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Látványos eseménnyel helyez-
ték fel november 10-én a felújí-
tás alatt álló 800 éves premont-
rei templom toronykeresztjeit
Türjén, ahol letették az apátság
újonnan épülõ majorsági látoga-
tóközpontjának alapkövét is. 

Füleky Zsolt, a Miniszterelnök-
ség építészeti, építésügyi és
örökségvédelmi helyettes állam-
titkára a kettõs ünnepségen úgy
fogalmazott: a közösségi erõ te-
remt igazán értékeket, mûemlé-
kek felújításával is, de ha nincs
mögötte a „spirituális, közösségi
összetartó erõ”, akkor csupán
építési projektek maradnak. Hoz-
zátette, a kormányzat támogatja
a szerzetesrendeket – köztük a
900 éves premontrei rendet –, a

falusi turizmust, a munkahelyte-
remtést. Mindez Türjén a vallási
turizmushoz kapcsolódóan segíti
a helyben maradást, a fiatalok la-
kóhelyükön boldogulását.

Fazakas Z. Márton apát egye-
bek mellett arról beszélt, hogy a
premontreieknek történelmi nap
a több mint 800 éves templom
felújításának sajátos bokrétaün-
nepe, illetve a mellette álló mû-
emlék majorság felújításával, bõ-
vítésével létrejövõ látogatóköz-
pont alapkõletétele.

A Gyümölcsoltó Boldogasz-
szony-templom kettõs templom-
tornyának egyik új, ember-
nagyságú keresztjét  toronydaru-
val helyezték fel. A mintegy 12
emelet magasan lévõ kereszthez
ezt követõen az államtitkár és az
apát együtt mászott fel az áll-

ványzaton, majd közösen helyez-
ték el a kereszt üregében az ün-
nepi alkalomra emlékeztetõ idõ-
kapszulát.

A Csornai Premontrei Apátság
korábbi közleménye szerint a
türjei Árpád-kori templom és a
szomszédos majorság épületé-
nek mûemléki helyreállítása és
turisztikai célú fejlesztése össze-
sen 3,17 milliárd forint vissza
nem térítendõ kormányzati tá-
mogatással történik. A templom
melletti majorság területén el-
végzett régészeti kutatások és a
tereprendezés után ebbõl más-
fél milliárd forint támogatással
kezdõdhet el a mûemlék épület
felújítása, illetve a hozzá kapcso-
lódó új épületegyüttes kivitele-
zése.
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Több mint 1,2 milliárd forint
kormányzati beruházással kézi-
labda munkacsarnok épül Lenti-
ben, a korszerû létesítmény ideá-
lis feltételeket biztosít a kézilab-
dásoknak. A jelenleg mintegy 25
százalékos készültségen álló be-
ruházást november elején tekin-
tette meg Vigh László országgyû-
lési képviselõ és Horváth László
polgármester. 

A kormányzati program kere-
tében a Vörösmarty Mihály Álta-
lános Iskola melletti zöldterüle-
ten épül a kézilabda munkacsar-
nok, amelynek alapkövét június
24-én tették le. A munkaterüle-
tet márciusban adták át a kivite-
lezõnek. Az azóta eltelt idõszak-
ban a szükséges tereprendezést,
az alapozási munkákat, az alaple-
mez betonozását és a vízszigete-
lést elvégezték, jelenleg a csar-
nok falszerkezeteit építik.

Vigh László felidézte, hogy az
alakõletételen részt vett Kocsis
Máté, a Magyar Kézilabda-szövet-
ség elnöke, valamint Gódorné
Nagy Marianna korábbi váloga-
tott kézilabdázó, aki férjével,

Gódor Mihállyal Lentiben után-
pótlás-neveléssel foglalkozik. A
városban komoly hagyományai
vannak a kézilabdának. A sportág
további fejlõdéséhez nagyban
hozzájárul majd az új létesítmény.

Horváth László polgármester
kiemelte: a város számára közös-
ségi és sportszempontból egy-
aránt óriási jelentõsége van a
csarnok építésének. Egy-másfél
hónapig lassabban haladt az épít-
kezés az épület energetikai rend-
szerét újra kellett tervezni. A kivi-
telezés folyamatos a munkacsar-
nokban, ahol 23x44 méter mére-
tû kézilabdapálya és 150 férõhe-
lyes nézõtér létesül. Az önkor-
mányzat az útcsatlakozást, és
közmûvek telekhatárra történõ
kiépítését végzi el.

ELHELYZETÉK A MAJORSÁGI LÁTOGATÓKÖZPONT ALAPKÖVÉT

Toronykeresztek a türjei templomon

KÉZILABDA MUNKCSARNOK LÉTESÜL LENTIBEN

Már a falszerkezeteket építik

Fazakas Z. Márton apát a premontrei majorsági látogatóközpont alapkõletételén

Fotó: MTI, Varga György

Fotó: Korosa Titanilla / ZH
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Megvalósul Zalaegerszeg
gyorsforgalmi bekötése, az or-
szághatárig ér az M6-os autópá-
lya, illetve felújítanak több mint
80 fõ- és mellékútszakaszt a kor-
mány közúti beruházások támo-
gatásáról szóló friss döntései
alapján. A kiemelt társadalmi igé-
nyeken alapuló hálózatbõvítések-
re és korszerûsítésekre orszá-
gosan 587 milliárd forint áll majd
rendelkezésre 2024-ig.

A támogatott fejlesztések közé
tartozik az M76-os autóút Fenék-
puszta és Zalaegerszeg közötti
szakaszának kivitelezése. A beru-
házásban a zalai megyeszékhely
négysávos kapcsolata mellett a
sármelléki repülõtér bekötése is
megvalósul. A 28 kilométeres sza-
kaszon belül – a ZalaZone jármû-
ipari tesztpályához kapcsolódva –
nagysebességû közúti tesztek
végrehajtására alkalmas részsza-
kaszt is kialakítanak majd. Az autó-
út zalaegerszegi bevezetõjét és az
M7 autópályához közeli elemét
idén már birtokba vehették a köz-
lekedõk. A támogatási döntésnek
köszönhetõen pedig minden fel-
tétel adott az összeköttetés még

hiányzó szakaszának megépíté-
séhez.

Az M6-os autópálya befejezõ,
Bóly és Ivándárda közötti szakasza
esetében már zajlanak a beruházás
elõkészületei. A tervek szerint több
mint 20 kilométer hosszú autópá-
lya épülhet meg a horvát határig. A

fejlesztések finanszírozásáról ren-
delkezõ kormányhatározat bizto-
sítja a 37-es fõút Szerencs és
Gesztely közti szakaszának négysá-
vossá tételére és a Sajószentpéter-
Berente elkerülõ út kivitelezésére
vonatkozó költségeket is.

A négy beruházással összefüg-
gõ kiadásokra mintegy 430 milliárd
forintot különítenek el 2021 és
2024 között az éves költségveté-
sekben.

A kiemelt társadalmi igényeken
alapuló közútfelújítási programban
82 projekt elõkészítését és megva-
lósítását támogatja a kormány. A
több mint 157 milliárd forintos rá-
fordításnak köszönhetõen közel
580 kilométernyi útszakasz rend-
betétele válik lehetõvé 2022-ig.

