feladata az, hogy további iparágak
jelenjenek meg Lentiben. 

A miniszter hangsúlyozta, hogy
Magyarország megerõsödve ke-
rüljön ki a vírus okozta válságból,
meg kell erõsíteni a magyar tulaj-
donú vállalkozásokat. 

Jelezte: a kormány az Európai
Unióval kötött partnerségi megál-
lapodásban a kis- középvállalkozá-
sok versenyképességének javítá-
sát tûzte ki célul. A 2021–2027-es
költségvetési idõszakban is ezt
tartják elsõdlegesnek. A rendelke-
zésre álló 52 milliárd euró uniós
forrás 33 százalékát ugyanis gaz-
daságfejlesztésre, ezen belül is a
hazai tulajdonú kis- és közepes
vállalkozások megerõsítésére kí-
vánják fordítani.

(Folytatás a 3. oldalon.)

Jó okunk van rá, hogy minden
évben augusztus 20-a alkalmával
összegyûljünk itt, kezdte ünnepi
beszédét dr. Sifter Rózsa kor-
mánymegbízott, hiszen több mint
ezer év távlatából államalapító ki-
rályunk, Szent István életmûve,

munkássága még mindig a legfon-
tosabb útmutatója a magyarság-
nak. A széles látókörû, nagy for-
mátumú vezetõ valódi államalapí-
tó volt, aki politikai, vallási és tár-
sadalmi szempontból egyaránt
megteremtette Magyarországot,
kijelölve és biztosítva a jövõbe ve-
zetõ utat az ország népének.
Munkájának köszönhetõ, hogy
sok viszály és sorscsapás ellenére
mindmáig fennáll a magyar állam,
ami az európai keresztény kultúr-
kör szerves és megbecsült része.

A kormánymegbízott Szent Ist-
ván tevékenységét felidézve el-
mondta, hogy létrehozott tíz püs-
pökséget, minden tizedik faluban
templomot emelt és elrendelte a
vasárnap munkaszüneti nappá té-
telét. Igazi államférfivé a közigaz-
gatás megteremtése tette, ami a
megyerendszer kialakításával, év-
ezredes eredménnyel is járt. Ál-
lamalapító munkája során írásba
foglalta a fontos törvényeket, ki-
rálytükröt, azaz bölcs uralkodási
útmutatót hagyott utódainak.

Imre herceghez írt intelmeiben
annyi modern gondolat van, ami
jó szívvel ajánlható minden 21.
századi ember figyelmébe. 

A kormánymegbízott hangsú-
lyozta, Szent István az értékek Eu-
rópáját választotta, és mi, a mai
kor magyarjai is, a tõle örökölt
szellemiségben képzelik el a jövõt.

(Folytatás a 2. oldalon.)

Lentiben felújították a közel 20 éve épült inkubátorházat, amely a
helyi kis- és középvállalkozások mûködését segíti. Az épület energeti-
kai korszerûsítésére irányuló csaknem 227 millió forintos beruházás
során 32 férõhelyes parkolót is kialakítottak, ahol kétállásos Smart
töltõoszlopot helyeztek el az elektromos jármûvek számára. Az átadá-
si ünnepségen részt vevõ innovációs és technológiai miniszter ennek
kapcsán két elektromos autót ajánlott fel a városnak a minisztérium
nevében. 

SZENT ISTVÁN ÁLLAMALAPÍTÓ TEVÉKENYSÉGÉRE EMLÉKEZTEK

Kijelölte a jövõbe vezetõ utat
Horváth László, dr. Palkovics László, Vigh László és dr. Pál Attila
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Dr. Sifter Rózsa

A csácsbozsoki Szent István szobornál immár huszadik alkalommal
tartottak augusztus 20-a elõestéjén ünnepséget államalapító kirá-
lyunkra és hazánk fõvédõszentje tiszteletére, Zalaegerszegen.
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Nemessándorházán immár
harmincadik alkalommal emlé-
keztek meg Szent István király-
ról augusztus 20-án. Az állam-
alapítás ünnepén átadták az új
játszóteret, mellyel tovább szé-
pült a kistelepülés központja. 

A harminc évvel ezelõtti elsõ
ünnepen is megnyilvánult a kö-
zösségi akarat, hiszen az államala-
pításról szóló megemlékezést a
felújított piros kereszt avatásával
és szentmisével egybekötve tar-
tották, idézte fel Antal Sándorné
polgármester köszöntõjében.
Mint mondta, augusztus 20-áról
nem könnyû ünnepi beszédet
mondani, mert gondolhatjuk, már
mindent tudunk és hallottunk ró-
la. Ezért arról kíván beszélni, hogy
élete különbözõ szakaszaiban és
ma mit jelent számára augusztus
20-a. (Azaz ünnep, mely sokféle
jelentésen esett át, amivel több
generáció találkozott életében.)
Szent Istvánról kisgyermekként
elõször nagyanyjától hallott, és
tõle kapta az elsõ könyvet, mely-
ben az államalapító szent király is
szerepelt. Augusztus 20-át a falu
idõsei úgy tartották számon, hogy
ez a nyár utolsó napja. Nyárbú-
csúztató jellege ma is megvan. Is-
kolásként azt tanulta, hogy ez az
alkotmány ünnepe. Nevezték új
kenyér ünnepének is, hiszen ad-

digra mindenhol megtörtént az
aratás. Késõbb államalapításról és
I. István királyról volt szó, augusz-
tus 20-a a rendszerváltás után lett
az államalapítás és államalapító
Szent István király emlékének
nemzeti ünnepe.

Mint monda, fiához, Imre her-
ceghez írt intelmeiben ismerhetõ
meg leginkább személyisége és

uralkodói hitvallása, amelyben a
kevélység, a harag és a gyûlölség
ellenében a békeszeretetre, má-
sok megbecsülésére hívja fel fi-
gyelmét. Szent István érdemeibõl
többek között azt emelte ki, hogy
tetteinek ereje éppen abban rej-
lett, hogy nélkülözött mindenfaj-
ta öncélúságot, ellenkezõleg: biz-
tonságot, hitet, jövõképet adott

az országnak. Jó lenne, ha mi is
így tennék, mert mi vagyunk a
haza. Nekünk kell ebben az or-
szágban békésen együttmunkál-
kodni, felülemelkedni ideológiai
és politikai különbségeken, párt-
érdekeken és megosztottságon,
mert csak így haladhatunk elõre,
és tehetjük jobbá az országot és
ezt a falut, hangsúlyozta a polgár-
mester. 

Az ünnepi beszédet gyerekek
verses, zenés összeállítása követ-
te, majd Miklós József alpolgár-
mester és Ágoston Balázs képvise-
lõ helyezett el koszorút Szent Ist-
ván szobránál. Az új kenyeret dr.
Pálfi Dénes kertészmérnök által
termesztett szõlõvel kínálták a
résztvevõknek.

A hagyományokhoz híven ju-
talmakat vehettek át azok a diá-
kok, akik jó tanulmányi ered-
ményt értek el, illetve szereplést
vállalnak a falu rendezvényein. A
polgármester jelezte továbbá,
hogy a járványhelyzet miatt elma-
radt gyermeknapot a képviselõ-

testület azzal kompenzálja, hogy
valamennyi gyermeknek (a cse-
csemõtõl a középiskola befejezé-
séig) vásárlási utalványt adnak tá-
mogatásként.

