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INFORMÁCIÓS ÉS KERESKEDELMI MEGYEI LAP
Felavatták a dr. Michelberger
Pál utat, letették a Széchenyi István Egyetem kutatóközpontjának, valamint a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Pannon Egyetem és a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási
Kutatóintézetének közös egyetemi elõadó épületének alapkövét a
ZalaZONE Kutatási és Technológiai
Központban. Az események II.
ZalaZONE Innovációs Nap keretében valósultak meg.

ALAPKÕLETÉTEL, ÚT- ÉS TESZTPÁLYAAVATÁS AZ INNOVÁCIÓS NAPON

Erõsödõ egyetemi kutatás-fejlesztés
utat neveznek el az iparágra koncentráló tudásparkban. Hangsúlyozta, a tesztpálya-fejlesztés és
a most induló épület-beruházások tovább erõsítik az egyetemi
kutatóintézetek mûködését Zalaegerszegen, és újabb alapot képeznek a ZalaZONE Science Park
további fejlesztéseihez. Mint
mondta, olyan tudásparkot szeretnének kialakítani, ami a zalai
megyeszékhelyt véglegesen felhelyezi a világ gazdasági és jármûipari térképére.
A miniszter jelezte, hogy Magyarország az európai innovációs
eredménytábla adatai alapján a
28 országból még csak a 22. helyen áll jelenleg. A kormány azt a

Dr. Palkovics László innovációs
és technológiai miniszter köszöntõjében felidézte, hogy egy évvel
ezelõtt adták át a ZalaZONE Kutatási és Technológiai Központot a
jármûipari tesztpálya szomszédságában, mint a zalaegerszegi
Science Park elsõ elemét. A központ gyorsan betelt, ezért a Széchenyi-egyetemnek valamint a
jármûipari tesztpályán mûködõ
egyetemi kutatócsoportok számára egy-egy új épületet hoznak
létre, hogy kutatás-fejlesztési tevékenységeiknek több helyet
biztosítsanak. Az ezt kiszolgáló
egyetemi tesztpálya már megépült. Kiemelte, a 2014-ben elhunyt Michelberger Pál a magyar
jármûgyártás legmeghatározóbb
alakja, a magyar jármûipari képzés elsõ számú képviselõje, akirõl

célt tûzte ki, hogy 2030-ra a sor
elsõ harmadában foglaljon helyet
az ország. A magyar tudás hazai
és nemzetközi hasznosítása érdekében hozták létre a nemzeti laboratóriumok hálózatát. A már
mûködõ 17-bõl két labor tevékenysége a zalaegerszegi jármûipari tesztpályára, és az itt jelenlévõ egyetemi együttmûködésekre épül. Mint mondta, a tesztpálya a mobilitás új kihívásaira ad
válaszokat azzal, hogy a hagyományos mellett az automatizált
jármûvek (nemcsak a talajon haladók, hanem a levegõben közlekedõk) tesztelését is lehetõvé teszi olyan környezetben, amely a
világon jelenleg csak Zalaegerszegen létezik.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos azt hangsúlyozta, hogy a jövõ közlekedési
kultúrájának kialakítását szolgálja
a jármûipari tesztpálya, ahol a
Lynx harcjármûvek leendõ gyártóüzemével a német haditechnológia, továbbá a dróntechnológia is
jelen van már.
(Folytatás a 3. oldalon)

Biztonságosabbá vált a közlekedés
Befejezõdött a 75-ös fõút
Novától Lenti irányába tartó közel
két kilométeres szakaszának felújítása, ami kapaszkodósávot is
tartalmaz a forgalomlefolyás
könnyítése érdekében. A rekonstrukció a Magyar falu programból
480 millió forinttal finanszírozva a
Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában valósult meg.

lezést, ami a jármûforgalom fenntartása mellett, minimális akadályoztatással zajlott. A Kerka-patak
fölé mûtárgyat építettek, az út
mellé vízelvezetõ árkokat létesítettek. A napi 3-4 ezer jármûvel
terhelt úttest eléggé elhasználódott az évek során, ezért a szükséges helyeken kicserélték a pályaszerkezetet. A rekonstrukcióval érintett útszakasz aszfaltozása
tökéletes minõségben készült el.
(Folytatás a 3. oldalon)
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos az átadáson a megye egyik legfontosabb
közútjának nevezte a 75-ös fõutat, ami Keszthelytõl Bakon valamint Lentin át Rédicsig vezet. A
Duna Aszfalt Kft. végezte a kivite-

A Zalai Napló
legközelebbi száma

2020. november 17-één

Az akció a megjelenéstõl visszavonásig tart.

jelenik meg.

NAGYKANIZSA számára fontos a kutatás-fejlesztés-innováció területe, ez a jövõ és fiataljaink itt maradásának biztosítéka, véli
Balogh László polgármester. Egyetemi és vállalati együttmûködésben kompetenciaközpont jött létre, amely mellett egy tudományos
ipari park is születhet. Megújult az Eötvös tér és a Deák tér, folyik
az egyetem és az alsóvárosi templom elõtti parkoló teljes felújítása, zöld felületekkel való ellátása. A Csónakázó-tónál (képünkön) is
újabb fejlesztések kezdõdhetnek a közeljövõben. Nagykanizsa polgármesterével készített interjú lapunk 5. oldalán olvasható.
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A KÖZÖSSÉGNEK ÉPÜLT

Pajtaavató Kispáliban

Közösségi pajtát avattak Kispáliban, ami a község szabadtéri rendezvényeinek helyszínéül szolgál. A faszerkezetû tetõvel védett, két
oldalt nyitott épületet az önkormányzat termelõi piacnak is szánja,
melynek illusztrálásaként helyben készített termékek, sajtok, lekvárok, szörpök kóstolójával várták az érdeklõdõket az ünnepségen.

Horváth Zsuzsanna polgármester elmondta, mindenképpen egy
fedett rendezvénytérre volt
szükség, mert a szomszédos faluház nem alkalmas nagyobb számú közönség befogadására. A focipályánál tartott szabadtéri rendezvényeiknél pedig gyakran kellett számolni az esõvel. Innét a
faluházhoz sem tudtak átmenni,
mivel a két helyszín eléggé messze van egymástól. A közösségi
pajta megépítésére az önkormányzat 10 millió forintot nyert a
Leader-programon. A beruházás
költségét 25 százalék önerõvel
megemelték, amelybõl vizesblokkot is létesítettek a pajtávál öszszeépítve. A mosdót a mozgásukban nehezítettek is tudják használni. Egy akadálymentesített
parkolóhely is rendelkezésükre
áll. Az új közösségi épület a falu
(a nyugdíjas-, az ifjúsági, a kertbarát- és a sportegyesület) rendezvényei mellett családi programoknak is helyt ad.