A korszerûsítések jellemzõen
kétszámjegyû fõutakon és alacso-
nyabb rendû mellékúti, összekötõ
szakaszokon történnek meg. Az M0
autóút mellett fél kilométeres zaj-
árnyékoló fal épül Pécel térségé-
ben. A támogatott fejlesztések és

felújítások tételes listáit a Magyar
Közlöny 244. számában megjelent
kormányhatározatok tartalmazzák.

A közlemény idézi Mosóczi
Lászlót, az ITM közlekedéspolitiká-
ért felelõs államtitkárát, aki jelezte:
a közúthálózat kiterjedtsége és
szolgáltatási színvonala alapvetõen
befolyásolja az ország és egyes tér-
ségei, városai gazdasági fejlõdését,
a családok életminõségét. A kor-
mány kiemelt feladataként gon-
doskodik a közlekedési hálózatok
folyamatos bõvítésérõl és a meglé-
võ infrastruktúra állapotának javí-
tásáról.

A közútfejlesztési tervek ki-
emelt célja a nagyvárosok gyors-
forgalmi bekötése, az autópályák,
autóutak elvezetése az országha-
tárig. – A gyors ütemû hálózatbõ-
vítés eredményeként az évtized
közepére Magyarország mindegyik
megyei jogú városa elérhetõvé vá-
lik négysávos úton – közölte az ITM
államtitkára.

MTI

Tótszentmárton határában ösz-
szehordott szemét és gumiab-
roncsok (képen), Lentiben és Nagy-
kanizsán növényi hulladék, míg
szintén Nagykanizsán textil- és pa-
pírhulladék égett az elmúlt napok-
ban, õrizetlenül. Mikekarácsony-
fán az önkormányzati rendelet til-
tása ellenére régi bútorokat gyúj-
tott meg egy ingatlantulajdonos.

Mindegyik esetben a zalai lánglova-
gok gyors beavatkozásán múlt,
hogy nem történt komolyabb tûz-
eset. Ahogy a példák is mutatják, a
szabadtéri tüzek túlnyomó többsé-
ge emberi gondatlanságra, felelõt-
lenségre vezethetõ vissza. A ha-
sonló, beavatkozást igénylõ ese-
mények kis odafigyeléssel könnyen
megelõzhetõk. 

Az idõszak tapasztalatai alapján
a Zala Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság ismét felhívja a lakos-
ság figyelmét arra, hogy tüzet so-
ha, semmilyen körülmények között
ne hagyjunk felügyelet nélkül!
Tartsunk az égetés közelében meg-
felelõ mennyiségû oltóanyagot
(víz, homok, adott esetben tûzoltó
készülék) és gondoskodjunk a tûz
irányításához szükséges kézi szer-

számról (gereblye, lapát, vasvilla)!
Ha feltámadó szelet tapasztalunk,
azonnal oltsuk el a tüzet!

Kiemelten fontos, hogy legyünk
tisztában a tûzgyújtási szabályok-
kal! Az önkormányzati rendeletek
meghatározzák az égetés napját
vagy napjait, valamint az idõkere-
tet is. Más idõpontban tüzet gyúj-
tani tilos! Belterületen csak ott sza-

bad kerti zöldhulladékot égetni,
ahol ezt a települési önkormányzat
rendeletben szabályozza. Ameny-
nyiben nincs ilyen rendelet, tilos az
égetés! A külterületi tarlóégetés és
vágott növények égetése enge-
délyhez kötött, amit a munkálatok
elõtt tíz nappal a helyi katasztrófa-
védelmi kirendeltségnél kell igé-
nyelni!

Érdemes tudni, hogy az a sze-
mély, aki az érvényben lévõ szabá-
lyokat megszegi, tûzvédelmi bír-
sággal is sújtható! Ez – az okozott
károk megtérítésén túl és az elõ-
idézett károk mértékétõl függõen
– húszezertõl hárommillió forintig
is terjedhet!

Baj esetén hívják a 112-es se-
gélyhívó számot, és kérjék a tûzol-
tók segítségét!

587 MILLIÁRD FORINTBÓL BÕVÜL AZ ÚTHÁLÓZAT AZ ORSZÁGBAN

Átadták az M76-os autóút elsõ szakaszát
SZABADTÉRI TÜZEK A MEGYÉBEN

Gondatlanság okozta
Két hét leforgása alatt öt esetben kellett vonulniuk a megyei tûz-

oltóknak szabadtéri tüzekhez. A kiérkezõ tûzoltók az esetek többsé-
gében õrizetlenül találtak rá a helyszínekre, és több alkalommal
csak a szerencsén múlott, hogy nem történt komolyabb probléma,
áll a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság november 12-én
kiadott közleményében.

A  Zalai  Napló
lleeggkköözzeelleebbbbii

sszzáámmaa

22002200..  
ddeecceemmbbeerr  1155-éénn

jjeelleenniikk  mmeegg..

Fotók: Antal Lívia

www.zalamedia.hu
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Sárhida kiterjedése nem is látszik a
fõúton áthaladva, pedig érdemes
felkeresni a jóval feljebb húzódó

falurészt, hogy rácsodálkozhassunk a
dombokról nyíló panorámára. Itt a faluköz-
pontban kapott helyt májusban a település
elsõ játszótere, a közelben lévõ óvoda pe-
dig új eszközökkel gazdagodott szeptem-
berben. Október közepén faültetéssel fog-
lalatoskodtak a helyiek, amiért Tündéri te-
lepülés címet érdemelt ki Sárhida. 

Az Agrárminisztérium településfásítási
programja keretében mintegy egymillió fo-
rint összértékben jutott facsemetékhez
Sárhida, amely egyike volt a pályázaton si-
kerrel szerepelt 23 zalai településnek. Zsálek-Nagy
Marianna polgármester elmondta, 5 díszalmafa, 4
gömb szivarfa, 3 korai juharfa és 18 keskenylevelû
kõrisfa érkezett a településre. A kõrisfákkal keve-
sebb gond van az õszi lombhullatás idején, ezért
ültették a fõút mellett fekvõ sportpályához a már
korábban kivágott beteg tuják helyére. A juhar-, a
díszalma- és a szivarfák a falu központjába kerül-
tek, díszítve az új játszótér melletti területet is. A
pályázatnak köszönhetõen támasztókarót, takaró-

mulcsot és védõrácsot is kaptak az elõnevelt fák-
hoz, melyek telepítéséhez a Zalaerdõ szakemberei
adtak útmutatást.

A polgármester hangsúlyozta, a falu vezetése
fontosnak tartja, hogy minél több fát ültessenek a
közterületekre a lakosság bevonásával. Az október
10-i akcióban is megmutatkozott az összefogás a
polgárõrség, a sportegyesület és az Egészséges
Életért Egyesület tagjai jóvoltából. Az õsz folya-

mán gyümölcsfák ültetését is tervezik, létrehozva
ezáltal a falu gyümölcsöskertjét. A fák telepítésé-
vel gondoskodni szeretnének a következõ generá-
cióról is, hogy szebb és tisztább környezetet te-
remtsenek számukra. Másrészrõl a gyermekek
szemléletformálását kívánják szolgálni a környe-
zettudatosságra nevelés tekintetében. 

A faültetésben segédkezett Vigh László, aki tün-
déri település táblát adományozott a községnek.
Az országgyûlési képviselõ által korábban elindí-

tott a tündéri település mozgalom célja,
hogy minden portán legyen gyümölcsfa.
Sárhida a tanúsítványt azzal is kiérdemelte,
mert gyümölcsös kertet alakít ki.