Az ünnep további része is a
gyerekekrõl szólt, akik birtokukba
vehették az új játszóteret, amely-
lyel az önkormányzat hiánypótló
beruházást valósított meg. Antal

Sándorné kiemelte, nagyon rég-
óta szerettek volna játszóteret
építeni, amit anyagiak híján nem
tudtak megtenni eddig. A lehetõ-
séget a Közép-Zala Gyöngyszemei
Vidékfejlesztési Közhasznú Egye-
sület Leader-programja hozta el
számukra. 2019-ben kapták meg
a jó hírt, miszerint 2 millió forin-
tot nyertek pályázatukkal. Az ön-
kormányzat ezt az összeget 2 mil-
lió forint saját erõvel egészítette
ki, amelybõl kialakíthatták a ját-
szóteret a kultúrház szomszédsá-
gában. 

Az ünnepség a nemzetiszín
szalag átvágásával zárult, amely-
ben örömmel segédkeztek a gye-
rekek. 

Antal Lívia

AMagyar Falu Program
(MFP) támogatásával
megvalósuló fejleszté-

seket ismertetõ sajtótájékozta-
tó helyszíne volt a gyenesdiási
községháza augusztus köze-
pén. A nagyközség mintegy 41
milliót költhet három nyertes
projekt kivitelezésére.

Gál  Lajos  polgármester a ru-
galmasan érkezõ és elõfinan-
szírozott kormányzati forráso-
kért köszönetét tolmácsolva
kifejtette: a MFP nyertes pá-
lyázatával a római katolikus
plébánia 32,5 millió forintot
nyert egy közösségi tér kialakí-
tására. Majdnem hárommillió
forintból orvosi eszközöket
kap majd a frissen megújított
egészségház. A nagyközség
napköziotthonos óvodájának
udvarát és játékeszközeit pe-
dig közel hárommillió forintból
sikerült modernizálni. A fejlesz-
tések azért is elengedhetetle-
nek, mert a közel 4100 lélek-
számú település lakóinak szá-
ma nyaranként eléri a 10-12
ezret is. Remény van arra, hogy
az MFP segítséget kínál továb-
bi életminõség javító és jóléti
projektek kivitelezésére: a 43

kilométeres úthálózat javításá-
ra, egy új temetõ kialakítására. 

Manninger  Jenõ,  a térség or-
szággyûlési képviselõje kiemel-
te, hogy a közel száz település-
bõl álló választókörzetében ed-
dig 82 falu 202 pályázatát hir-
dették ki nyertesként a falvak
lakóinak igényeihez igazítot-
tan. Bejelentette: két éven be-
lül minden óvoda és orvosi ren-
delõ fel lesz újítva. Az aprófal-
vas megyében a helyben élõk
boldogulását, a gyermekek lét-
számának gyarapodását is elõ-

segítõ infrastrukturális fejlesz-
tések továbbra is napirenden
vannak.

Gyopáros  Alpár, a modern te-
lepülések fejlesztéséért felelõs
kormánybiztos kiemelte: az
MFP pályázatain eddig 800
egyházközség részesült 12 mil-
liárd forint támogatásban. Az
elmúlt másfél évben több mint
1400 helyszínen, 10 milliárd fo-
rintnál magasabb összegbõl
fejlesztették az óvodákat,
hogy segítsék a fiatalok hely-
ben maradását. 

ÁLLAMALAPÍTÁS ÜNNEPE NEMESSÁNDORHÁZÁN

Szent István biztonságot adott
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A MAGYAR FALU PROGRAMBÓL

Három projekt Gyenesdiáson
(Folytatás az 1. oldalról.)

Mint fogalmazott: Nyugat-Eu-
rópa országai azonban kezdenek
letérni az európai útról. Az évtize-
dek óta jelenlévõ identitászavart a
migrációs válság csak súlyosbítja.
Most nem hadseregek vonulnak a
Duna völgyében, nem nyílt csa-
tákban vívunk harcot, hanem egy
szinte láthatatlan, erõszakos, sa-
ját kultúránkat meghódító, el-
pusztító hatalom ellen kell véde-
keznünk. Láthatatlan ellenfélként
még itt van az életünket fenyege-
tõ világjárvány is. Ennek tükrében
nyilvánvaló, erõs Magyarországra
és erõs magyar államra van szük-
ség, szögezte le.

A járványügyi helyzet miatt ko-
rábban nem tehették meg, így az
államalapítás ünnepén adták át
azokat a kitüntetéseket, amelyek-
kel dr. Benkõ Tibor honvédelmi
miniszter a honvédelem ügye ér-
dekében végzett tevékenységét
ismerte el négy zalaegerszegi sze-
mélynek. A Honvédelemért Kitün-
tetõ Cím III. fokozatában részesült
Dala Hajnalka, az Apáczai Mûvelõ-
dési Központ vezetõje, emlék-
tárgy jutalomban Flaisz Gergõ,

Keresztury Dezsõ VMK igazgatója.
Molnár Tibor és Ruzsin Pál nyugál-
lományú alezredesek pedig az
Aranykor Kitüntetõ Cím bronz fo-
kozatát vehették át dr. Sifter Ró-
zsa kormánymegbízottól, Balaicz
Zoltán polgármestertõl valamint
Ferge László õrnagytól, a 12. Kato-
nai Igazgatási és Érdekvédelmi Iro-
da vezetõjétõl. 

Az egybegyûlteket Herkliné
Ebedli Gyöngyi, Csácsbozsok ön-

kormányzati képviselõje is kö-
szöntötte. Mint mondta, Szent
István szobra 2000 óta áll a város-
részben, melynek okán október-
ben jubileumi ünnepséget kíván-
nak tartani. 

Herkliné Ebedli Gyöngyi, Balaicz
Zoltán polgármester, dr. Sifter Ró-
zsa, dr. Udvardy György veszprémi
érsek, Vigh László országgyûlési
képviselõ és Furján Gellért plébá-
nos szegte fel az új kenyeret.

SZENT ISTVÁN ÁLLAMALAPÍTÓ TEVÉKENYSÉGÉRE EMLÉKEZTEK

Kijelölte a jövõbe vezetõ utat
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A 2006 óta üresesen álló okta-
tási intézmény hasznosításán több
éve dolgozik már az önkormány-
zat, tudtuk meg Varga Zsuzsanna
polgármestertõl. Ennek a munká-
nak az elsõ gyümölcse 2019 janu-
árjában ért be, amikor is az iskola
egyik épületrészében az orvosi
rendelõnek és a védõnõi szolgálat-
nak alakítottak ki új helyet. Az
egészségügyi ellátás minõségét
javító beruházás megvalósítását a
TOP-programon elnyert támoga-
tás is segítette.  

A polgármester a Tökmag Reg-
gelizõ, Kávézó, Helyi termék bolt
és Lottózó létrehozásának elõzmé-
nyeirõl elmondta, hogy 2017-ben
alakult meg az Elevenszeg Szolgál-
tató és Kereskedelmi Szociális Szö-
vetkezet a Start közmunkaprog-
ram alapjain. Akkor indult az OFA
(Országos Foglalkoztatási Közhasz-
nú Nonprofit Kft.) Fókusz elneve-
zésû programja, melyre pályázatot
nyújtott be a szövetkezet, és nyert
60 millió forintot. A támogatás leg-
nagyobb részét munkabérre és já-

rulékra kellett fordítaniuk, vagyis 9
fõ foglalkoztatására 3 éven keresz-
tül. A megmaradt 8 millió forintot
7 millió forint önerõvel egészítet-
ték a reggelizõ, kávézó kialakításá-
hoz, amellyel a volt iskola újabb

épületrészének hasznosítása is
megvalósult.

Az Elevenszeg Szolgáltató és
Kereskedelmi Szociális Szövetke-
zet a FÓKUSZ pályázatban vállaltak
szerint, illetve a beruházás megva-
lósításával a környék turisztikai
fellendítését tûzte ki célul. A Tök-

mag névre keresztelt közösségi
teret a helyi igények kielégítésére
hozták létre és nem utolsó sorban
azért, hogy a környéket járó turis-
ták betérhessenek egy kávéra
vagy egy reggelire. Fontos szem-

pont volt a térség termékeinek
bemutatása is, segítve a helyi ter-
melõk forgalmát.