Vigh László országgyûlési képviselõ azt mondta, a falu egy egyik
legjobban élhetõ élettér. Érdemes
megõrizni és fenntartani ezt az
életformát, ami a zöldség- és gyümölcstermesztésben is megnyilvánul. Méltatta Kispáli fejlõdését,
kiemelte a több száz millió értékû
útfejlesztést, melyek megvalósításáért ugyancsak sokat tett az önkormányzat.
Az átadási ünnepségen somból,
fekete berkenyébõl, fekete ribizlibõl készített lekvárokat, szörpöket kínáltak. A bogyós gyümölcsök
a falu közösségi kertjében már
évek óta teremnek. Az almákat a
falu melletti Alma 2000 Kft. ajánlotta fel a programra. Néhány év
múlva helyieknek is lesz, miután
az egy-két éve elültetett gyümölcsfák termõre fordulnak. A kínálatban házi sajtok is szerepeltek,
amiket a polgármester készített.
Az ünnepség résztvevõit gulyással
is megvendégelték.
Antal Lívia

Az Alsópáhoki Alkotóház
szeretettel várja
programjaira
az érdeklõdõket.

www.zalasport.hu

Október 24. 14 óra
ByMarjan varrótanfolyam
(középhaladók és haladók)

Sporthírek
Zala megyébõl

Október 30. 16.30 óra
Tollvarázs – Írd át az életed!
(ingyenes elõadás)
November 6. 18 óra
Arizonai villa – egészségmegõrzés Covidon innen és túl
(becsületkasszás elõadás)
További programok,
és kézmûvesfogalkozások:
www.facebook.com/pahokika
polcs/
Alsópáhok, Fõ u. 72–74.

•

AKTUÁLIS

Bázakerettyén két új olajipari
kiállítás nyílik a közeljövõben,
amellyel az egy évvel ezelõtt
megválasztott képviselõ-testület
óriási adósságot kíván leróni a
magyar olajipar bölcsõjének számító település elõtt. Ugyanilyen
fontos vállalásuk az iskola megtartása, amelyben szintén megnyilvánult a testületi tagok egyöntetû akarata. Csatlós Csilla pol- tatlan sikert. Egyrészt nem akartunk az ide érkezõ turisták miatt
gármesterrel beszélgettünk.
gócponttá válni, másrészt a strandokra vonatkozó létszámlimit je– Polgármester jelölésemben lentõsen megnövelte volna a fürdõ
azt motivált, hogy másképp kelle- veszteségét. Ezt az önkormányzat
ne tenni, ami
nem jelenti azt,
hogy az elõzõ
testület ne tette
volna jól a dolgát. Egyúttal szerettünk
volna
egy olyan csapatot összehozni,
amelyben
van
tûz közös ügyeink képviselésében. Számomra a
vészcsengõt két
éve az iskola bezárásának szándéka húzta meg. Máshogy kell ten- nem vállalni, mert az a település, amely nem hatta be, himég
tudja megoldani helyben a gyere- szen
kek iskoláztatását, nem vonzó a nem tudhatcsaládok, a fiatalok számára. Pol- tuk, milyen
gármesterségem elsõ évét megha- további adótározta a koronavírus-járvány, és elvonásokkal
ami ezzel együtt járt a védekezés kell számolmegszervezésén át a korlátozó in- nunk. A kortézkedések betartásáig. A lakosság l á t o z á s o k
fegyelmezetten viselte a helyze- f e l o l d á s a
tet; megúsztuk az elsõ hullámot és után minden
eddig a másodikat is megbetege- szálláshelyen
dés nélkül. Nem nyitottuk ki a megemelkestrandot, ami nem aratott osz- dett a túrá-

HELYTÖRTÉNETI ÉS OLAJIPARI KIÁLLÍTÁS NYÍLIK

Bázakerettye új utakon
zást, a kirándulást, kerékpározást
kedvelõ vendégek száma. Õk valamennyien Bázakerettye egyedülálló értékére voltak kíváncsiak, ami
a települést körülölelõ zöld környezetben, a rengeteg erdõben rejlik.
Az elmúlt idõszakban sok
munkát fektettünk a pályázatokba. Felújítottuk a
közösségi térként funkcionáló régi iskolát. Legnagyobb termében helytörténeti tárlatot hozunk
létre, ahová az egykori
olajosok személyes tárgyai mellett a BT-2-es
mérõállomás
korábbi
Olajipari Múzeumának kiállításanyaga is bekerül.
Átadását december 4-én
tartjuk a Zalaegerszegi

Olajipari Múzeummal közösen.
Több mint 90 millió forintos beruházás keretében hamarosan megkezdõdik a település egyik legrégebbi épületének rekonstrukciója,
ahol egy olajipari modern, interaktív kiállítás és büfé kap helyet.
Mindeközben zajlik a védõnõi szolgálat felújítása, valamint járda építése a Fõ utcában. Képviselõ-testületünk úgy döntött, hogy rövidebb
szakaszt újítunk fel mint az eredetileg tervezett, de azt a teljes pályatest átalakításával, melynek
eredményeként európai színvonalú járdát kapunk, és amit pár év
múlva nem kell foltozgatni. Korábbról elnyert pályázatunk van
két utca aszfalt burkolatának javítására, valamint 2020-ban orvosi
mûszerek beszerzésére is nyertünk
forrást, amit már birtokba vett új
háziorvosunk, dr. Frajna Imre.
Képviselõ-testületünk fontos
vállalása a jelenleg csak alsó tagozaton mûködõ iskola továbbélésének biztosítása. Az akkori 40 fõs
létszám néhány éven belül 8 fõre
csökkent. A tanulólétszám növelése érdekében alternatív oktatási
formák bevezetésében is gondolkodunk. Szeretnénk visszahozni a
felsõ tagozatot, ezért már a következõ tanévtõl felmenõ rendszerben elindítani az ötödik osztályt – zárta a beszélgetést Csatlós
Csilla.

SZIGORODÓ SZABÁLYOZÁS AZ ÁLLATTENYÉSZTÉSBEN

Az antibiotikum-használat csökkentésével a közegészségügyért
z elemzések azt mutatják, hogyha a jelenlegi trend folytatódik, akkor 2050-re az antibiotikum-rezisztencia lehet a
vezetõ halálozási ok a világban, megelõzve a daganatos
megbetegedéseket. Emiatt a
jelenleginél lényegesen szigorúbb antibiotikum-használati
szabályokat vezetnek be az
állattenyésztésben 2022-tõl
az Európai Unióban. A témakörben október 29-én tart
online konferenciát a Szent
István Egyetem Georgikon Kar
és a Bécsi Állatorvos-tudományi Egyetem CEPI elnevezésû
projektjük keretében.

A

– Mi az állattenyésztés szerepe az antibiotikum-rezisztencia kialakulásában?
– Az antibiotikumokat az elmúlt 50 évben széleskörûen
használták a baromfitartásban
és más gazdasági haszonállatoknál hozamfokozóként. Ez azt
jelentette, hogy a takarmányba, ivóvízbe bekevert antibiotikumot az állatok folyamatosan
rövidebb hosszabb ideig kapták
annak érdekében, hogy javuljanak a termelési eredmények –
válaszolt érdeklõdésünkre dr.
Dublecz Károly egyetemi tanár,
a
Szent
István
Egyetem
Georgikon Kar oktatója. – Az antibiotikumok széles körû alkalmazásával és az idõ múlásával
ez azt eredményezte, hogy
egyes antibiotikumokra rezisz-

•

•

tens vagy más néven egyes antibiotikumokkal szemben ellenálló baktériumok jelentek meg,
szaporodtak el. A rezisztens
baktériumok elszaporodása az
állattartásban azért veszélyes,

– Ebbõl következik, hogy az
állategészségügyben is radikálisan vissza kell szorítani az antibiotikum-használatot?
– Az Európai Unió a folyamatot látva már 2006-ban betiltot-

A fotó illusztráció

mert sok olyan baktériumot
hordoznak az állatok, amelyek
az emberekben is megbetegedéseket okozhatnak. A rezisztens baktériumok így a humán
betegségek gyógykezelését is
megnehezíthetik.