A településen más fejlesztésekkel is gon-
dolnak a jövõre. Zsálek-Nagy Marianna el-
mondta, májusban adták át a falu elsõ ját-
szóterét, amit a Leader-programon elnyert
6,7 millió forintból és 1,7 millió saját erõbõl
sikerült megvalósítani. Szeptember közepén
az óvoda kapott új bútorokat és új játékokat
a Magyar falu program több mint 5 millió fo-
rintos támogatásával. A program keretében
7 millió forint értékben zajlik jelenleg az or-
vosi rendelõ belsõ felújítása. Valamint a Bel-
ügyminisztérium által kiírt pályázatnak kö-
szönhetõen 17 millió forint értékben való-

sulhat meg a Kossuth utcai járda továbbépítése jö-
võ tavaszi kezdéssel. A sportegyesület is sikeresen
pályázott a Magyar falu programban, közel 4 millió
forintból újulhat meg a sportöltözõ teteje.

A polgármester abban bízik, hogy a jelenleg 800
lakosú Sárhida egykor szoros közösségét ezek a
beruházások, és faluszépítõ akciók újra közelebb
hozzák egymáshoz.

Antal Lívia

KÖRNYEZET ÉS KÖZÖSSÉG – EGYET JELENT A TELEPÜLÉSEN

Tündéri település Sárhida

2020. november 3.
Zala Megyei Önkormányzat

SAJTÓKÖZLEMÉNY

KERÉKPÁRÚT ÉPÜL
NAGYRÉCSE, NAGYBAKÓNAK ÉS ÚJUDVAR KÖZÖTT
A Zala Megyei Önkormányzat vezetésével létrejött konzorcium a Terület- és Településfejlesz-

tési Operatív Program keretében meghirdetett TOP-1.2.1-15 számú, Társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú felhívásra, Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fej-
lesztés Nagyrécse, Nagybakónak és Újudvar településeken címmel támogatási kérelmet nyújtott
be, amelyet a támogató a 2020. július 13-án kelt döntése alapján támogatásra érdemesnek ítélt.
A projektet megvalósító konzorcium tagjai a támogatási szerzõdéskötéshez szükséges feltétele-
ket teljesítették, és a támogatási szerzõdés 2020. október 21-én hatályba lépett.

A projekt keretében tervezett fejlesztés célja olyan kerékpárforgalmi létesítmények kivitelezése, ame-
lyek turisztikai attrakciókhoz csatlakoznak, összekötik a térségi jelentõségû turisztikai vonzerõket, hoz-
zájárulnak a kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosításához és fejlesztéséhez, ezáltal
a helyi gazdaság élénkítéséhez és a foglalkoztatás növeléséhez. 

A projekt konzorciumi együttmûködésben valósul meg. A konzorcium vezetõje a Zala Megyei
Önkormányzat. A konzorcium további tagjai: Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft., Nagyrécse Község
Önkormányzata, Nagybakónak Község Önkormányzata és Újudvar Község Önkormányzata

A kerékpárút-hálózat fejlesztés közvetlen hatásterülete Nagykanizsai járásban Nagyrécse, Nagyba-
kónak és Újudvar községek közigazgatási területe. Közlekedési vonatkozásban alapvetõen a 7511 jelû
állami összekötõ út, a 75128 jelû állami bekötõ út, valamint Nagybakónak helyi belterületi, zártkerti és
külterületi útszakaszai, továbbá a 75129 jelû Újudvar bekötõ út érintettek. A szakasz déli végénél a ke-
let-nyugat irányú, a Nagykanizsa és Zalakaros között tervezett, kivitelezés elõtt álló kerékpárúthoz a
kapcsolódási lehetõség biztosított. A nyomvonal északi célállomása Nagybakónak település turisztikai
eleme a „Kõszikla szurdok”, továbbá az Újudvar területén lévõ TV torony. A tervezett nyomvonal tehát
közvetlenül az országos kerékpárút törzshálózatból ágazik le. A tervezett kerékpárút öt különálló sza-
kaszból áll. 

Az elsõ szakasz Nagyrécse határából indul és a 75128 jelû mellékúton (a nagybakónaki bekötõúton)
halad, majd beérve Nagybakónak lakott területére a településhatártól kezdõdõen a második szakasz-
ként folytatódik. Az elsõ és második szakasz esetén kerékpáros nyomvonal kijelölésére valamint a meg-
lévõ mellékút lokális felületi hibáinak javítására kerül sor. A kerékpárút harmadik szakasza Nagybakó-
nak belterületén halad, ahol szintén kerékpáros nyomvonal kijelölés történik a meglévõ lakóutcák felü-
leti hibáinak javításával, padkarendezéssel és ároktisztítással. A következõ szakasz a településrõl kive-
zetõ, zúzottköves zártkerti út, ami két új aszfaltréteggel válik majd kerékpározhatóvá. Az ötödik szakasz
az Újudvarra vezetõ, 75129 jelû mellékút, amely szintén aszfaltburkolatot kap. Az utolsó szakasz mel-
lett valósul meg egy kerékpáros pihenõhely, a Kõszikla-szurdokhoz vezetõ út környezetében.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg európai uniós támogatás segítségével
várhatóan 2021. december 1-ig.

A projekt címe: Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Nagyrécse, Nagybakónak és Újudvar
településeken. 

A pályázat azonosítószáma: TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00004
A támogatott összeg: 321.371.429,- Ft. A támogatás intenzitása: 100%

Kedvezményezettek neve és a felhasznált támogatási összeg:

Zala Megyei Önkormányzat
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezsõ u. 10.
A projektben elnyert támogatási összeg: 305.000,-

Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft.
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.
A projektben elnyert támogatási összeg: 30.245.285,-

Nagyrécse Község Önkormányzata
8756 Nagyrécse, Kossuth L. u. 48.
A projektben elnyert támogatási összeg: 38.037.800,-

Nagybakónak Község Önkormányzata
8821 Nagybakónak, Szent István körút 2.
A projektben elnyert támogatási összeg: 214.745.544,-

Újudvar Község Önkormányzata
8778 Újudvar, Petõfi Sándor u. 2
A projektben elnyert támogatási összeg: 38.037.800,-

A koronavírus járvány követ-
keztében a 478/2020.(XI.3.) szá-
mú Kormány rendelettel kihirde-
tett veszélyhelyzetben képviselõ-
testületi és bizottsági ülések
megtartására nincsen lehetõség,
a katasztrófavédelemrõl és a
hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) be-
kezdése alapján a közgyûlés fel-
adat- és hatáskörét a közgyûlés
elnöke gyakorolja. A megyei köz-
gyûlés 2020. november 5-ére ösz-
szehívott ülésének megtartására
ezért nem kerülhetett sor.

A Zala Megyei Közgyûlés képvi-
selõi és nem bizottsági tagjai ré-
szére az elõterjesztések a Szerve-
zeti és Mûködési Szabályzatban
foglaltak alapján, a szokott idõben
és módon megküldésre kerültek, a
tegnapi napon azonban az érintet-
tek tájékoztatást kaptak arról,
hogy az ülések lefolytatására nincs
lehetõség. A megküldött elõter-
jesztésekkel kapcsolatban a képvi-
selõk a közgyûlés elnökének küld-
hették meg észrevételeiket, eset-
leges módosító indítványaikat.