– A Szerencse Zrt-vel való
megállapodás alapján lottózót is
tudtunk nyitni, ami a Tökmag
közösségi hely fenntartható mû-
ködését segíti. Érdekes vállalás ez
a sok funkció együtt, mert ilyen
eddig nem volt a környéken – fo-
galmazott Varga Zsuzsanna. –
Minden nap nyitva tartunk reggel
8-tól este 8 óráig. Nagy örö-
münkre szolgál, hogy a várakozá-
son messze felüli forgalmunk
volt már az elsõ héten. A környe-
zõ településekrõl idelátogatók is
elégedettek a szolgáltatásaink-
kal. Mondják, milyen hiánypótló
ez a lehetõség, és milyen nagy
szükség volt rá. A beruházás je-
lentõségét számunkra az is adja,
hogy egy új közösségi hellyel
gazdagodott településünk. A volt
iskola még üresen álló helyisége-
inek is szeretnénk megtalálni
funkcióját a jövõben. 

A Tökmag Reggelizõ, Kávézó,
Helyi termék bolt és Lottózót
Vigh László országgyûlési képvise-
lõ, miniszteri biztos, Pácsonyi Im-
re, a Zala megyei közgyûlés alel-
nöke, valamint Lehel Andrásné, a
Belügyminisztérium szociális szö-
vetkezeti koordinációs osztályve-
zetõje adta át.

KRÓNIKA 3TÉRSÉG

(Folytatás  az  1.  oldalról.)
Vigh  László országgyûlési

képviselõ, miniszteri biztos azt
emelte ki, hogy Lenti és térsé-
ge sokat szenvedett korábban
határmentisége miatt. Most vi-
szont elõnyére fordíthatja Szlo-
vénia, Horvátország illetve
Ausztria közelségét, amelybõl
profitálhat a város és a térség
lakossága.

Horváth  László, Lenti polgár-
mestere ismertette a csaknem
227 millió forintba kerülõ beru-
házást, melynek támogatására
a város önkormányzata a Lenti
és Vidéke Fejlesztési Ügynök-
ség Közhasznú Nonprofit Kft.-
vel konzorciumban adta be pá-
lyázatát. Az elnyert összeghez
a város 8 millió forint önerõt
tett hozzá. A kívül-belül felújí-
tott inkubátorház irodáit és

szolgáltatásait kedvezõ áron
vehetik igénybe a projekt el-
sõdleges célcsoportját alkotó
kis- és középvállalkozások há-
rom éves idõtartamra. 

A lenti inkubátorházat a Zala
Megyei Önkormányzat által lé-
tesített Zala Megyei Vállalko-
zásfejlesztési Alapítvány mû-
ködteti. Dr.  Pál  Attila,  a megyei
közgyûlés elnöke érdeklõdé-

sünkre elmondta, hogy az álta-
luk beadott uniós pályázatok-
kal a kis- és középvállalkozások
munkahelyteremtõ illetve
munkahelymegõrzõ beruházá-
sait kívánják segíteni. Ezt szol-
gálja a lenti inkubátorház felújí-
tása is, ahol a vállalkozásfej-
lesztési alapítvány terem- és
eszközbérlés és tanácsadás le-
hetõségével is rendelkezésre
áll a vállalkozások számára.

TÖKMAG KÖZÖSSÉGI HELY SZENTGYÖRGYVÖLGYÖN

Kávézni, reggelizni, lottót feladni lehet
A látogatottság szempontjából már az elsõ héten felülmúlta a

hozzá fûzött reményeket az augusztus 11-én megnyílt a
szentgyörgyvölgyi Tökmag Reggelizõ, Kávézó, Helyi termék bolt
és Lottózó. A 390 lakosú, szlovén határ közelében fekvõ õrségi
község új turisztikai attrakciója a volt általános iskola két tanter-
mének átalakításával jött létre.  

Megújították
az inkubátorházat

Gyopáros Alpár, a modern te-
lepülések fejlesztéséért felelõs
kormánybiztosa volt a vendége
a baki faluházba szervezett pol-
gármesteri szakmai fórumnak,
melyen a Magyar falu program
aktualitásairól adott tájékozta-
tást. A rendezvényen a Zala me-
gyei 1. számú választókerület-
hez tartozó településekbõl 67
község vezetõje képviseltette
magát.  

Errõl Vigh László országgyûlési
képviselõ miniszteri biztos be-
szélt a kormánybiztos társaságá-
ban a rendezvény elõtti sajtótájé-
koztatón. Elmondta, választóke-
rületében eddig 61 település ka-
pott támogatást, vagyis 83 száza-
lékuk. Azt szeretnék, hogy az év
végéig minden település legalább
egy pályázati projektet meg tud-
jon valósítani a Magyar falu prog-
ram támogatásával. Kiemelte,
hogy a tavaly indult programban
150 milliárd állt rendelkezésre,
idén 217 milliárd, jövõre pedig
már 250 milliárd forint az ötezer
fõnél kisebb lélekszámú települé-
sek fejlesztésére. A támogatási
keretösszeg növekedéséért kö-
szönetét fejezte ki a kormánybiz-
tosnak. Mint fogalmazott, az
egyik legsikeresebb program cél-
ja az, hogy ne hátrány, hanem le-
hetõség legyen falun élni. Ezért
támogatják a kistelepülések óvo-
dáinak, iskoláinak, háziorvosi ren-
delõinek, közösségi színtereinek
és útjainak felújítását annak érde-
kében, hogy a lélekszám növeke-
désnek induljon.

Gyopáros Alpár elöljáróban
megköszönte Vigh Lászlónak azt
a sok munkát, amelyet a Magyar
falu program elindítása és sikeres
mûködése érdekében végez. Az-
zal folytatta, nehéz örökséget
vettek át azáltal, hogy már a Rá-
kosi-korszaktól kezdõdõen és a
rendszerváltást követõen a balol-
dali kormányok idején is százával
zártak be az iskolákat, az óvodá-
kat, megszüntették a falvakban a
szolgáltatásokat, amelynek áldo-
zatául esett többek között a kö-
zösségi közlekedés is. Mindez
drasztikus népességcsökkenéssel
járt a kistelepüléseken. Mint fo-

galmazott, a sok évtizedes hát-
rányt nem lehet egy év alatt be-
hozni. A települések valós igé-
nyein alapuló Magyar falu prog-
ramot ezért tervezték hosszú
távra, melynek alapvetõ célja a
falvak megmentése, a népesség-
csökkenés megállítása. A kor-
mányzati program sok csatornán
keresztül kínálnak segítséget ah-
hoz, hogy a fiatalok helyben ma-
radjanak, helyben találják meg
boldogulásukat. A nagyvárosok-
ba vándorlókat pedig arra ösztö-
nözheti, hogy visszaköltözzenek
szülõfalvaikba. Ezt segítheti az,
hogy Zala megye 256 településé-
bõl 226 igénybe veheti a falusi
CSOK-ot. A kormánybiztos végül
gratulált a zalai településeknek a
sikeres fejlesztésekért, és továb-

bi támogatások igénybe vételére
biztatott.

A sajtótájékoztató után két te-
lepülés vezetõjét kérdeztük ter-
veikrõl. Kustán Gyula, Csonka-
hegyhát polgármestere elmond-
ta, az öt település közös tulajdo-
nában lévõ szolgálati lakás felújí-
tásáról nem tudtak megegyezni.
Az "Elhagyott ingatlanok közcélra
történõ megvásárlása" címû kiírás
beadási határideje viszont sürget.
Mivel a faluban nincs élelmiszer-
bolt, azzal a céllal adják be pályá-
zatukat, hogy a volt takarékszö-
vetkezet irodájából kisboltot léte-
síthessenek.