•

ta az antibiotikumok hozamfokozó célú használatát, viszont
ez a világ más részein még
megengedett. A hozamfokozó
antibiotikumok betiltása mellett az unió elkötelezett a terápiás, gyógykezelési céllal hasz-

•

nált antibiotikumok mennyiségének csökkentésében is, hiszen ez is nagyban hozzájárul a
rezisztenciák növekedéséhez.
Magyarország az unióban a 4.
legnagyobb antibiotikum-felhasználó a baromfi- és sertéstartás adatai alapján. Van hova
fejlõdnünk még! 2022-tõl az
Európai Unióban tovább fog szigorodni a gazdasági állatok takarmányozásában felhasználható antibiotikumok köre, valamint az unióba behozott állati
termékeknek is szigorú elõírásoknak kell megfelelniük.
– Mirõl lesz szó a konferencián?
– A projekt keretében online
formában megrendezett utolsó
konferenciánkon több tudományos elõadásra is sor kerül az
antibiotikumok használatáról,
valamint a baromfi takarmányozás és a baromfi bélflóra állapota közötti összefüggésekrõl.
A konferencia résztvevõi
számára bemutatásra kerül az
ismeretlen baromfivírusok új
technológiával, az úgynevezett
új generációs szekvenálással
történõ azonosításának módszertana. A vírusok számos
megbetegedést és jelentõs
gazdasági károkat okoznak. Az
új eljárások segítségével megnõ a diagnózis biztonsága, és
még idõben lehetõség nyílik az
állományszintû
kezelésekre,
mentesítési eljárásokra – zárta a
beszélgetést dr. Dublecz Károly
egyetemi tanár.
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TÉRSÉG

KRÓNIKA

Biztonságosabbá vált
a közlekedés
(Folytatás az 1. oldalról.)
A kivitelezõ tavasszal kezdte
meg a munkálatokat, amit határidõre fejezett be szeptemberben.
Dr. Pál Attila, a megyei közgyûlés elnöke azt mondta, nincs az a
pénz, amit ne lehetne elkölteni a
Zala megye úthálózatának fejlesztésére. A magyar közút kezelésében 1500 kilométer van, ugyanennyi az önkormányzati tulajdonú
mellékúthálózat. Kiterjedése mellett gondot jelent az is, hogy az
utak nagyon régiek. Állaguk miatt
helyreállításuk komoly beavatkozásokat igényelne, felületi újraaszfaltozásuk nem elegendõ. Mint
mondta, a kormány vidékfejlesztési politikájának legfontosabb
célja a népesség megtartása, a fiatalok helyben tartása. Ehhez infrastruktúra is kell, többek között
jó minõségû utak, melyeken megközelíthetõk a munkahelyek. Ezt
szolgálja a 75-ös fõút ezen szakaszának felújítása is, ami a Magyar

falu program keretében valósulhatott meg. A rekonstrukció jelentõsége a gazdaság és a turizmus fejlesztése szempontjából
határon túlra is kihat, hiszen a
Rédiccsel végzõdõ fõút biztosítja
Szlovénia és a Balaton összeköttetését.
Mórocz József, a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. Zala megyei vezetõje azt fûzte hozzá, hogy a 75-ös
fõút valóban jelentõs forgalmat
bonyolít le kelet-nyugati irányban.
Az utóbbi idõben a teherforgalom
is jócskán megnõtt a határra vezetõ útvonalon. A 75-ös fõút a nagy
úthálózat-fejlesztési programokból kevésbé részesült, így csak kisebb szakaszokon tudtak felújításokat végezni rajta. Most a legneuralgikusabb pontja került sorra. A
kapaszkodósávval érintett szakasz
rekonstrukcióját nemcsak az úttest leromlott állapota, hanem a
fokozott balesetveszély is indokolta.
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ALAPKÕLETÉTEL, ÚT- ÉS TESZTPÁLYAAVATÁS AZ INNOVÁCIÓS NAPON

Erõsödõ egyetemi kutatás-fejlesztés
(Folytatás az 1. oldalról.)
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere arról beszélt, hogy
az egyetemi képzések és a gazdaság igényeinek összehangolása érdekében a mérnökképzés 2001ben indult a városban, elõször a
mûszaki egyetemmel. Ezzel párhuzamosan kezdõdött meg a gyõri
Széchenyi-egyetemmel
való
együttmûködés a kutatás-fejlesztés terén. A négy éve jelenlévõ
Pannon Egyetem a város stratégiai
partnere lett, amely idén önálló

egyetemi központot hozott létre
Zalaegerszegen. Ennek, és a mostani beruházásoknak köszönhetõen a zalai megyeszékhely rendkívül
fontos pozíciót tölt be majd a gazdaságfejlesztésben, a kutatás-fejlesztésben és az innovációban az
elkövetkezõ években, szögezte le.
Dr. Michelberger Pál, a BME
egykori rektora, a Magyar Tudományos Akadémia egykori alelnöke munkásságáról megemlékezett dr. Bokor József, a Számítástechnikai és Automatizálási Kuta-

Dr. Bokor József, Vigh László, dr. Palkovics László,
ifj. dr. Michelberger Pál és Balaicz Zoltán

www.zalasport.hu

A BME önvezetõ autója megáll a gyalogost érzékelve

tóintézet tudományos igazgatója.
Ifj. dr. Michelberger Pál pedig köszönetét fejezte ki, hogy édesapjáról nevezik el a jármûipari tesztpálya fõépületéhez vezetõ új utat.
A 8500 négyzetméteres aszfaltfelületû egyetemi tesztpálya
nagy tesztpálya kicsinyített mása. Hasonló pályaelemekkel rendelkezik, mint a smart city, a kezelhetõségi pálya, a jármûdinamikai felület és a fékpálya,
mondta avatásán dr. Szalay Zsolt,

a ZalaZONE kutatási és innovációs
vezetõje. Kiemelte, a jármûipari
tesztpályával egybeépített egyetemi tesztpálya két bejárata
szimbolikus jelentõséggel bír. A
hétköznapokon kutatás-fejlesztési pályamodulként szolgál, a
hétvégeként pedig családokat,
gyerekeket, iskolásokat várnak,
hogy a fiatalok számára kézzel
fogható váljon a tudomány, és
vonzóvá a mûszaki pálya.
Antal Lívia

FELÚJÍTÁSOK A VÖRÖSKERESZT MEGYEI INGATLANJAIBAN
www.zalamedia.hu

Szebb körülmények között
Magyar Vöröskereszt
EFOP-pályázata országosan 11 ingatlan infrastrukturális fejlesztését érintette, melynek keretében renoválták Nagykanizsán a véradóhelyszínként is funkcionáló épületet, valamint a zalaegerszegi
Dísz téri megyei irodában is hajtottak végre kisebb felújításokat, komfortosabbá téve a
munkakörülményeket.