Nyolc elõterjesztés került ösz-
szeállításra, amelyek tekintetében
egy kivétellel a közgyûlés elnöke
meghozta döntését. A "Tájékozta-

tó a VOLÁNBUSZ Zrt. Zala megyét
érintõ tevékenységérõl" címû elõ-
terjesztést a veszélyhelyzet meg-
szûnése után ismét napirendjére
tûzi a testület, hogy a képviselõk
személyesen is feltehessék kérdé-
seiket a társaság képviselõjének. 

A közgyûlés elnöke módosítot-
ta az önkormányzat 2020. évi költ-
ségvetését, amelynek fõösszege
így 861.683.000 Ft-ra emelkedett,
valamint a közgyûlés pécsi kollégi-
umi férõhelyek elnyerésére vonat-
kozó önkormányzati rendeletét.

Ezt követõen felhatalmazást
adott a Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Program (TOP) köz-
ponti maradványforrása terhére

meghirdetett TOP-1.5.1-20 azono-
sító számú felhívásra a megyei te-
rületfejlesztési tervezés alapjául
szolgáló dokumentumok elkészí-
tése érdekében történõ pályázat
benyújtásra. 

Zala megye területfejlesztési
koncepciójának és programjának
egyeztetési változatát továbbter-
vezésre bocsátotta, hiszen a me-
gyei önkormányzat jövõképe –
Gazdag és harmonikusan fejlõdõ
zöld Zala – nem változott, ahogyan
az átfogó célok sem: Jól mûködõ,
fejlett gazdaság, a foglalkoztatás
bõvítése és társadalmi kohézió,
valamint az Élhetõ Zala megye –
ezen célok mentén kerülnek kidol-
gozásra a következõ uniós ciklus
forráslehívását célzó megyei terv-
dokumentumok, amelyek végle-
ges változata ismételten elõter-
jesztésre kerül. 

Meghozta a döntést a Zala Me-
gyei Önkormányzat CETC EGTC-ben
való tagságának megszüntetésé-
rõl, és határozott a TOP keretében
az Irányító Hatóság által megkül-
dött döntési javaslatok vonatkozá-
sában, amellyel több, mint 1,2 mil-
liárd Ft összegû támogatás odaíté-
lésére kerül sor bölcsõde építésre,
egészségügyi ellátás fejlesztésre,
többségében pedig csapadékvíz-
elvezetési beruházások támoga-
tására. 

Sajtóközlemény
A ZALA MEGYEI KÖZGYÛLÉS ELNÖKÉNEK

2020. NOVEMBER 5-ÉN HOZOTT DÖNTÉSEIRÕL

Dr. Pál Attila

Az idõsgondozás területén a
kötelezõ feladatokon túl végzett
kimagasló tevékenység elisme-
réséért idén Kistolmács és
Szentgyörgyvölgy községeket
tüntetette ki az Év Zalai Idõs-
barát Önkormányzata díjjal a Za-
la Megyei Közgyûlés. Képünkön
Szentgyörgyvölgy polgármeste-
re, Varga Zsuzsanna veszi át a dí-
jat Pácsonyi Imrétõl, megyei köz-
gyûlés alelnökétõl, a Zala Megyei
Idõsügyi Tanács elnökétõl.

A polgármester kiemelte, az
idõsek véleményének kikérése
nem gesztus értékû, számítanak
évtizedes tapasztalataikra. Fotó: Gyuricza Ferenc / ZH

Az Év Idõsbarát Önkormányzata díj

„A projektrõl bõvebb információt 
a www.zala.hu oldalon olvashatnak.”

További információ kérhetõ: dr. Pál-Harmath Judit. 
Elérhetõség: harmath.judit@zalamegye.hu 

92/500-720
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Pórszombaton a közelmúlt-
ban adták át a felújított ravata-
lozót, melynek rekonstrukciója
önerõbõl és pályázati támoga-
tásból valósult meg. A település
pályázati forrásból közterületi
karbantartó eszközöket is be tu-
dott szerezni. Õszre a szennyvíz-
beruházással érintett utcák
helyreállítása is elkészült. A ko-
rábbi járványügyi intézkedések
ugyan szûk körben, de lehetõvé
tették a hagyományos disznóvá-
gás megtartását, amelyre a
Medesi Gazdakör és a pórszom-
bati önkormányzat rendezésé-
ben október 23-án került sor a
mûvelõdési ház udvarán.     

– A járványhelyzetre való te-
kintettel csak a faluban hirdettük
meg az eddig a szomszédos tele-
pülések lakóit is vonzó eseményt
– mondta érdeklõdésünkre
Tánczos Csaba, a Medesi Gazda-
kör elnöke. - Az itt élõk közül
most kevesebben jöttek el, nem
is maradtak egész nap, de segí-
tettek egy-egy munkafolyamat-
ban. A hagyományõrzõ disznóvá-
gást az elõzõ években mindig
összekötöttük az idõsek napjá-
val. A járványhelyzet erre most
nem adott módot. Személyesen
nem láthattuk vendégül a tele-
pülés szépkorú lakóit, vagyis
mindazokat, akik az adott év vé-
géig betöltik a 60. életévüket,
ezért éthordókban házhoz vittük
nekik a disznótoros kóstolót. A
Medesi Gazdakört azért hoztuk
létre, hogy a szokások köré szer-
vezett programokkal növeljük a
falu megtartóerejét és öregbít-
sük jó hírnevét. 2016-tól non
profit közhasznú szervezetként
mûködünk, tehát megkaphatjuk
a személyi jövedelemadó egy
százalékát. A lakosság is érzi en-
nek fontosságát, hiszen egyre
több felajánlás érkezik. Több-ke-
vesebb sikerrel pályázunk is. Idén

200 ezer forintot nyertünk az
EMMI-tõl, ami nem sok, de az
egyesület éves mûködését fede-
zi. Jelenleg 13 tagja van a gazda-
körnek, akik mindannyian elköte-
lezettek céljainkat illetõen. Most
is vannak jelentkezõk, akik felvé-
telérõl a jövõ évi közgyûlésen
döntünk. Az évi 12 ezer forintos
tagsági díjat és az szja támoga-
tást a rendezvényekre fordítjuk,
amelyek sorába nemzeti ünne-
peink is beletartoznak. A hagyo-
mányápolásnak a májusfaállítás
és -kitáncolás is része, ahogy az
adventi ünnepkör is. Ezekre a va-
sárnapokra a disznóvágásból fél-

retett alapanyagokból készítünk
ételt, amellyel kedveskedni szok-
tunk a lakosságnak.   

– Egyre kevesebben élnek a
falvakban. Sajnos településünk
sem kivétel, hiszen évtizedekkel
ezelõtti 500 fölötti lélekszáma
mostanra 300-ra csökkent – vet-
te át a szót Tánczos László, Pór-
szombat polgármestere, a
Medesi Gazdakör alelnöke. – Egy
falu élhetõséget nem csupán inf-
rastruktúrájának minõsége hatá-
rozza meg, hanem annak közös-
sége is. Ezért van szükség közös
rendezvényekre, amelyek az ösz-
szetartozás megélését jelentik az

itt élõk számára. A Medesi Gazda-
kör éppen ezért vállalta fel a kö-
zösség erõsítését. A disznóvá-
gást évrõl évre azért tartjuk
meg, hogy a gyerekek, a fiatalok
is tisztában legyenek azzal, ho-
gyan kerülnek a húsételek az
asztalra. Mostanság a falvakban
egyre kevesebben tartanak, illet-
ve vágnak disznót. Emiatt félõ,
hogy a 20-30 éve még gyakorolt
szokás feledésbe merül. Önkor-
mányzatunk és a Zala Megyei Ön-

kormányzat által támogatott
rendezvényünk épp azt szolgálja,
hogy a hagyomány élõ maradjon
– emelte ki a polgármester.