Farkas Tamás, a házigazda tele-
pülés, Bak polgármestere úgy vé-
lekedett, a kollégákkal beszélve is
kitûnt, óriási igény van a Magyar

falu programra. Egyszerûen pá-
lyázható, egyértelmûek a feltéte-
lek, százszázalékos a támogatás,
sorolta elõnyeit, hozzátéve: csak-
ugyan ideális lehetõség a kistele-
püléseknek. Mint mondta, ha min-
den évben elõretudnának lépni
valamely területen, az nagyon jó
lenne. Két pályázatot nyertek ed-
dig a Magyar falu programon. Az
elõzõ ciklusban így megtörtént az
orvosi rendelõ belsõ felújítása, a
mostani testület a plébániaépület
belsõ rekonstrukcióját valósíthatja
meg. A folytatásban a közterüle-
tek fenntartáshoz szükséges gé-
pek beszerzésére, út- és járdafel-
újításra, valamint az óvodaudvar
megújítására szeretnének támo-
gatást nyerni.

Antal Lívia

FÓRUM A KISTELEPÜLÉSEKET TÁMOGATÓ PROGRAMRÓL

Érdemes legyen falun élni!

Vigh László, Varga Zsuzsanna, Lehel Andrásné, 
Takácsné Pataki Erika és Pácsonyi Imre

A meghívott polgármesterek társaságában elöl Gyopáros Alpár és Vigh László
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Rendes õszi tanévnyitásban
bízik a Suli Harmónia – 2007
Gyermekeket Segítõ Alapítvány
a koronavírus-járvány miatti
kényszerszünet után. A Vas me-
gyében két iskolát és egy óvo-
dát, Zala megyében három isko-
lát fenntartó alapítvány intéz-
ményeiben felkészültek a gyere-
kek fogadására a biztonság te-
kintetében is. Elöljáróban arról
érdeklõdtünk – hogyan kezelték
a helyzetet, hogyan tudták meg-
oldani a digitális oktatást?   

– Március 13-án, péntek este
bejelentett veszélyhelyzet után
másnapra valamennyi igazgatót
összehívtunk, hogy megbeszéljük
a hogyan tovább kérdését –
mondta érdeklõdésünkre Berke-
nyés Lászlóné, az alapítvány köz-
ponti intézményének, a felsõrajki
Szent Imre Általános Iskolának
igazgatója. – A digitális oktatásra
való átállás a szükséges informa-
tikai eszközök tekintetében nem
jelentett problémát, hiszen ezek-
kel rendelkeznek a pedagógusok
és az intézmények. De vajon a
gyerekek is? Ennek érdekében
név és cím alapján felmértük, mi-
lyen eszközök vannak birtokuk-
ban, illetve milyen eszközökre
lenne szükségük a távoktatáshoz.
Kiderült, számítógépje, okos-
telefonja, Facebook messengere
nagy többségüknek van. Akiknek
nem volt technikai hozzáférése,
fõleg a többgyerekes, hátrányos
helyzetû családoknál, õk az isko-
lákból kaptak számítógépeket.
Internetet azonban nem tudtunk
számukra biztosítani. Ezért az is-
kolaigazgatók és az alapítvány el-
nöke, Kósa Istvánné vitte ki min-
den pénteken a papíralapú tan-
anyagot a családoknak, maszk-
ban, kesztyûben, a kapun keresz-
tül átadva. A következõ hét pén-
tekjén pedig begyûjtötték, miu-
tán a gyerekek egy hetet kaptak
a feladatok megoldására.

Az oktatás a messenger hasz-
nálatával videókapcsolaton ke-
resztül zajlott. Ez azért is mûköd-
hetett így, mert az alapítvány isko-
láiban kisebb létszámú osztályok
vannak. Kiemelném a pölöskei is-
kolát, ahol a legtöbb tantárgyból
ily módon oldották meg a tanórá-
kat. Az oktatás mellett korrepetá-
lásra is volt lehetõség, fõleg az al-
sósok esetében. A felsõsök jól ill-
tetve önállóan kezelték a számító-
gépeket, valamint az online felüle-
teket, az alsósoknak a szülõk segí-
tettek. A szülõkre való tekintettel
egyébként nem volt idõkorlát, hi-
szen reggeltõl estig hívhatták a
pedagógusokat, ha valamely tan-
anyag magyarázatában elakadtak.
Volt néhány gyermek, akik lema-
radtak tanulmányaikban, mert
nem küldték vissza rendszeresen a
feladatokat. Velük a tanév utolsó

hetében külön foglalkoztak a ta-
nárok felzárkózásuk érdekében,
de már az iskolában a veszélyhely-
zet feloldását követõen. 

– Az alapítvány káldi óvodája
csupán két hétre zárt be, utána
egész idõ alatt biztosítottuk az
ügyeletet – vette át a szót Kósa
Istvánné, alapítvány kuratóriumi
elnöke. – Összességében kijelent-
hetjük, hogy sikeresen oldottuk
meg a digitális oktatást abban a
speciális helyzetben, amit a kis lét-
számú falusi iskolák jelentenek.
Mindazonáltal az a tapasztalunk,
hogy a távoktatás nem pótolhatja
a személyes kapcsolatokat a kor-
társakkal és a pedagógusokkal. Fõ-
leg az általános iskolás korú gyere-
keknek szüksége van arra a közeg-
re, amit az iskola biztosít, mint a
második legfontosabb szocializáci-
ós színtér a család után. Nagyon

bízunk abban, hogy õsszel a nor-
mál tanrend szerint kezdõdhet
meg a tanév az iskolákban. Felké-
szültünk a gyerekek fogadására.
Valamennyi intézményben ózon-
fertõtlenítést hajtottunk végre, és
fertõtlenítõszereket, kesztyûket,
maszkokat szereztünk be. Betart-
juk a megelõzésre, a kézmosásra,
a távolságtartásra vonatkozó óvin-
tézkedéseket. Érkezéskor testhõ-
mérsékletet mérünk, és a gyere-

kek majd egyedül ülnek a padok-
ban. A pedagógusok az új nemze-
ti alaptanterv alapján már elkészí-
tették a helyi tantervet vala-
mennyi évfolyamra adaptálva, ami
idén csak az elsõ és az ötödik osz-
tályosokat érinti majd. Az ingye-
nes tankönyvcsomagot már vala-
mennyi gyermek megkapta. Örö-
münkre szolgált, hogy a nagykani-

zsai tankerület "Alapvetõ fogyasz-
tási cikkek biztosítása szegény
gyermekes családok számára címû
projektje keretében húsz gyermek
részesülhet ingyenes tanszercso-
magban a felsõrajki iskolából.

Visszatérve a nyárra, a veszély-
helyzet feloldása közösségi prog-
ramokat is lehetõvé tett. Így nem
maradt el a zalaegerszegi
Aquacity-ben való fürdõzés, amely
ötödik alkalommal valósult meg

Vigh László országgyûlési képvise-
lõ, miniszteri biztos, az alapítvány
felügyelõ bizottságának elnöke
meghívásának köszönhetõen. A
június 23-i évzáró strandoláson,
ahogy korábban is, az alapítvány
valamennyi intézményének gye-
rekei, szülei és a kísérõ pedagógu-
sok vehettek részt. A gyerekeket
buszokkal szállítottuk, de voltak,

akiket szülõk, nagyszülõk hoztak.
A vendéglátásról is gondoskod-
tunk, sült húst, lángost, üdítõt kí-
nálva. Mivel ballagást nem lehe-
tett tartani, a nyolcadikosoktól
Balaton-fenyvesen tartott három-
napos táborban búcsúztunk el jú-
nius végén. A Határtalanul pályá-
zati program keretében az idei
horvát tengerparti kirándulás el-
marad, áthúzódik jövõre. A pályá-
zati programon ismét nyertünk,
így jövõre Erdélyben tölthetnek el
hat napot a hetedikesek.  