A

Az elnyert 650 millió forintos
támogatás nagy jelentõséggel
bír, hiszen országszerte ilyen
mértékû infrastrukturális fejlesztések megvalósítására évtizedek
óta nem volt lehetõségük a központokat tekintve, mondta Nagy
Gábor, a Magyar Vöröskereszt fõigazgató-helyettese a nagykanizsai sajtótájékoztatón. Ezek egyrészt épület-felújításokat jelentettek, másrészt informatikai
eszközök (laptop, nyomtató,
nagyteljesítményû fénymásoló)
beszerzését, amelyek az adminisztrációs munkát segítik.

– Nagy örömünkre szolgál a
véradóépület felújítása, melynek
leromlott állaga sok kívánnivalót
hagyott – tért rá a beruházás ismertetésére Szõlõsi Márta, a Vöröskereszt Nagykanizsai Területi

Szervezetének vezetõje. A falak
alulról és felülrõl is vizesedtek,
dohszag uralta helyiségeket, ami
miatt elõbb-utóbb alkalmatlanná
vált volna az épület véradók fogadására. A felújítás olyan mértékben javított a minõségen,
amellyel minden munkatárs elégedett lehet. A nagy helyiség
vérvételre van berendezve, de
alkalmas más rendezvényre is.
Külön helyiségben van az orvosi
vizsgálat,
ami
egyaránt kényelmet jelent a véradóknak és a
munkatársaknak.
A rekonstrukció
során a kanizsai,
Sugár úti épületet (felsõ fotó) új
víz- és hõszigeteléssel látták el,
felújították a vizesblokkokat, az
udvari szennyvízelvezetõ rendszert, és kívül-belül
kifestették a falakat. Az udvart
letérkövezték. Az Arany János út
felõl kapubejárót létesítettek az
épület gépjármûvel való megközelítése érdekében.

Dr. Baracskai Józsefné, a Vöröskereszt Zala megyei igazgatója hozzátette: a pályázatnak köszönhetõen a zalaegerszegi megyei központ is megújulhatott. A
Tudomány és Technika Házában
lévõ harmadik emeleti irodáikban
kicserélték az elavult nyílászárókat és klímaberendezéseket építettek be. A beruházás által jelentõsen javultak a munkafeltételek, hiszen az 1981-ben átadott épületen nem történt komolyabb renoválás. Az irodai
munkához nagyteljesítményû
fénymásolót (alsó fotó) állítottak
üzembe. Az Október 6-i téri raktárbázisukon mobilraktárt is létesítettek, ahol bõven tudnak helyet biztosítani az adományoknak. A nagykanizsai felújított
épülettel kapcsolatban kiemelte,
immár modern körülmények között tudják fogadni a véradókat a
járványügyi elõírások maximális
betartása mellett. A Vöröskereszt sokrétû feladatai közül az
egyik legfontosabb az önkéntes
véradás szervezése. A biztonságos vérkészletet a járvány ideje
alatt is biztosítani kell, ezért számítanak a véradók segítségére.
– liv –
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BERUHÁZÁS
Egy évvel ezelõtt kapott bizalmat Balogh László polgármester
Nagykanizsa város vezetésére,
amely az elmondása szerint amellett, hogy hatalmas megtiszteltetés, egyben nagy felelõsség, embert próbáló feladat is, fõként a
világjárvány árnyékában. A megpróbáltatásokkal teli elmúlt év tapasztalatairól, Nagykanizsa és a
térség életében történt változásokról kérdeztük Balogh Lászlót.

– Nem áll könnyû év mögöttünk
– kezdte a polgármester a számvetést. – Nem csak a városok, intézmények, vállalkozások vezetõi, de
minden magyar, sõt elmondható, a
világon minden ember elszenvedteelszenvedi valamilyen módon ezt a
sajnálatosan még most is zajló folyamatot. Természetesen itt elsõsorban a világjárványra és következményeire gondolok, ami a mi
életünkben is teljesen új tapasztalat, ismeretlen jelenség. Éppen ez
okozza a legfõbb nehézséget is, hiszen eddig csak a történelemkönyvekben találkozhattuk ehhez fogható problémákkal, melyekre most
mégis választ kell adnunk. Ennek ellenére az elsõ hullámot megnyertük, és annak tapasztalataira építve
reménykedem a második hullám elsimulásában is. Elmondható tehát,
hogy egy akadályokkal tarkított esztendõn vagyunk túl. Amit Kanizsán
nagyban megnehezít az is, hogy én
jobboldali polgármesterként a közgyûlésben baloldali többséggel nézek farkasszemet, akik egy fõs elõnyük ellenére mindent irányítani
akarnak, teljes mértékben uralni kívánják a város intézményeit, közgyûlését, közéletét.
– Miben ragadható meg ez az
akarat? A mindennapokban is érzékelhetõ mindez?
– Sajnálatos módon ez a törekvésük a város mindennapjait is befolyásolja, minden kezdeményezésünket, javaslatunkat vagy azonnal
lesöpörnek az asztalról, vagy azok

Nagylengyel önkormányzata
a tájegység településeit bemutató kezdeményezésként Göcsej
Parkot létesített, amit a Göcsej
Napja programsorozat keretében avattak fel október 17-én.
Az önkormányzat ezt saját erõbõl oldotta meg. A településen
mindeközben nem hagyott
alább a lendület a pályázati projektek tekintetében sem, fejlesztések, felújítások, közösségi
rendezvények megvalósítása
egész évben ad feladatot az önkormányzat számára. Scheiber
Ildikó polgármesterrel beszélgettünk.

– A Magyar Falu programban a
temetõ fejlesztésére nyertünk
4,2 millió forintot, amit urnafal
építésére valamint a ravatalozóhoz vezetõ út aszfaltozására fordítunk. Várhatóan november végére készülnek el a beruházások.
A TOP-4.1.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
pályázaton 32,8 millió forintot
nyertünk. Ebbõl az orvosi rendelõ
energetikai korszerûsítését valósíthatjuk meg az épület szigetelésével, a nyílászárók és a tetõzsindely cseréjével, valamint napele-
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Egy esztendeje Nagykanizsa szolgálatában
jól végezte a feladatát és helyt állt.
Biztosítottuk a biztonságos és fenntartható élethelyzetet, gyorsan reagálva megoldottuk a felmerülõ
problémákat, gondoskodó szolgálatok mûködtek. A veszélyhelyzetben
törvény szerint a közgyûlés feladatés hatáskörét polgármesterként jómagam gyakoroltam. Döntéseimet
mindenkor a szükségesség és arányosság követelményének megfelelve igyekeztem meghozni, a joggal való visszaélés tilalmát mindig
figyelemben tartva.

túra és annak mûvelõinek fontosságára, jelentõségére. Beszûkített
polgármesteri keretembõl, olykor
méltatlan ellenzéki támadások közepette próbáltam támogatni anyagilag is a városunk számára lényeges és építõ mûvek, alkotások megszületését, közösségek életét.
– A harmadik pillér gondolom a
gazdaság.
– Igen. Ennek vonatkozásában a
járvány elsõ hulláma idején Bizzer
András alpolgármesterrel közösen a
büdzsében veszélyalapot hoztunk