Az adventi gyertyagyújtás is
jó kezdeményezésnek bizonyult.
A november 11-ével kihirdetett
veszélyhelyzet miatt várhatóan
idén nem tarthatjuk meg. Mind-
azonáltal szeretném felidézni az

eddigi adventek hangulatát, ami
azokat is részvételre buzdítja,
akik máskor távol maradnak a fa-
lu közéletétõl. A lakók mindig
hoznak süteményeket, mi pedig
forralt teát, forralt bort készí-
tünk. Az elsõ vasárnap zsíros ke-
nyér lilahagymával, vagy pirított
szalonna a menü, második vasár-
nap májas és véres hurka, a har-
madik vasárnap kocsonya, amit
nagyon szeretnek az emberek. A
negyedik vasárnap pedig valami-

lyen egytálételt, például húsos
káposztát kínálunk. Mindezt a
disznóvágásból megmaradt alap-
anyagokból készítjük. A lakossá-
got, a máshonnét érkezõket is
ingyenesen szoktuk vendégül
látni az adventi vasárnapokon. 

Az õszi idõszak történéseihez
hozzátartozik a felújított ravata-
lozó átadása október közepén –

folytatta a beszélgetést a polgár-
mester a már megvalósult illetve
tervezett fejlesztések ismerteté-
sével. – Az elmúlt tíz évben jelen-
tõs munkálatokat végeztünk a te-
metõben. Elsõként kovácsoltvas
kapuval láttuk el, majd a ravatalo-
zó tetõszerkezetét újítottuk fel,
és kicseréltük a nyílászárókat.
Idén helyreállítottuk a ravatalozó
megdõlt falát, melyre díszítés-
ként üvegtéglából épített keresz-
tet helyeztünk, továbbá térkõvel
burkoltuk az épület teraszát. A
beruházást a Magyar falu progra-
mon 2019-ben elnyert pályázat-
ból valósítottuk meg. A további-
akban a ravatalozóhoz vezetõ sé-
tány, és a temetõhöz vezetõ út
felújítását tervezzük. Ha már az
utakat említettem, nemrég feje-
zõdött be a szennyvízhálózat ki-
építésével érintett utak, utcák
helyreállítása teljes szélességben,
vagy sávosan, részben önkor-
mányzati beruházás keretében.   

A Magyar falu programból kö-
zel 2,7 millió forintot nyertünk fû-
nyíró traktor, damilos fûkasza, fû-
nyíró gép, sövényvágó és lombfú-
vó beszerzésére. Október 20-án
sajtótájékoztató keretében mu-
tattuk be ezeket a korszerû esz-
közöket, amelyek nagy segítséget
jelentenek a mintegy hat hektá-
ros önkormányzati terület kar-
bantartásában. Jelenleg nincsen
közmunkásunk, így a közterüle-
tek kaszálását megbízás alapján
egy helyi családdal illetve vállalko-
zókkal végeztetjük. A munkák a
nagy részét a falugondnok látja
el, amelybe én és a képviselõ-tes-
tület tagjai is beszállnak. A Medesi
Gazdakör hívószavára e tekintet-
ben is számítani lehet. Szép szá-
mú részvétellel zajlott korábban a
Medes-patak partjának kitisztítá-
sa, a közelmúltban pedig a sport-
pálya környékének rendbetétele
– mondta Tánczos László polgár-
mester. 

– liv –

HAGYOMÁNYÕRZÉS ÉS KÖZÖSSÉGERÕSÍTÉS 

Ahogy a falu jövõjét látja Pórszombat

A több, mint négyezer lakosú
Zala megyei nagyközség minden-
napjait mindenekelõtt a turizmus
határozza meg, ami a Balatonnak,
a Keszthelyi-hegység természeti
környezetének, kirándulóhelyei-
nek, a környék látnivalóinak, a ki-
épült turizmus-infrastruktúrának
és a helyi lakosság vendégszere-
tetének köszönhetõ. Több mint
hétszáz vállalkozás is mûködik
nálunk, ami jelzés arra, hogy egy-
re többen látnak pozitív jövõké-
pet és fantáziát az itt rejlõ lehetõ-
ségekben. A munkahelyeket te-
remtõ vállalkozói kedv hozta ma-
gával, hogy új iparterületet is
nyitnunk kellett. Ha szerényebben
is, de biztonsággal tudjuk tervez-
ni a jövõnket – mesélte GGááll  LLaajjooss
polgármester, akivel elöljáróban a
helyi iskola fejlesztésérõl váltot-
tunk szót.  

– Szeptember közepén végre
letettük a gyenesdiási Kárpáti Já-
nos Általános Iskola fejlesztésének
alapkövét. A mintegy 1,5 milliár-
dos, pályázati forrásokból megva-
lósuló beruházás során tornacsar-
nokkal, táncteremmel, új tanter-
mekkel és szaktantermekkel bõvül
a minden esztendõben szépen fej-
lõdõ oktatási intézmény, ahol vár-
hatóan már több mint félezer
gyermek oktatására nyílik lehetõ-
ség. Gyenesdiás már eddig is iga-
zolta, hogy képes minõségi élette-
ret biztosítani a helyben élõ polgá-
rainak. Az óvoda, a bölcsõde és az
orvosi rendelõ felújítása mellett az
iskola is már korszerû eszközökkel
várja majd a tanulókat és a peda-
gógusokat. A beruházás egy ko-
moly mérföldkõ a település életé-
ben, hiszen ilyen mértékû invesztí-
ció korábban még nem valósult
meg. A 20×40 méteres nagyságú
sportcsarnok a jelenlegi öko-iskola
épülete mögötti területen épül és
az iskolai tornaórákon kívül községi
rendezvények lebonyolítására is al-
kalmas lesz. A térségi szinten jelen-

tõs intézményben kialakítunk egy
tánctermet, több új tanteremet és
további szaktantermeket. A pro-
jekten belül lehetõség lesz infor-
matikai eszközök, bútorok beszer-
zésére, a pedagógusok pedig kü-
lönféle módszertani képzéseken
vesznek részt. Az ünnepélyes alap-
kõletétel keretében az udvaron el-
helyeztük a helyi és megyei újsá-
gokkal, valamint tervrajzokkal teli
idõkapszulát. Várjuk, hogy a léte-
sítmény a jövõ novemberi határ-
idõre elkészüljön. Azt sem bánjuk,
ha a tanterem megújítási program
keretében egyes tanulócsoportok-
nak a második félévben a szomszé-
dos településre kell majd átjárniuk.

– Miként sikerült megbirkózni
a pandémia helyzettel?