Vigh László Ungi-hegyi birtokán
mindig lehetõséget biztosít a
felsõrajki iskolásoknak kikapcsoló-
dásra. Augusztus 7-én az alkalmat
a felújított présház átadása adta,
melyre az egész falut, az elszárma-
zottakat és a közéleti szereplõket
is meghívta a politikus. Az épület
iskolai oktatóközpontként funkcio-
nál, így õsszel is megyünk a hagyo-
mányos gesztenyeszüretre. 

A Suli Harmónia 2007 Gyerme-
keket Segítõ Alapítványt tizenhá-
rom évvel ezelõtt azért hozták lét-
re, mert az akkori kormány nem
támogatta a falusi kis létszámú is-
kolák megmaradását. Egy kistele-
pülésen az iskola az oktatás hely-
ben való biztosítása mellett fontos
közösségi szerepet is betölt. Az
érintett önkormányzatok a bezá-
rás elõl megmentve választották
az alapítványi mûködtetést,
amelyhez akkor tizenhárom iskola
tartozott. Jelenleg öt, a Vas me-
gyei Káldon (itt óvoda is) és
Egervölgyön, valamint Zala me-
gyében Felsõrajkon, Pölöskén,
Zalaszentmihályon. Kósa Istvánné
kuratóriumi elnök köszönetét fe-
jezte ki az önkormányzatoknak,
hogy hozzájárulnak az iskolák
fenntartásához, és lehetõségeik-
hez mérten igyekeznek azokat fej-
leszteni. Egervölgyön az önkor-
mányzat pályázatából valósult
meg az iskola rekonstrukciója, míg
Káldon az óvodát önerõbõl újítot-
ta fel a helyhatóság, említette pél-
dának.

Nagyboldogasszony-napi bú-
csút tartottak augusztus 16-án
Nován. Ünnepi szentmisével kez-
dõdött az egész napos rendez-
vény, melyen hagyományos
programelemként Nova leg-
szebb portája elnevezésû kör-
nyezetszépítõ verseny ered-
ményhirdetését is megtartotta a
göcseji község önkormányzata.  

Németh József polgármester
köszöntõjében arról beszélt, hogy
eddig csak az utcáról szemlézték
az udvarokat, idén megújítva a
környezetszépítõ versenyt, már
be is mehettek azokba. Mint
mondta, így egészen más benyo-
mást szerezhettek a portákról,
mely szót azért foglalták bele az
új elnevezésbe, mert a kifejezés
nemcsak a virágokra utal, hanem
magára az élõ környezetre, a ház
körül létezõ egyéb növényzettel
és az állatokkal együtt. Mint fo-
galmazott, a versengésre bene-
vezett 26 ingatlanon ennek össz-
hangját nézte az ötfõs bíráló bi-
zottság, melyben rajta kívül kép-
viselõ-testületi tagok, valamint a
település két ismert kertészeté-
nek jeles szakemberei kaptak he-
lyet. Õket arra kérte, hogy a ver-
senyben résztvevõknek a látottak
alapján a jövõre nézve adjanak út-
mutatást.

Szalay József, a Novaplant
Díszfaiskola vezetõje értékelésé-
ben a szakmai mérce felállításá-
nak szempontjait taglalta.  Mint
mondta, ez nem volt egyszerû,
mert egy családi házas kert alap-
ból más, mint egy szakszerûen
megtervezett. Ami viszont azo-
nos, hogy a gazdáik ugyanolyan
gonddal vigyázzák. A portákon
belüli tagoltságra is figyelni kel-
lett, amit a gazdasági udvar, a ha-
szonkert és a díszkert ad. Fiatal
vagy érett, ez is szempont volt,
hiszen egy frissen beültetett kert
csak egy-két év múlva mutatja

meg magát. Azt tanácsolta, hogy
mindenki saját örömére építse
portáját annak környékét, élvezze
ki a kertészkedés mûvészetét, de
tegyen különbséget a sokféleség
és a kuszaság között. 

– Összességében nagyon szép,
köztük megoldásaiban újszerû
kerteket láttunk. Az elbizakodást
mellõzve minden nevezõ büszke
lehet! – hangsúlyozta végül. 

A másik szakmai zsûritag,
Szalay Cecília önkormányzati kép-
viselõ, a Szalay Díszfaiskola Kerté-
szet vezetõje volt.

– Akik itt ülnek, egyaránt sze-
retik a kertjeiket, a növényeket, a
természetet, valamint az épített
környezetet – emelte ki a képvi-
selõ asszony. – Miután a faluban
immár sok-sok évtized óta két fa-

iskola is tevékenykedik, egy kert-
barát kör szeptemberi, októberi
indításában gondolkodunk. 

Mint mondta, mûködéséhez
egyaránt fel tudják ajánlani szak-
maiságukat és ismeretségi körü-
ket. A kertészkedés, mint közös-
ségi tevékenység, hozzátartozik
faluhoz, hogy az sokkal szebb és
élhetõbb legyen. A versenyre ne-
vezõ családok mindegyike tett

ezért. Ezt kívánták most köszö-
netképpen meghálálni a díjazással
és a vendéglátással. 

Az eredményhirdetésen 15
kerttulajdonost jutalmaztak okle-
velekkel és a kerti használati esz-
közökkel.  A zsûri véleménye sze-
rint Varga Szilveszterné és család-
ja kertjében talált összhangra
minden vizsgált szempont, ezért

õk érdemelték ki a Nova község
legszebb portája 2020 feliratú
réztáblát. 

A járványhelyzet miatt idén
nem tudták megrendezni az ara-
tónapokat, amely július közepén
immár 32. alkalommal hívta volna
versengésre a megyei és a me-
gyén túli hagyományõrzõk cso-
portjait.

Éppen ezért a Nagyboldog-
asszony-napi búcsúra koncentrál-
tak, emelte ki Németh József pol-
gármester. Igyekeztek olyan
programsort összeállítani, hogy
abban minden korosztály megta-
lálja kedvét. Az elmaradt gyerek-
napot pótolva a Nováért és Gyer-
mekeinkért Alapítvány például
„jutalomfagyival” kínálta a gyere-
keket. A programok helyszínéül a
Léránt Lajos Sportcentrum szol-
gált. A Nova SE otthona modern
fogadóépületével, füves és mûfü-
ves sportpályával, valamint ápolt
környezetével méltán éke a falu-
nak. A búcsú szabad perceiben az
önkormányzat községfejlesztés-
ben vállalt feladatairól beszélget-
tünk a polgármesterrel. 