Az épülõ rendezvénycsarnok
egybõl a viták kereszttüzébe kerülnek és érzelmi alapon megosztóvá
teszik a közéletet még jó és nemes
ügyekben is. Szerencsénk, hogy a
korábbi jobboldali városvezetés és
közgyûlés komoly beruházásokat és
fejlesztéseket indított el az elmúlt
években, amelyeket most mi menedzselünk tovább, mivel egy jó részük most érik be, jelenleg is zajlik
vagy éppen a vége felé közeledik.
Mert a baloldali többség elmúlt egy
éve rendkívül szûkösre sikeredett,
nem igen van mit felmutatniuk
azon kívül, hogy elfoglalták a város
minden cégének vezetõi, a bizottságoknál pedig az elnöki pozíciókat,
természetesen visszamenõlegesen
megemelt fizetésekkel ebben a
gazdasági helyzetben. Így a korábbi
projektek mostani kifutásai még a
város fejlõdését biztosítják, amire
nagy szükség van, hiszen a járvány
nemcsak az egészségre, hanem a
gazdaságra is negatív hatással van,

ezért e beruházások, építkezések
sokak munkahelyét, családjaik biztonságát õrzik meg ebben a nehéz
idõszakban. Attól tartok, ha csak a
baloldalon múlna ez is, most sokkal
több ember munkája, megélhetése
lenne veszélyben, és a város élete,
fejlõdése is lassulna.
– A megválasztása óta Ön mit
tart a legfontosabb eredményeinek?
– Polgármesterként úgy gondolom, a megválasztásom egyben a
kötelességek teljesítésében is az elsõ helyre szólít – mely kötelességeimet talán el is végeztem: tettem a
dolgom, amint tudtam és tehettem, olykor bizony a baloldal rendeletei által gúzsba kötve. A város vezetésénél én magam a felelõsség
három pillérét látom meghatározónak. Elsõként, a közigazgatás irányítójaként vallom, hogy a Polgármesteri Hivatal a pandémia „maradj otthon” idõszaka, tavaszi hulláma alatt

A tudományos és innovációs park látványterve
– A második pillér?
– A kultúra, melynek területén a
járvány okozta gazdasági nehézségek és szabályok adta szûkebb lehetõségek ellenére szintén helyt álltunk. Rengeteg városi eseményen,
rendezvényen, átadón, könyvbemutatón, kiállításon vettem részt és
szóltam, felhívva a figyelmet a kul-

létre, bevezettünk új rendkívüli támogatási formát a lakhatás segítésére, illetve a mikrovállalkozások
számára, valamint kedvezményes
rendszert mûködtettünk a bérleti
díjakra. Azóta a rendkívül nehéz
gazdasági lehetõségeink mellett, a
többséget alkotó baloldali képviselõk által korlátozva is mindent meg-

egyik részét tudjuk csak felújítani, amelyben "Kis Göcseji Kincsesház" néven kiállítótér létesül. Az
új létesítményt a jövõ nyári Göcseji Dombérozó rendezvénysorozat keretében szeretnénk átadni. A premontrei kanonokrend
2021-ben ünnepli alapításának
900. évfordulóját. A rendtõl megkerestek bennünket ez ügyben,
így az általuk hozott kiállítási
anyagok is megtekinthetõek lesz-

lehetõséget adott a tájegység
értékeinek bemutatására. Mivel
készültek az eseményre?
– A program idén a „Göcsej
napja – Aranyló Göcsej” nevet
kapta. Önkormányzatunk a már
meglévõ parkba kialakított egy
részt "Göcsej park" néven. A tájegységhez tartozó településeket
facölöpök jelzik, rajtuk a falvak elnevezésével és címerével. A park
további különlegessége, hogy
egymáshoz való elhelyezkedésüket, földrajzi fekvésüket is bemutatja – mondta Scheiber Ildikó
polgármester.
***
A tájegység megismerését
szolgáló Göcsej Parkot október
17-én, a Göcsej napja program
keretében avatták fel. Szeretnék,
ha ez a park tovább bõvülne a településekre leginkább jellemzõ

nek az átadás alkalmával. A pályázat sikere Scheiber Veronika mûvelõdésszervezõnek köszönhetõ,
ahogy a Nemzeti Kulturális Alapon elnyert 200 ezer forintos támogatás is, amit a november 14i Szent Márton napi rendezvényünkre fordíthatunk.
– A Göcseji Dombérozó rendezvénysorozat idén a járványhelyzet miatt elmaradt, illetve
egy napra sûrûsödött, de így is

értékekkel kicsinyített formában.
Az avatási ünnepségen Nagylengyel oszlopánál már ott állt az
olajfúró torony makettje, a település olajos múltjának emlékére.
A rendezvényen Scheiber Ildikó mellett köszöntõt mondott
Pácsonyi Imre, a megyei közgyûlés alelnöke, valamint Magai Ágota, a Göcseji Dombérozó ötletgazdája és fõszervezõje.
Antal Lívia

NAGYLENGYEL A TÁJEGYSÉGET NÉPSZERÛSÍTI

Göcsej Park, Kis Göcseji Kincsesház
mek elhelyezésével együtt. A Magyar Falu program keretében
közterületet karbantartó eszközök beszerzésére 3,15 millió forintot fordíthatunk; fûnyíró traktort, motoros kaszákat, ág- és sövényvágókat szeretnénk vásárolni belõle. Miután van érdeklõdés
a falu iránt a letelepedni szándékozók körében, pályázatot nyújtottunk be a Magyar Falu programra építési telkek kialakítására.
A pályázat feltételeként önkormányzatunk területet vásárolt az
Arany János utcában. Elsõ lépésként négy építési telket létesítenénk, melyek közmûvesítését
szolgálná a remélt pályázati támogatás. Megvalósult fejlesztéseink közé tartozik a könyvtár bú– Hogyan állnak az EFOPtorzatának cseréje, ami a Deák
Ferenc Megyei és Városi Könyvtár pályázatok megvalósításával?
jóvoltából valósult meg.
– A Zalalövõ gesztorságával
hét települést érintõ, EFOP-1.5.2
Humán szolgáltatások fejlesztése
térségi szemléletben címû projektünk idén augusztus végével
fejezõdött be. Ebbõl finanszíroztuk tavaly a négy nagy rendezvényünket, a falu-, a sport- és
egészségnapot, valamint a Göcseji Dombérozóhoz kapcsolódó
programjainkat. Ez a pályázat lehetõséget adott arra is, hogy a
koronavírus-járvány csökkentése
érdekében fertõtlenítõ- és tisztítószereket oszthassunk ki a családoknak. Az EFOP-3.7,3. Egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása címû projekt befejezése a korlátozó intézkedések
miatt odébb tolódott. Bízom benne, hogy november végéig a

most futó angol és német nyelvtanfolyamokat, az informatikai
képzést valamint a többi foglalkozást is meg tudjuk tartani. A faluház tágas helyiségeiben ugyanis
nem lesz gond a távolságtartás
betartásával.
– Terveik között szerepelt az
egykori zárdaépület felújítása,
illetve hasznosítása.
– Elsõ lépésként tavaly megvásároltuk a premontrei kanonokrend által létesített egykori zárdát. Folytatásként pedig pályázatot nyújtottunk be az Agrárminisztérium a hungarikumok és
nemzeti értékek megismertetését szolgáló kiírására, melyen 3,5
millió forintot nyertünk a göcseji
illetve a helyi értékek, tárgyi és
írott emlékek bemutatását szolgáló kiállítótér létrehozására. A
kapott támogatásból az épület