– Nincs könnyû helyzetben a mi
településünk sem. A járványügyi
„újratervezés” elõször márciusban
startolt, majd mindezt a fertõzés
második hullámában, gazdasági ér-
telemben, a költségvetésünkkel
összefüggésben is meg kellett ten-
nünk. Idénre több önerõs fejlesz-
tést is terveztünk, de a ránk is ér-
vényes, szükségszerû adóelvoná-
sok miatt többrõl is lemondtunk. A
település biztonságos mûködteté-
se érdekében egy helyi, gazdasági,
intézkedés csomagot állítottunk
össze úgy, hogy a tartalékképzés-
rõl sem feledkeztünk meg. A biz-
tonsági alap egyrészt az önerõs
fejlesztések visszatartásából, más-
részt abból származott, hogy a
máskor jelentõs hozzájárulást kö-

vetelõ rendezvények is javarészt
elmaradtak. A nyári belföldi turiz-
mus a kiváló településmarketing
következtében szerencsére élénk
maradt. A vendégszám növekedé-
se javarészt kompenzálta az ide-
genforgalmi adó és az egyéb adó-
bevételek központi elvonását, és
növekedett az iparûzési adó is.

Nem lehet panasz a strandjaink lá-
togatottságára sem. Minden jár-
ványügyi elõírást igyekeztünk ma-
radéktalanul betartani a maximális
biztonság jegyében. A település in-
tézményeire, közösségi tereire, és
a strandokra vonatkozóan is min-
dent megtettünk. 

Örömmel és büszkeséggel tölt
el bennünket, hogy a Balaton vala-
mennyi strandja közül a Diási Já-

tékstrand bizonyult járványügyi
védekezésben a legfelkészültebb
fürdõhelynek. Mindezeket megko-
ronázta, hogy öt csillagot nyert el
a Diási Játékstrand és a Gyenesi
Lidóstrand is. Köszönet illeti a kor-
mányt azon állami források rendel-
kezésre bocsájtásáért, amelynek
felhasználásával tavaly mintegy 90

millió forintot tudtunk pályázati
forrásokból a strandjaink moderni-
zálására fordítani. A turisztikai
egyesülettel, az idegenforgalom
szereplõivel, a vállalkozókkal is jó
munkakapcsolatot ápolva odafi-
gyeltünk a vendégeink részérõl ér-
kezõ igényekre, jelzésekre. Akad-
nak olyan, a Magyar Turisztikai
Ügynökség által támogatott fej-
lesztések, amelyek komoly beruhá-

zókat vonzanak a térségbe. Ilyen a
parti kerékpársétány építése, a
több lépcsõs horgásztanya-fejlesz-
tés, és a 120 férõhelyes szálloda
építése is. Az alap infrastruktúra
bõvítését szeretnénk elérni továb-
bi utak, járdák, csapadékvíz-elve-
zetõ rendszerek építésével. 

A minõségi turizmus fejlesztése
érdekében tett lépés a 16. századi
vízimalom rekonstrukciója, amely-
nek érdekében több összehangolt
pályázatot is benyújtottunk. Jövõ
õsszel szeretnénk megnyitni a kö-
zel 300 férõhelyes Mûvelõdési Há-
zat és Ebédlõt. Jó partnerként se-
gítjük a bakancsos, a kerékpáros és
a lovas turizmus fejlõdését. A köz-
temetõ és a sportpálya mellett is
nemrégiben különféle facsemeté-
ket ültettünk el. Gyenesdiáson a
hagyományõrzés és családbarát
értékek növekedése mellett való-
ban mindent megteszünk a jövõt
szolgáló, kiegyensúlyozott fejlesz-
tések érdekében! 

– Nem volt hiány rendezvé-
nyekben sem.

– A nyár és az õsz szerényebb,
de színes programokkal várta a
vendégeket: Gyenesdiáson, a Bor-
sétány, a Korzó Estek, Klassz a
pARTon, Községházi koncertek.
Mindemellett 11. alkalommal ren-
deztük meg a már hagyományos
Festetics Vágtát. A nemzeti össze-
tartozás napjának június 4-ei ün-
neplését jobbnak láttuk szeptem-
ber 19-ére elhalasztani. Ekkor a
Diási Történelmi Emlékparkban a
„diós-diás” települések nevében
egy testvér-települési összetarto-
zást jelképezõ csodaszép Trianon
emlékmûvet állítottunk, rajta a ha-
táron inneni és túli „diós-diás”
partnertelepülések neveivel. Az
emlékmûvön turul, Szent korona
és Kossuth-címer hirdeti a nemzeti
összetartozást. Ugyanezen a na-
pon a Szent István Egyetem Burgo-
nyakutatási Központjával társren-
dezésben tartottuk az immár kilen-
cedik családbarát burgonyanapot. 

Nemes Norbert

Az iskolafejesztés alapkõletételén

Pásztor Andrea, a zalabaksai közös önkormányzati hivatal jegyzõje, 
Simon Ferenc hivatali munkatárs, Vigh László országgyûlési képviselõ,
Tánczos László polgármester, Kovács László, Kulcsárné Kiss Brigitta, 
hátul Ruzsics Péter helyi képviselõk és Kovács Gábor falugondnok

GYENESDIÁS NEMCSAK FEJLESZT, 
GAZDASÁGI INTÉZKEDÉSEKKEL KEZELI A JÁRVÁNYHELYZETET

Iskolafelújítás, malomrekonstrukció

Fotó: Hársfalvi György

Fotók: Korosa Titanilla / ZH
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Az idegenforgalmi adó elvé-
telével több, mint hatvan, a
gépjármûadó elvonásával pedig
további tizennégy millió forin-
tunk úszott el a járvány farvizén
és az elcsorgó normatív támo-
gatásokról még nem is beszél-
tünk. Az elsõ kalkulációk szerint
körülbelül 139 millió forintra
nem számíthatunk már. A har-
madik negyedév összesítése
után 100-110 millió forint lesz a
saját bevétel kiesésünk. A szep-
tember végi összesítést tekintve
viszont beruházásra így is sike-
rült közel 85 millió forintot félre
tenni, ami kritikusaink szerint
sem kis teljesítmény. Az elõzõ
helyhatósági idõszak pénzössze-
geinek mintegy felébõl tudunk
csak gazdálkodni, ehhez képest
a beruházások tekintetében
majdnem ott állunk, mint az elõ-
zõ önkormányzati választási cik-
lusok. Köszönet a vállalkozóink-
nak a helytállásáért és hála min-
denkinek, aki segíti a település
mindenkori fejlõdését – összeg-
zett Elekes  István, Cserszeg-
tomaj polgármestere, akit a te-
lepülés lehetõségeirõl, a moder-
nizáció irányairól faggattunk.    

– Járvány ide, járvány oda,
Cserszegtomajon sok fejlesztésbe
belevágtunk. Saját bevételeink-
bõl szeptember végéig 20-22 mil-
lió forintot tudtunk elkölteni be-
ruházásokra. Vis major útfelújí-
tásra is elment legalább 67 millió
forint. Az egyik kiemelt községi
központunkban, az élelmiszerüz-
let melletti településcentrumban,
a bolttal közösen térkõ borítással
fedtünk le egy viszonylag nagy
térrészt. Az ott lévõ keresztet is
nemsokára fel kívánjuk újítani,
továbbá pihenõ padokat, hulla-
dékgyûjtõ edényeket is kihelye-
zünk, hogy az élhetõ köztér jelleg
minél inkább erõsödjék. Egy kö-
vetkezõ fejlesztés részeként, jö-
võre pedig, dr. Bakonyi Károly

emlékmûvet szeretnénk avatni.
Egy kõbõl faragott portré szobrot
szeretnénk elkészíttetni a helyi
Lénárd Gábor sokoldalú szobrász-
mûvészünkkel. Az általa elkészí-
tett makettet és a szobor kivite-
lezési költségét közszemlére
bocsájtjuk, és ha ez kedvezõ fo-
gadtatásra talál, akkor tavasszal
elindulhat a megvalósítás. 