– Megépült a Nova és
Zágorhida településrész között a
kerékpárút, melynek ünnepélyes
átadását szeptember 19-ére ter-
vezzük. A beruházás megvalósítá-
sára a korábbi testülettel a TOP-
programon 114 millió forint tá-
mogatást nyertünk. A több mint
egy kilométer hosszúságú kerék-
párút érdekessége a Cserta-patak
fölött átvezetõ hajlított híd. Annál
fogva is, hogy speciális burkolatá-

nak köszönhetõen nem lesz csú-
szós télen. Terveztetésének több
mint egymillió forintos költségét
az önkormányzat vállalta magára.
A pályázati összegbõl az iskola kö-
zelében két buszöblöt is kialakí-
tottunk, valamint a kerékpárút
karbantartásához rézsûkaszával,
hótolóval felszerelt traktort vásá-
rolunk. A kerékpárút a biztonsá-
gos közlekedést szolgálja, hiszen
a nagy forgalmú 75-ös fõútvonal
mellett létesült. Turisztikai szere-
pet is szánnánk neki – hangsú-
lyozta a polgármester. – Érdemes
lenne tovább építeni akár
Zalatárnok, akár Lenti irányába. A
Leader-programból pályáznánk a
zágorhidai harangláb újjáépítésé-
re, kapcsolódva a kerékpárúthoz,
amely mellett padokkal kerékpá-
ros pihenõt is kialakítanánk. A TOP
programon elnyert 9 millió forint-
ból korszerû fogászati berende-
zést szereztünk be. Mivel jelenleg
fogorvoshiány van, keressük a
megoldást a folyamatos ellátás
biztosításához. Ezen felül a Ma-
gyar Falu Programban nyertünk
támogatást járdafelújításra 5 mil-
lió forint értékben, valamint 2,5
millió forintot orvosi eszközökre
és a rendelõ várótermében fer-
tõtleníthetõ székek és berende-

zések vásárlására. Ugyancsak a
Magyar Falu Programban a ját-
szótér bõvítésére, zöldterületek
karbantartásához szükséges esz-
közök, valamint fûnyíró gép be-
szerzésére is adtunk be pályáza-
tokat, melyek eredményeit vár-
juk. A heves esõzések miatt a bel-
víz- és a csapadékvíz-elvezetés
fejlesztése idõszerû lenne. Pályá-
zatunkat egyelõre parkolópályára
tették, ami a támogatás odaítélé-
se szempontjából reményre is ad-
hat okot. Terveink között szerepel
– szintén pályázati forrásból – az
önkormányzat épületének ener-
getikai korszerûsítése, a fûtés
modernizálása, valamint nap-
elem-rendszer telepítése. Az épü-
let mögé egy garázssort építünk,
ahol a pályázaton elnyert, októ-
berben érkezõ falugondnoki au-
tót is tárolhatjuk. Nagyon szeret-
nénk az alsó tagozattal mûködõ
iskolánkban az elavult nyílászáró-
kat kicserélni. A Magyar Falu
Programban van most erre pályá-
zati lehetõség, de ezzel csak a
fenntartó zalaegerszegi tankerü-
let élhet. Reméljük, számíthatunk
rájuk ebben a kérdésben! – zárta
a beszélgetést Németh József
polgármester.

Antal Lívia

KÖRNYEZETBE ILLÕ FEJLESZTÉSEKKEL 

A szép faluképért Nován

A SULI HARMÓNIA ALAPÍTVÁNY ISKOLÁIBAN

Rendes tanévkezdésben bíznak

Szalay József, Németh József, Szalay Cecília és Varga Szilveszterné

Berkenyés Lászlóné és Kósa Istvánné az iskola konyhájában

Fürdõzés az AquaCity-ben
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Az ünnepség szentmisével
vette kezdetét, melyen Görbe
László katolikus plébános Mária
Magdolna tanításai alapján a hit
fontosságát emelte ki. 

A folytatásban Kustán Gyula
polgármester ismertette a
beruházásokat. Elmondta, hogy
az önkormányzat 9,1 millió fo-

rintot nyert a Herman Ottó Inté-
zet Nonprofit Kft. által koordi-
nált zártkerti pályázati progra-
mon. A száz százalékos támoga-
tottságú pályázat ugyan utófi-
nanszírozott, de az elnyert ösz-
szegbõl 6,8 millió forintot meg-
kaptak elõlegként. A Zalaroad
Kft. által végzett kivitelezés kez-
dete a koronavírus-járvány
megjelenésére esett. Emiatt
eleinte kétségesnek tûnt, hogy
a felújításhoz szükséges bazaltot

a bányák bezárása miatt idõben
le tudják szállítani. A munka a
nehézségek ellenére elindult és
a kiírt határidõre be is fejezõ-
dött, mindenki megelégedésé-
re. A felújítást követõ beszámo-
lóban 7,4 millió forintot számol-
tak el, így az önkormányzat jo-
gosult még 582 ezer forint lehí-

vására. A bazaltfedést kapott
két zártkerti út a közösségi paj-
ta, a hegyi ingatlanok valamint
az önkormányzat gyümölcsösé-
nek könnyebb megközelítését
teszi lehetõvé a Ján-hegyen.

A polgármester felidézte,
hogy egy kora tavaszi szélvihar a
közösségi pajta három különálló
épületrészébõl kettõt teljesen
összedöntött, mindenki döbbe-
netére. A tárgyalásokat követõen
a kemencével és aszalóval is ren-

delkezõ fedett rendezvényteret
a kivitelezést végzõ Útplan Kft.
újjáépítette. Mindhárom tetõ-
szerkezetet 3-4 köbméter plusz
faanyag beépítésével jelentõsen
megerõsítette, természetesen
ellenszolgáltatás nélkül.

Vigh László országgyûlési
képviselõ, miniszteri biztos
Csonkahegyhát szép táji környe-
zetére, valamint megvalósult
beruházásokra utalva azt hang-
súlyozta, hogy az épített és a
természeti környezetért hálás-
nak kell lenni. Értékelni kell azt a
csodát is, ami emberi kapcsola-
taink, családjaink révén vesz kö-

rül bennünket. Egy település az
ott élõk hitébõl válik olyanná,
ahol jó élni, dolgozni, és ahol jó
gyermeket nevelni, tette hozzá. 

Az ünnepség végén Fonyadt
Róbert, Milejszeg polgármeste-
re, Táncosné Batha Tímea,
Pálfiszeg polgármestere, Vigh
László országgyûlési képviselõ,
Kustán Gyula, Csonkahegyhát
polgármestere és Péczeli Zoltán
mûszaki ellenõr vágta át a
nemzetiszín szalagot.

Pajta- és útavatás Csonkahegyháton
Csonkhegyháton felújították a Ján-hegy gerincén illetve alján

vezetõ két zártkerti utat. A hegy kapujánál álló, tavasszal vihar-
kárt szenvedett közösségi pajtát is újjáépítették. A két beruhá-
zást a hagyományos Mária Magdolna búcsú keretében adtak át.
A rendezvényt a környékbeli települések polgármesterei is
megtisztelték jelenlétükkel. 

A mostani kutatás apropóját
Béres Katalin történész tavaly feb-
ruárban megjelent Bagod – Egy
Zala menti falu évszá-
zadai címû kötete ad-
ja. A helytörténeti ki-
adványban szó esik
errõl a római kori sír-
kõrõl, amely az 1970-
es évek elején került
elõ Bagod határában
– kezdte tájékoztató-
ját Eke István régész-
muzeológus, a régé-
szeti feltárás vezetõ-
je. – Elsõ darabját egy
traktor fordította ki,
amire Pekk Gyula he-
lyi lakos lelt rá hazafe-
le a téeszbõl, és amit
Németh János bagodvitenyédi ta-
nuló vitt be a múzeumba. Érdek-
lõdve a régészet iránt, folytatta a
keresést, és az 1970-es évek köze-
pén megtalálta egy jóval nagyobb
darabját.

A 2-3. századra datálható sírkõ
egy római családot ábrázol. Miu-
tán a férfi egy kardot tart a kezé-
ben, úgy gondolják, veterán római
katona lehetett. Feleségével és
gyermekével örökítették meg sír-
kövön, amit jellemzõen a síremlé-
kekbe ágyaztak anno.