tettem, hogy a város fenntartható
maradjon, és az elmúlt évtizedben
elindult fejlõdése ne szakadjon
meg. Mint említettem, a korábbi
városvezetés által elindított projekteket folytattuk.
– Melyek a legfontosabb beruházások, fejlesztések most Nagykanizsán?
– Az elmúlt évek munkájának
köszönhetõen, és itt gondolok a
korábbi jobboldali polgármester és
közgyûlés mellett Cseresnyés Péter
országgyûlési képviselõnk munkájára is, néhány nagy beruházásunk
folytatódott tovább, így például a
belváros évtizedes megújításának
újabb lépéseként most fejeztük be
az Eötvös tér és a Deák tér felújítását, elindult az egyetem és az alsóvárosi templom elõtti parkoló teljes
felújítása, zöld felületekkel való ellátása. Ezáltal egy valóban esztétikus, egységes és zöld belvárosa
született Nagykanizsának. A Modern Városok Programja keretén
belül már megépült az M70-es autóút a szlovén határtól, és most
épül a város új sport- és rendezvénycsarnoka, amely várhatóan a
keleti városrész új központjává válik már jövõre. De rengeteg projekt
fut ezek mellett, például felújítjuk a
Csengery, Nagyrác és Szent Imre
utcai egészségügyi alapellátó intézményeinket, az Ipari Park feltárása
és fejlesztése is folyamatosan halad, két részben mintegy 100 hektár terület kialakítása valósul meg,
és a Csónakázó-tónál is folytatódik
a fejlesztések sora a közeljövõben.
A középtávú fejlõdésünk szempontjából lényeges, hogy megalapult egyetemi és vállalati együttmûködésben a kompetenciaközpont, amely a jövõ problémáira keresi a válaszokat, és remélhetõleg
egy tudományos ipari park is születik mellette, a körforgásos gazdaság alapjainak megteremtésére.
Nagykanizsa számára ugyanis fontos a kutatás-fejlesztés-innováció
területe, ez a jövõ és a fiataljaink itt
maradásának biztosítéka.
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HISTÓRIA
Deák Ferenc születésének 217.
évfordulója alkalmából tartottak
megemlékezést Söjtörön, a Haza
Bölcse szülõházánál. A járványhelyzet miatt nem a megszokott
módon, de hogy a település számára oly fontos ünnep fényét
emeljék, felavatták a felújított
Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal épületét.

– A koronavírus-járvány, ahogy
az élet minden területére rányomta bélyegét, úgy árnyékolja be ünnepeinket is. Községünk szülöttérõl sajnos csendesebben emlékezhetünk meg idén. Az általános iskola diákjai sajnos nem tudtak mûsorral készülni – mondta köszöntõjében Könyves Gábor polgármester. – Kicsit úgy érezhetjük
magunkat, mint a szabadságharc
utáni Deák, aki beköltözve a pesti
Angol Királynõ szállodába kissé elszigetelõdött a világtól, nem utazott, keveset érintkezett a környezetével. De a történelem megmutatta Deák esetében is, hogy a
pillanatnyi társadalmi, gazdasági
megtorpanást minden esetben
fejlõdés és gyarapodás követ. Így
volt ez a kiegyezés után Magyarországon is. A gazdasági fejlõdés
elindításában a haza bölcsének
meghatározó, kiemelkedõ, sõt
egyedülálló szerepe volt. Bízzunk
benne, jövõre mi is elmondhatjuk:
nincs olyan külsõ erõ (se gazdasági, se egészségügyi), ami a magyar
nemzetet megtorpantaná, térdre
kényszerítené – hangsúlyozta a
polgármester.
Ezt követõen a település vezetõi, a helyi intézmények és civil
szervezetek képviselõi, a környezõ
települések polgármesterei koszorúkat helyeztek el Deák Ferenc
szülõházánál.
Az ünnepség a Petõfi utcai
épületkomplexumnál folytatódott, amely a közös önkormányzati hivatalnak is helyt ad. Korszerûsítésébe 2017-ben fogott bele
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SÖJTÖR HÍRES SZÜLÖTTJÉRE, DEÁK FERENCRE EMLÉKEZETT

Átadták a felújított önkormányzati hivatalt
Söjtör képviselõ-testülete, felhasználva a Belügyminisztérium
1,6 millió forintos támogatását,
amelybõl a hivatal nyílászáróit
cserélték ki. Hogy az épület homlokzata egységes legyen, önerõbõl az éttermi rész ablakait is kicserélték közel ennyi ráfordításból, tájékoztatta a jelenlévõket a
polgármester. 2018-ban ismét sikeresen pályáztak; közel 19 millió
forintot nyertek a Belügyminisztériumtól. Az energetikai korszerûsítés részeként szigetelték a hivatali épület homlokzatát, felújították tetõszerkezetét, amelyre
60 darab napelemet telepítettek.
Ezzel egyidejûleg szigetelték a
szomszédos épületrészt is, 5,5
millió forint saját erõbõl, majd
idén további 3,5 millió forintot
költöttek a belsõ burkolatok és a
vizesblokk felújítására. A 2019-es

önkormányzati választások hetében jött az újabb örömteli hír: ismét pozitív elbírálásban részesítette pályázatukat a Belügyminisztérium. Az elnyert 30 millió

Bödén az elmúlt idõszakban
két, a falu életében jelentõs beruházást adhattak át. Leaszfaltozták az Öreghegyre vezetõ zártkerti utat, valamint befejezték az
Árpád-kori Szent Mihály templom
renoválását. A 280 fõs kistelepülésen ezenkívül is valósulnak meg
fejlesztések: felújítják a régi iskolaépületet és a faluházat, valamint egy pajta-színházat építenek a közeljövõben.
lyázatán elnyert 10 millió forintjának köszönhetõen. Ebbõl újították fel és tették aszfaltossá az
Csodálatos kilátás nyílik a tele- öreghegyi utat mintegy hatszáz
pülésre az Öreghegyrõl, amely- méteren egészen a dombtetõig.
nek legmagasabb pontja 287 mé- A támogatásból két gyümölcsöst
ter, és amely légvonalban másfél- is telepítettek 60 õshonos almakét kilométerre található Göcsej és körtegyümölcsfával.
legmagasabb pontjától, a 306
A polgármester kiemelte, hogy
méter tengerszint feletti magas- a szõlõhegy és a környezõ, már ersággal bíró Kandikótól, mondta dõ uralta dombok valaha a falu
Ujj Tibor polgármester az átadás éléskamráját jelentették. Fekvéalkalmával. Mint fogalmazott, a süknek, magasságuknak köszönszétszórt településszerkezetû fa- hetõen minden (paprika, paradiluban a 3,2 kilométer hosszúságú csom, krumpli) elõbb ért be, mint
belterületi úthálózat karbantartá- lent a faluban. Sajnálatát fejezte
sa nem kis feladat, ehhez jön ki, hogy a hegy már nem az, ami
még a szõlõhegy, amelynek me- régen volt, ahol még a gesztenye
redek útján már nem lehetett is bõven termett. Szerencsére,
közlekedni. A lakosság régi vágya még vannak, akik szõlõt, gyümöl- jének megtartását szolgálja az út
teljesülhetett az önkormányzat a csöt, zöldséget termesztenek itt. felújítása, ami éppen ezért neki és
Herman Ottó Intézet zártkerti pá- Göcsej jellegzetes zártkerti miliõ- az itt gazdálkodó barátainak leginkább kedvére való.
A polgármester beszélt arról
is, hogy ma már kevesen gazdálkodnak a faluban, ahol ipar sincs,
ami jelentõs iparûzési adóbevételt hozna. Az önkormányzatnak
ezért minden pályázati lehetõséget meg kell ragadni, hogy elõbbre jussanak. A TOP-programon 22
millió forintot nyertek a faluház
energetikai felújítására. A munkálatok hamarosan elindulnak és jövõre fejezõdnek be. A pajtaszínház megépítésével is így számolnak, ami a faluházzal szembeni
területen létesül a Leaderprogramon elnyert 10 millió forintból. Az egyházközség beruházásában a Szent Mihály templom
valamint a régi iskolaépület felújíDr. Tóth-Árvai Viktória aljegyzõ, Kulcsár Béla, a Vasi Aszfalt-Gép Kft.
ügyvezetõje, Ujj Tibor, Vigh László, Bencze Ildikó jegyzõ
tása történhet meg. Az önkor-