A következõ idegenforgalmi
szezon kezdetére már minden
ízében rendezett helyszínként
szeretnénk tekinteni a település-
nek e központi területére. Azt re-
méljük, hogy a módosított költ-
ségvetési tervünk a befolyó be-
vételek tekintetében rendben re-
alizálódik. Ha ez így lesz, akkor
még útfelújításon is gondolkod-
hatunk jövõ tavasszal. A Barát, az
Akácfa és a Millennium utcák asz-
faltozása van tervben, ezekbõl
azt tudjuk megoldani, amelynek
költsége belefér a még befolyt

bevételeinkbe, de rendbe ten-
nénk a Keszthelyi utca járdáját az
ez évi költségvetési keret terhé-
re, a jövõ év elején, ha lesz rá ke-
retünk.

– Mi újság a pályázati támo-
gatásokkal?

– Idén a Magyar Falu program-
ban tizenegy pályázatot adtunk
be és három másik állami pályázat
kiírót is forrás leosztásra kértünk.
Támogatást nyert az orvosi ren-
delõ tetõszerkezetének több
mint ötmillió forintos felújítása és
a szociális célú tüzelõanyag vá-
sárlásához kapcsolódó kétmilliós
támogatás. A polgármesteri hiva-
tal korszerûsítése is megvalósul-
hat pályázatból. A földszinti fo-
lyosó repedt járólapjainak cseré-
je, a 15 éves árnyékoló eszközök
lecserélése, irattári polc beszer-
zése és egy nagy teljesítményû
fénymásoló berendezés megvá-
sárlása is megtörténhet az el-

nyert 2,6 millió forintból. Hivata-
los értesítés ugyan nem érkezett,
de a kormany.hu listája szerint
5,8 millió érkezhet a 2020. évi la-
kossági ivóvíz -és csatornaszol-
gáltatás támogatására. A Millen-
nium utca felújítását, a közterület
karbantartó gépbeszerzést, az
óvodaudvar fejlesztését egyelõre
tartaléklistára helyezték. Elbírálás
alatt van az iskolai tornaterem
megújítása, a tomaji temetõ kerí-
tésépítése és a Gesztenyés utca
modernizálása. 

A 12 milliós vismajor pályázati
összegbõl és önrész felhasználá-
sával a kavicsos út helyett aszfal-
tozott utat szeretnénk megvaló-
sítani az esõ által elmosott kút-
csapás környezetében. Ezt a tele-
pülésrészeket összekötõ java-
részt lejtõs és kanyargós útsza-
kaszt nagyon sok közlekedõ hasz-
nálja, ezért sem lehet kérdés en-
nek a rendezése a tavasz folya-
mán. Sikerült megegyezni hazánk

legnagyobb pénzintézetével. A
polgármesteri hivatal sarkában
hamarosan pénzjegykiadó ATM-
automata segíti a bankkártyát
használókat. Keményen lobbiz-
tam azért, hogy a kultúrházhoz is
kerüljön egy okos készülék, de a
bank vezetõsége egyelõre nemet
mondott a kérésemre, a várható
gyengébb forgalom miatt. 

– Milyen rendezvények meg-
tartása kapott zöld utat?

– A Cserszegi fûszeres szülõ-
atyjára, az egy évtizede elhunyt

dr. Bakonyi Károly szõlõnemesítõ-
re emlékeztünk november elsõ
szerdáján, az általa nemesített
Cserszegi fûszeresrõl elnevezett
téren. Az emlékünnepségen kö-
szöntöttem a Da Bibere Zalai Bor-
lovagrend egykori nagymesteri
posztját betöltõ tudós-nagymes-
ter életét, munkásságát megtisz-
telõ emlékezõket. A keresztezé-
ses nemesítés kutató szakembere
ismertette meg ugyanis híressé

lett szõlõfajtájával a településünk
nevét világszerte. Kupár-Kovács
Fruzsina a Kulturális és Sport Bi-
zottság elnöke méltatta a szõlõ-
nemesítõ életét és azt az öröksé-
get, amit többek közt ránk
cserszegtomajiakra hagyott. Fel-
idéztük a szõlõnemesítõ nemzet-
közi sikereit és a tudományos
életben betöltõ szerepét is. A né-
hai vidámlelkû tudós leánya, Ba-
konyi Judit mutatta be azt a kiad-
ványt, amelyben helyet kaptak a
nemesítõ szõlõfajtáiról és életút-
járól szóló írások, kéziratok. Bako-
nyi Károly fia, László, édesapjának
a helyi kísérleti telepen végzett
közel hat és fél évtizedes elhíva-
tott szolgálat ellátását idézte fel,
megemlítve a híres fûszeres
1960-as születését. A megemlé-
kezést a Tátika Népdalkör mûsora
színesítette. 

A közmeghallgatást is lemond-
tuk, mert a kormányhivatal nem
tudott használható állásfoglalást
kiadni az önkormányzati ülésnek
minõsíthetõ esemény megtartha-
tóságával kapcsolatosan. Szervez-
tünk szemétgyûjtõ akciót. Beltéri
rendezvényeinket lefújtuk, de a
gyermekeknek szánt félezer miku-
lás csomagot megvesszük és sze-
mélyesen átadjuk, ha ezt a jár-
ványhelyzet engedi. A 65 év felet-
ti lakosainknak ötezer forint aján-
dékutalványt tudunk majd átadni.
Az átfertõzõdés egyre magasabb
szintre ugrik ország- és megye-
szerte. Szórványosan nálunk is van
már vírushordozó. Az óvodában is
akadt olyan karanténba kerülõ
dolgozó, akinek a családtagja ka-
pott pozitív Covid-teszt ered-
ményt. Ha a kormány nem ad erre
külön támogatást, akkor a vész-
helyzeti alapbra félretett pénzbõl
a bölcsõdei, az óvodai az iskolai és
az élelmezés területén dolgozó
munkavállalókat is tesztelni fog-
juk. Felelõsségérzettel, felelõs-
ségtudattal végezzük napi teen-
dõinket.

Nemes Norbert

Cserszegtomaj felelõsségteljesen

Milejszeg önkormányzata ta-
valy adta be pályázatát a Magyar
Falu programba, melyben 19,6
millió forint forrást nyertünk a fa-
luház felújítására. Sikerült kicse-
rélni az összes nyílászárót. A gázt
bevezetve megoldottuk a fûtés
korszerûsítését is. Az elavult cse-
répkályhák helyére, minden helyi-
ségbe radiátorok kerültek, volt
belsõ festés, járólapoztunk – me-
sélte FFoonnyyaaddtt  RRóóbbeerrtt polgármes-
ter, akit már második ciklusban
választottak a helyi polgárok a
360 lelkes település vezetõjévé.