A sírkõ elõkerülésének helyszí-
nén, hogy célzott legyen a feltá-
rás, tavaly februárban magneto-
méteres felmérést végeztek. Ez

nem várt eredményt hozott, mert
a kapott topográfiai térképen 43
ház nyomaival egy középsõ neolit

kori település képe rajzolódik ki.
Tehát már hét ezer éve is éltek itt
emberek. Nagy mennyiségû
edénytöredékeket, valamint a há-
zak építésénél alkalmazott tapasz-
tás nyomaira leltek. A kutatás cél-
ja mindazonáltal, hogy megtalálják
a sírkõfeliratot, valamint a hozzá-
tartozó temetõt, melynek körvo-
nalait szintén mutatja a topográfi-
ai térkép. 

Dr. Redõ Ferenc nyugalmazott
régész (többek között Zalalövõ ró-
mai korának egyik jeles kutatója)
konzulensként vesz részt az ásatá-
son. Mint mondta, a Zala völgyé-
ben a Zala folyóval párhuzamosan
vezetett a római kori út, melynek

mentén több római kori
villát tártak fel. Ez az út
érintette Bagodot is, így
evidens, hogy itt is fel-
lelhetõ egy római kori
település. Ha megtalál-
nák a sírkõ feliratát, az
nagy eredmény lenne. A
felirat vélhetõen tartal-
mazza, hogy melyik se-
regtestben szolgált, így
idõben is beazonosítha-
tó lenne mikor élt ez a
római katona. 
A Göcseji Múzeum a
Nemzeti Kulturális Alap-
programon elnyert tá-

mogatásból finanszírozza az au-
gusztus 4-tõl 12-ig tartó kutatást,
amelyhez Bagod önkormányzata
is hozzájárult. Sipos Ferenc polgár-
mester elmondta, önkéntesekkel
is segítik a feltárást, akik közül
Gyuk Donát Zsolt, a sírkõ elsõ da-
rabját megtaláló Pekk Gyula uno-
kája. 

A sajtó munkatársainak augusz-
tus 10-én mutatták a be az ásatást,
amelyen végül is nem került elõ a
sírkõfelirat. A kutatást azonban
folytatni kívánják további támoga-
tásban bízva, nemcsak itt, hanem
Bagod más részein is, ahol római
kori halomsírokra bukkantak. 

Antal Lívia

RÉGÉSZETI FELTÁRÁS BAGODBAN

Ki lehetett a veterán római katona?
Bagod északi határában kilenc napon át dolgoztak a Göcseji

Múzeum munkatársai, hogy megtalálják az 1970-es években
meglelt 2-3. századi, márványból faragott sírkõ még hiányzó da-
rabját. Ezen állhat az a felirat, amelybõl fény derülhet a sírkõn
ábrázolt római katona és családja kilétére. 

Dr. Redõ Ferenc és Eke István
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Csatárban megújult az óvoda
udvara, amelyre közel 5 millió
forintot nyert tavaly az 530 lel-
kes község önkormányzata a
Magyar falu programon.       

Az udvaron a felújítást meg-
elõzõen régi rönk bútorokat lát-
hattunk, az eszközök a fészekhin-
ta kivételével több tízévesek vol-
tak – kezdte beszédét Péntek
Gabriella polgármester. Mint
mondta, az önkormányzat az
óvoda fenntartása érdekében le-
hetõségéhez mérten mindent
megtesz, de a szükséges felújítá-
si munkálatokat támogatás nélkül
nem tudná megvalósítani. A fé-
szekhinta beszerzését is csak szü-
lõi és lakossági adományoknak
köszönhetik. A Magyar falu prog-
ram keretében elnyert támoga-
tás ezért nagy jelentõségû, mely-
bõl két új játszóeszközt, tanulóbi-
cikliket, padokat, kiülõket, fûszer-
és virágosládákat szerezhettek
be. Az udvar bejáratától az óvo-
daépület teraszáig térköves jár-
dát is létesítettek a pályázati pro-
jektben, melynek kivitelezését a
Naste-Bau Kft. végezte, kiváló mi-
nõségben. Az önkormányzat kü-
lön megrendelésére Németh De-
zsõ formatervezõ új fa kaput is
készített a bejárathoz.  

A polgármester elmondta to-
vábbá, hogy magas színvonalú
pedagógiai munka folyik az intéz-
ményben, amely teljes kihasz-
náltsággal mûködik, 25 fõs lét-
számmal. A gyermekek többsége
helybeli, de más településekrõl is
járnak ide. Az óvoda több mint

100 éves mûemléképületének
külsõ és belsõ felújítására pályá-
zatot nyújtottak be az önkor-
mányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására. A Ma-
gyar falu programból is remélnek
támogatást az óvoda kerítésének
felújítására. 

Tavaly ugyanezen a progra-
mon 15 millió forintot nyertek
egy új falugondnoki busz beszer-
zésére. A jármûvel az ovisokat is
szállítják, keddenként uszodába,
valamint havi egy alkalommal a
bocföldei általános iskolásokat a
zalaegerszegi könyvtárba. A Mi-
niszterelnökség kijelölése alapján
a régi buszt az erdélyi Etédi Re-
formátus Egyházközségnek adják
át. Csatár önkormányzatának idei
pályázati sikerei közé tartozik,
hogy a Magyar falu programon
1,8 millió forintot orvosi eszközök
beszerzésére, illetve 9 millió fo-
rintot a Sport utca felújításra

nyertek. Mindkét fejlesztés be-
szerzési eljárás alatt áll. 

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos azt emel-
te ki, hogy a gyermekek nevelé-
sében a család mellett az óvoda is
fontos szerepet tölt be. A Magyar
falu program egyik célterülete
éppen az óvodák fejlesztése,
hogy a gyerekek éretten, felké-
szülten kerüljenek be az iskolába.
Jelezte, hogy a Magyar falu prog-
ram által támogatott beruházá-
sokkal az ötezer lélekszám alatti
települések népességmegtartó
erejét kívánják növelni. Idén 190
milliárd forint áll rendelkezésre
mintegy 2800 település számára.
2021-ben 250 milliárd forintra
emelik a keretösszeget. Remé-
nyei szerint az eredetileg négy
évre tervezett program folyta-
tódhat, hiszen még számos út,
épület, intézmény vár felújításra
a vidéki kistelepüléseken.

ÚJ JÁTSZÓESZKÖZÖKKEL GAZDAGODOTT

Óvodaudvar-fejlesztés Csatárban

A hét települést (a székhelyköz-
ség mellett Kozmadombja,
Kálócfa, Kerkabarabás, Szilvágy,
Pusztaapáti és Pórszombat) kiszol-
gáló közös önkormányzati hivatal
felújítására 2016-ban nyújtottak

be pályázatot a vidékfejlesztési
programra, mondta el tájékoztató-
jában Horváth Ottó polgármester.
2018-ban született meg a döntés,
hogy Zalabaksa 23,5 millió forintot
nyert, Kozmadombja, mint konzor-
ciumi partner pedig 3 millió forin-
tot. A pályázati támogatáson felül
valamennyi önkormányzat össze-
sen 7 millió forint önerõvel járult

hozzá a beruházás költségeihez. A
munkálatok az elmúlt év õszén
kezdõdtek meg, és idén március
elejére fejezõdtek be. Az energia-
racionalizálási projekt során a külsõ
nyílászárók cseréje, a homlokzat

szigetelése, vakolása, színezése és
a fûtés korszerûsítése valósult
meg.

A polgármester az elmúlt évek-
beli fejlesztéseket is felidézte.
2003-ban a tetõhéjazatot cserél-
ték le, 2015-ben pedig napelemes
rendszert telepítettek, amellyel a
villamos energia árát tudják meg-
takarítani. Mint mondta, a külsõ

felújítás felett érzett öröm akkor
lesz teljes, ha a hét települést ki-
szolgáló hivatal belsõ felújítása is
megtörténik. A Belügyminisztéri-
umtól várnak erre forrást, az ön-
kormányzati feladatellátást szolgá-
ló fejlesztések támogatására kiírt
pályázati lehetõséggel élve.