forintból a közös hivatal komplett
belsõ felújítását valósították meg
a villamoshálózat, a burkolatok és
a belsõ nyílászárók cseréjén át a
fûtésrendszer korszerûsítéséig.

Az irodákba légkondicionálókat
szereltek be, és öt helyiség teljesen új bútorzatot kapott. Kiemelt
figyelmet fordítottak az akadálymentesítésre. A hivatalban eltérõ
színû járólapok segítik a látásban
akadályozottakat, valamint enyhe
lejtésû rámpa a kerekesszékkel
közlekedõket. Az épület elé új
feljárót építettek.
Az épületkomplexum harmadik eleme, az óvoda is megújulhatott ebben az évben. A Magyar
Falu Program 2019-es pályázati
kiírásán 30 millió forintot nyertek
az udvari játékelemek cseréjére,
illetve a tetõszerkezet felújítására
és további 60 napelem-panel telepítésére.
– Elmondhatjuk, hogy a helyi
közigazgatás alapegységének épülete megjelenésében és funkcionalitásában a 21. század követelmé-

A szeptember 22-i útátadást
követõen október 4-én került sor
a bödei-zalaszentmihályfai Szent
Mihály templom felújításának zárására. A renovált, idén 800 éves
templomot dr. Székely János megyéspüspök szentelte fel szentmise keretében. Az ünnepi alkalmat ezen jeles évforduló is adta,
hiszen a Szent Mihály fõangyal
tiszteletére emelt Árpád-kori
templom építését 1220 körülire
becsülik.

Bolgár László, egyházközségi
tag a templom történetét idézte
fel. Mint mondta, a török idõkben
megrongálódott épületet késõbb
gótikus stílusban átalakították,
majd elpusztult szentélye helyén
a 1750-ben újat emeltek és megnagyobbították barokk stílusban.
Az 1966-os mûvészettörténeti
kutatás után 1970-71-ben állították helyre eredeti, román kori stílusában. Az egykor Zalaszentmihályfához tartozó, ma már
Böde közigazgatási területén fekvõ templomot a két község lakossága közösen használja.
Szalai Attila plébános érdeklõdésünkre elmondta, hogy a Szent
Mihály templom állagmegóvására
irányuló munkálatok 2018 õszén
kezdõdtek, és tavaly fejezõdtek
be. Felújították a tetõ fazsindelyszerkezetét, a falak vizesedését
gátló szivárgó rendszert. Újrafes-

„A templomok õrzik az emberi
élet igazi teljes méltóságát, mélységét, távlatát és célját. Hálát
adunk ezért a helyért, ahol õseink
imádkoztak,
megkeresztelték
gyermekeiket, búcsúztak elhunytaiktól, ahol örök hûséget esküdtek egymásnak a fiatal párok, és
ahol a bûnbánók letették terhüket”, mondta szentbeszédében a
megyéspüspök.

tették a belsõ és külsõ falakat. Az
épület köré kõlapokat, a meredek
feljáróra kavicszúzalékot fektettek, és villanyvezetéket építettek
ki a templomig. A beruházás 8
millió forintos költségét fele-fele
arányban a Nemzeti Kulturális
Alap valamint a Szombathelyi
Egyházmegye támogatásából finanszírozták.
Antal Lívia

AZ ÉPÍTETT ÉS A TERMÉSZETI KÖRNYEZETRE VIGYÁZVA

Útfelújítás és templomrenoválás Bödén

mányzat tervei között megemlítette, hogy út- és járdafelújításra
18 millió forintos támogatást várnak a Belügyminisztériumtól.
A polgármester hangsúlyozta,
hogy a kistelepülésbõl adódó hátrányt sikerült elõnyre váltani,
mert a belterületi utak felújítását,
a sportpálya és sportöltözõ létesítését is beleszámítva 140-150
millió forint értékû fejlesztést
hajtottak végre az elmúlt négy-öt
évben.
Az út avatásán résztvevõ Vigh
László országgyûlési képviselõ azt
hangsúlyozta: azokon a településeken látszik meg a fejlõdés, ahol
van olyan vezetõ, aki a lakosság
igényeire reagálva tud fejlesztéseket megvalósítani. Az internet világában nincsen eldugott település. Ez igaz Bödére is, amely táji
környezetét, tiszta levegõjét elõnyére tudja fordítani, emelte ki.

nyeinek mindenben megfelel –
szögezte le Söjtör polgármestere.
Az ünnepségen részt vett
Manninger Jenõ. A térség országgyûlési képviselõje a Magyar falu
program és a Belügyminisztérium
támogatási lehetõségeinek jelentõségét emelte ki beszédében. Annak érdekében, hogy a falu, mint
élettér vonzó legyen a családok
számára, fel kell újítani a helyi intézményeket, az iskolákat, az óvodákat, a faluházat, és a közigazgatás hivatalát, ami Deák Ferenc (akit
kortársai a nemzet ügyvédjének is
neveztek) szülõfalujában szimbolikus üzenettel is bír, hangsúlyozta.
Ruzsics Ferenc, a Zala Megyei
Közgyûlés alelnöke azt emelte ki,
hogy a beruházás-sorozat által a
közigazgatás épülete újulhatott
meg Söjtörön. A belsõ terek modernizálásával a ma elvárható feltételek teremtõdtek meg a munkavégzéshez, és az ügyfelek fogadásához.
Könyves Gábor polgármester
érdeklõdésünkre elmondta, az év
elején kezdõdõ, mindössze három és fél hónapig tartó felújítás
alatt home office-ban illetve a
zala-tárnoki kirendeltségen dolgoztak a munkatársak. Köszönet
illeti Zalatárnok községet, amelylyel január 1-jével nemcsak tagönkormányzatra találtak a közös
hivatal fenntartásához, hanem
igazi társra. Idén a Leaderprogramon elnyert támogatás és
önerõ segítségével felújították az
Öreghegyi vendégházat, amely
október elsejével nyitotta meg
kapuit a fizetõ szállóvendégek
elõtt. Debreceni vendégvadászok
vették birtokukba elsõként az
épületet. Az Öreghegyen az Agrárminisztérium zártkerti program pályázati forrásából gyümölcsöskertet létesítettek. Október
10-én mind a 200 darab õshonos
alma, körte, szilva és kajszibarack
facsemetét elültették a lelkes önkéntesek.
– liv –
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KONFERENCIÁT TARTOTT A MURA RÉGIÓ ETT

Elindult az új Mura-híd tervezése
Miért van szükség hazai OPforrásokra a határ menti együttmûködésben? címmel tartott kétnapos konferenciát a Mura Régió
Korlátolt Felelõsségû Európai Területi Tárulás (Mura Régió ETT)
Bázakerettyén. A Külgazdasági és
Külügyminisztérium támogatásából megvalósult tanácskozáson
magyar és horvát kormányzati
tisztviselõk, turisztikai valamint
terület- és vidékfejlesztési szakértõk vettek részt.

Josip Grivec, Mura Régió ETT
horvát elnöke, Muraköz megye alispánja fontosnak nevezte a meglévõ együttmûködések továbbfolytatását a Mura két oldalán. Muraköz megye a Mura Régió ETT tagjaként elhivatott abban, hogy támogassa a szervezetben résztvevõ településeket, és az általuk megfogalmazott célokat a régió turisztikai potenciáljának fellendítése érdekében. Muraköz megye különleges értéke az aranymosás, melynek hagyományát a mai napig õrzik. Ennek bemutatása is szerepelt
15 turisztikai attrakciójukkal együtt
az idei londoni versenyen, amellyel
aranyérmet szereztek, mondta az
elnök. Josip Grivec kiemelte: „Mint
ismeretes a térség legfontosabb
célja a Murakeresztúr és Kotori
közötti híd megépítése. Jó hír,
hogy a NIF Zrt. projektvezetésével
a Mura Régió ETT és a HorvátÚt Társaság partnerségével elkezdõdött
a híd és a hozzá kapcsolódó utak
tervezése."
A konferencia témakörei a turisztikai együttmûködéseket érintette. E tekintetben fontos, hogy

2021–2027 közötti operatív programokban elérendõ, fejlesztésüket
célzó uniós támogatásokat minél
hatékonyabban használják fel a határon inneni és túli tagok, mondta
Tislér István, a Mura Régió ETT
igazgatója. A tanácskozáson elõadás hangzott el a túravezetõképzésrõl, annak kétnyelvesítésérõl, a Mura Régió védjegy létrehozásáról a határ menti termékek piacra juttatásának elõsegítése érdekében, továbbá a borturizmus
fejlesztésérõl. A felek elkötelezettek, hogy a Mura régió területére
közös turisztikai csomagtervet alakítsanak ki. Ennek része a kerékpáros turizmus fejlesztésének szinkronizálása Dél-Zala, Alsó Muraköz
és Kapronca megye vonatkozásában, valamint a Mura folyó vízi turisztikai kínálatának kidolgozása.
Az igazgató elmondta továbbá,
hogy pályázatot nyertek a „Két folyó, egy cél II” projekt megvalósítására, amely további idegenfor-

galmi fejlesztéseket tesz lehetõvé
a határ két oldalán.
Sandra Herman, a horvát sportés turisztikai minisztérium államtitkára azt mondta, az operatív programok nagyon fontosak a határon
átívelõ együttmûködések szempontjából. A határ menti települések számára a gazdaságfejlesztés
lehetõségét jelenti, ezen belül az
egyik legfontosabb ágazat, a turizmus fejlesztését. A koronavírusjárvány éppen arra mutatott rá,
mennyire fontos a vidéki illetve a
falusi turizmus, ezért a közös projektek megvalósítása még nagyobb
jelentõséggel bír a jövõben.
Cseresnyés Péter, az ITM államtitkára, a térség országgyûlési
képviselõje az együttmûködés
fontosságára utalva azt hangsúlyozta: a régió saját sorsának alakulása az itt élõk akaratától függ,
ezért helyben célszerû meghatározni, kidolgozni a fejlesztési terveket.

Elsõ alkalommal tartottak Õszi
fesztivált Csonkahegyháton. A
TOP-program által támogatott
szeptember 26-i rendezvényen
kulturális egyesületek bemutatója
várta az érdeklõdõket a faluházban. Az október 10-i Pacsirta túra
szintén elõször számított figyelemre, amit Csonkahegyhát és
Milejszeg önkormányzatai közösen rendeztek meg.

KITEKINTÕ

CSONKAHEGYHÁT

Õszi fesztivál és túra

Csonkhegyhát, Milejszeg, Pálfiszeg, Németfalu, Dobronhegy és
Barlahida a TOP 5.3.1-16-ZA1 kódszámú, helyi identitás és kohézió
erõsítése - Göcsej községért címû
pályázaton összesen 54 millió forintot nyert. Barlahida gesztora a
projektnek, melynek támogatási
összegébõl a települések lélekszámarányosan részesülnek, tudtuk meg Kustán Gyulától, Csonkahegyhát polgármesterétõl.
– A támogatást a helyi identitást
és közösségi szerepvállalást erõsítõ
rendezvények megtartására fordíthatják a települések. Önkormányzatunk ebbõl finanszírozta az elsõ
õszi fesztivált, illetve egy rendezvénysátrat is vásárolhat belõle. A
programot szüreti felvonulás indította. A vidám hangulatú menet

kar, a Zalaapáti Harmonika Zenekar,
valamint az Alibánfai Lilaakác Dalkör szórakoztatta a vendégeket.
Az õsz egy másik új programot
is hozott. Csonkahegyhát és
Milejszeg önkormányzata elõször
rendezte meg a Pacsirta gyalogtúrát, melyen tõlünk 29-en, a másik
településrõl pedig 22-en vettek

bejárta az utcákat. A megállóhelyeken a Pálfiszegi Néptánccsoport
tagjai perdültek táncra. A kulturális
mûsor a faluházban folytatódott,
ahol a Csonkahegyháti Retro Tánc-

részt. A túrázókat indulás elõtt a
települések polgármesterei Kustán
Gyula és Fonyadt Róbert köszöntötték. A közel 8 kilométeres útvonal a perjászlói elágazótól a bödei

hegyvonulaton át a Perjászlóihegyig tartott. Itt Tóth Péter
milejszegi alpolgármester pincéjénél, az alpolgármester és Kovács
Márk képviselõ fogadta a túrázókat
zsíros kenyérrel és babgulyással.
– Örömünkre szolgál, hogy ekkora népszerûségnek örvendett a
túra, amelynek legidõsebb résztvevõje 82 éves volt Csonkahegyhátról. A programot a Deák Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár is támogatta tollakkal, noteszekkel, könyvjelzõkkel az országos könyvtári napok keretén belül. A túra útvonalának egy szakasza egyébként része
az Országos Kéktúrának. A programból ezért szeretnénk hagyományt teremteni. A két önkormányzat természetjáró baráti kör
létesítését is tervezi a térségben.
Kustán Gyula, Csonkahegyhát
polgármestere végül beszámolt arról, hogy a Gárdonyi Géza és Szegi
Suli Általános Iskola homlokzatát
színes grafikákkal díszítették, ami
önkormányzati és társadalmi öszszefogásból valósult meg.
Antal Lívia