Vigh László országgyûlési képvi-
selõ, miniszteri biztos a közszférá-
ban ténykedõk szerepét emelte ki.
Ehhez Kossuthot idézte: "szolgái és
nem urai vagyunk a nemzetnek".
Miniszternek, országgyûlési képvi-
selõnek, polgármesternek, és a hi-
vatal dolgozóinak egyaránt felada-
ta a szolgálat, mert az adófizetõk
tartják el. Egy hivatalban éppen
ezért mindent meg kell tenni a la-
kosság ügyeinek minél gyorsabb
és sikeresebb elintézése érdeké-
ben. Faluhelyen közvetett szerepe
van a hivatalnak, mert mindenki is-
mer mindenkit. Ezért is fontos,
hogy az itt élõk érezzék, segítsé-
get kapnak problémáik, gondjaik
megoldásához. Zalabaksa is olyan
község, ahol odafigyelnek minden-
kire, és ahol az önkormányzat a
szolgáltatások infrastruktúrájának
fejlesztésen is dolgozik. Ezt az tá-
masztja alá, hogy a hivatal rekonst-
rukciója mellett az óvoda felújítá-
sára közel 14 millió, az óvodaudvar
megújítására pedig 3 millió forint
pályázati forrást tudtak fordítani
az elmúlt idõszakban.  

Az ünnepség végén Vigh László,
dr. Sifter Rózsa kormánymegbí-
zott, Horváth Ottó, valamint
Kámán János, Kozmadombja pol-
gármestere vágta át a nemzetiszín
szalagot. 

Antal Lívia

MEGÚJULT A HIVATAL ÉPÜLETE ZALABAKSÁN

Szebb és korszerûbb lett

Zala Megyei Vállalkozás-
fejlesztési Alapítvány az
energiatudatosság fontossá-
gára felhívó rendezvényt
tartott Zalakaros fürdõváro-
sában augusztus 12-én.

Az ingyenesen látogatha-
tó rendezvény célja az ener-
giatudatos életmód értékei-
nek és eszközeinek népsze-
rûsítése volt, így szó esett az
épületek energiatudatos
üzemeltetésérõl, az energia-
felhasználás csökkentésérõl,
valamint a megújuló ener-
giák felhasználásáról. A ese-
mény során számos érdekes-
séget hallhattak az érdeklõ-
dõk az iskolák energetikai
fejlesztési lehetõségeirõl, va-
lamint szemléltetõ építõipari
anyagok, elemek megtekin-
tésére is lehetõségük volt. 

A szervezõk ötletes, ügyes-
ségi és interaktív játékokkal is
kedveskedtek a gyermekek

és felnõttek számára egy-
aránt, hiszen az környezet-
tudatos szemléletformálást
már egészen kiskorban fon-
tos elkezdeni.

Az Alapítvány bízik abban,
hogy a rendezvény hozzájá-
rult a kompetens és felelõs
magatartás elterjedéséhez az
energiatudatos életmód érté-
keinek és eszközeinek nép-
szerûsítésével. 

A „Környezet és energiaha-
tékonyság fejlesztés finan-
szírozása oktatási intézmé-

nyekben” – FEEDSCHOOLS cí-
mû, CE1014 számú projekt az
Interreg Central Europe Prog-
ramból, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap támogatásá-
val, az Európai Unió és a Ma-
gyar Állam társfinanszírozásá-
val valósul meg.

További információ:

ZALA MEGYEI
VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI
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SZEMLÉLETFORMÁLÓ RENDEZVÉNY ZALAKAROSON

Roadshow az energiatudatosságról
Zalabaksán régóta várt beruházás valósult meg az önkormány-

zati hivatal külsõ rekonstrukciójával, melyre pályázati támogatá-
sokkal és önerõvel együtt 33,5 millió forintot költöttek. Az átadási
ünnepségen elhangzott, tervezik a hivatal belsõ felújítását, hogy
komfortosabb feltételeket tudjanak biztosítani a munkatársak és a
lakosság számára egyaránt.  

Az Amalgerol® a nyárutói és õszi nö-
vénytermesztési technológiákban is
segítséget nyújt a termelõknek.

A tarlók kezelése (bakté-
rium vagy glifozát) során az
Amalgerol® egyedien ma-
gas szerves olajtartalma mi-
att óriási határfelületen te-
rül szét a szármaradványo-
kon, nagy életteret bizto-
sítva a lebontó baktériu-
moknak. Ezeken az olajos
határfelületeken, ahol van
oxigén, nedvesség és táp-
anyag a lebontó baktériu-
mok szaporodásnak indul-
nak. Az Amalgerol® köny-
nyen felvehetõ széntartal-
ma azonnali, gyorsan hasz-
nosuló tápanyagot biztosít
a baktériumok számára. A
tarlómaradványokra kijut-
tatott különbözõ cellulóz-
bontó baktérium talajoltó anyagok a száraz nyár
következtében károsodhatnak, ezért érdemes
ezen baktérium készítményekkel 3-4 l/ha
Amalgerol®-t kijuttatni, ezzel nõ a valószínûsége,
hogy a lebontó baktériumok túlélik a száraz idõ-
szakot és szaporodásnak indulnak.

Az õszi káposztarepce vetésével egy menetben
segíthetjük a növények gyors ütemû fejlõdését az
Amalgerol® Starter mikrogranulált starter mû-
trágya 15–20 kg/ha-os alkalmazásával. Az
Amalgerol® Starter megfelelõ arányban biztosítja
a repcenövények kezdeti fejlõdéséhez szükséges
tápelemeket. Az Amalgerol® Starter (4% N; 24%
P2O5; 2% K2O; 1,25% S; 2% Zn; 5% Amalgerol®

Essence) különlegessége, hogy 5%-os keverék

arányban tartalmazza az Amalgerol® Essence
mikrogranulált formulációját, elõsegítve a talaj
mikrobiológiai életét, a tápanyag feltáródást és
ezáltal a növény fejlõdését.

A repce õszi állományper-
metezése során a reguláto-
ros kezeléssel a növények
stressztûrõ képességének
növelésére és a gyökérzet
erõteljesebb fejlõdésére az
Amalgerol® kipermetezése
javasolt. Az Amalgerol® hasz-
nálata következtében a nö-
vények biokémiai, sejtbioló-
giai és élettani funkció foko-
zódnak, tápanyagfelvétele
megnõ. Az Amalgerol® dózi-
sa a gombaölõ szerhez ada-
golva 3 l/ha.

A stresszhatások enyhíté-
sére új technológiai lehetõ-
ség az Amalgerol® Essence
alkalmazása, amely biológiai

termesztésben is használható készítmény. Az
Amalgerol® Essence-ben az összetevõk szinteti-
kus, széleskörû aminosav sorral egészültek ki, nö-
velve az Essence biológiai hatékonyságát. Az ami-
nosavak a növényi szervezetekben a fehérjék épí-
tõelemei, hormonok és enzimek képzõdnek belõ-
lük. Az aminosavak szabályozzák és serkentik a
növények élettani folyamatait, ezért a klorofill
szintézis, fehérjefelépítés, cukorszintézis, sejtdif-
ferenciálódás, a tápanyag szállítás és a megtermé-
kenyülés elengedhetetlen alkotórészei. Az
Amalgerol® Essence dózisa 2 l/ha, kiszerelése 15
és 600 liter.
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Amalgerol® az õszi technológiákban
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