– Megtörtént a teljes körû belsõ
festés, beszereztünk 15 darab új
asztalt, konyhai gépeket, ipari sü-
tõt és nagy teljesítményû kávéfõ-
zõt, konyhai robotgépet.  Immáron
150 fõre tudunk terítéket biztosí-
tani a kiskanáltól elkezdve, a bög-
rén át, a leveses tálig. A száz száza-
lékos támogatási intenzitású pályá-
zat lehetõvé teszi, hogy születés-
napi zsúrokat, névnapi programo-
kat, ballagási ünnepségeket, lako-
dalmakat és egyéb kis közösségi
programokat is meg tudjunk tarta-
ni. Továbbra is az öt település által
a szomszéd községben fenntartott
fõzõkonyha biztosítja az idõs- és
gyermekétkeztetést, de a község
rendezvényein már a szépen felújí-
tott faluházi konyhán fogunk éte-
leket készíteni, akár száz fõre is.

Az avatóünnepségen Vigh
László, a térség országgyûlési kép-
viselõje azt mondta: a megújult
faluház a közösségépítés helyszíne,
generációk találkozó pontja. A falu
a jövõben is érdemes a támogatá-
sok odaítélésére, köztük a mûem-
léktemplom megújítására.  

A Magyar Falu programban be-
adott másik pályázatunk egyelõre
tartaléklistán van. Az egyik a
Nagylengyel–Milejszeg közötti
mintegy hétszáz méteres kavicsos
útszakasz aszfaltossá tétele, a má-
sik pedig a falugondnoki busz cse-
réje. A szennyvízelvezetés jelenlegi

rendszerén könnyít a frissen el-
nyert 176 milliós pályázati forrás. A
lakosság 95 százaléka támogatja
beruházást, mely során minden in-
gatlanhoz egyedi szennyvíztisztító
berendezést kap. Még fél évtized-
del ezelõtt egy önkormányzati ker-
tet hoztunk létre. Sokan önkénte-
sen segítettek például a gyümölcs-
fák telepítésében. A gyümölcsfa
alanyok kiválasztásában, az oltási
technika kivitelezésében egy jó ne-
vû pórszombati erdész, Kovács
Gyula volt segítségünkre. 

Milejszeg, két domb által hatá-
rolt területrészen fekszik, így rend-
kívül bonyolult a csapadékvíz opti-
mális elvezetése. Egy-egy kiadós
esõ után az árkok jócskán megtel-
nek, ezért szükség volt és van az
önkéntesek segítõ kezére. Másfél-
millió forint értékben végeztünk el
olyan tevékenységet, amely segí-
tette a csapadékvíz biztonságos el-
folyását. Saját pénzbõl tudtuk

mindkét temetõnket bekerítettük.
Ugyancsak saját erõbõl vásároltuk
meg a faluház tetejére szánt csere-
pet, amit nemsokára felrakunk.
Ugyancsak önerõbõl próbáltunk
még a konyhán is elvégezni külön-
féle javításokat. Mostanra a kony-
hában új bútorzat, mosógép, mo-
sogatógép, gáztûzhely van, és ren-
geteg eszköz, berendezés. Az ön-
erõ nem sok mindenre elegendõ,
így inkább a magas támogatási in-
tenzitással rendelkezõ pályázatok-
kal próbálunk ügyesen sáfárkodni.
Egyhektáros kertünkben többféle
zöldséget és gyümölcsöt termesz-
tenek közmunkásaink. Értékesíté-
sébõl származó összeget visszafor-
gatjuk, például gépparkunk bõvíté-
sére. Hiányzik egy játszótérrel ki-
egészített rendezvénytér, ahol ös-
szejöhetnek az itt élõk. A követke-
zõ idõszak egyik fontos megvalósí-
tandó célkitûzése ez lesz.

– nemes – 

MILEJSZEG MEGFONTOLTAN

Felavatták faluházat
Megújult a Fõ utca Lickó-

vadamoson a Magyar falu prog-
ram 10,3 millió forint támogatá-
sából. November 6-án adták a
lickói falurészben lévõ felújított
utcát, melynek kétrétegû aszfal-
tozása és padkázása szeptem-
berben készült el két hét alatt.    

– A településen az 1990-es
években aszfaltozták újra az uta-
kat, így a Fõ utcát is. Azóta eltelt
harminc év, mely idõ alatt csak
kátyúzások történtek. Monda-
nom sem kell, ez nem oldotta
meg a problémát – vezette fel a
beszélgetést Csécs István, a tele-
pülés polgármestere. – Segítsé-
günkre volt azonban a Magyar fa-
lu program, amelyen 10,3 millió
forintot nyertünk a 310 méter
hosszúságú Fõ utca rekonstrukci-
ójára. Az úttest három méter szé-
lességben kapott kétrétegû asz-
faltot, és kétoldali padkát 50-50
centiméteren. 

2019-ben jelentõs beruházás-
ként valósult meg a Lickó-
vadamos és Ormándlak közötti
átkötõ út felújítása, amit speciá-
lis kavicsággyal tettek járhatóvá.
Ezért is öröm számunkra, hogy
idén egy újabb út, utca újulha-
tott meg. Idén tavasszal a Kos-
suth Lajos utcában vis maior pá-
lyázati forrásból takarítottuk ki a
vízelvezetõ árkokat, átereszeket.
A sérült aszfaltszakaszok helyre-
állítását viszont önerõbõl kellett
elvégeznünk. Az összekötõ utat
és a Kossuth utcát is a nagy esõ-
zések tették tönkre. Mindemel-
lett a Gellénházi-pataknak is ki
vagyunk téve, melynek medre
alig látszik szárazság idején, de
ha megered az esõ, bizony vis
maior helyzet elé nézhetünk. Ön-
kormányzatunk már több alka-
lommal kipucoltatta a saját sán-
cait, vízelvezetõit. A patak nyu-
gat-dunántúli vízügyhöz tartozó
része azonban nincs rendben,
alaposan benõtte a növényzet.

Sajnos a költségvetésbõl gazdál-
kodó szervezetnek erre ez idáig
nem volt forrása. Így hiába folyik
el tõlünk a víz, mert az ottani
akadály visszaduzzasztja.

– Milyen további terveik van-
nak?

– Legnagyobb álmunk, hogy
kiépüljön a szennyvízhálózat a te-
lepülésen. A beruházás elõkészí-
tése tervezési szinten már elin-
dult, de még közel sincs látható
távolságon belül a kivitelezés. A
közmû létesítését azért is várjuk,
hogy utána megtörténhessen az
utak teljes pályaszélességû hely-
reállítása. Persze addig nem ülhe-
tünk tétlenül, a balesetveszély
miatt sem. A Magyar falu progra-
mon elnyert több mint 10 millió
forintos támogatást 184 lakosú
kistelepülésként ezért is nagyra
értékeljük, amelybõl a Fõ utcát si-
került rendbe tenni a kor elvárá-
sának megfelelõen. 

Ezáltal a biztonságos közleke-
dés feltételei is megteremtõdtek
a Fõ utcán, amely a lickói telepü-
lésrész ékességéhez, az 1998-ban
felavatott faluházhoz vezet. Ez is
már régen történt. Csécs István
polgármester érdeklõdésünkre
elmondta, a faluház felújítására a
Magyar falu programra benyúj-
tott pályázatuk nem nyert. Nem
mondtak le szándékukról. To-
vábbra is szeretnék megvalósíta-
ni az épület hõszigetelését, nyí-
lászáróinak cseréjét és fûtésrend-
szerének korszerûsítését.

Az útátadáson Vigh László or-
szággyûlési képviselõ a Magyar fa-
lu program a kisfalvak infrastruk-
túrafejlesztésében betöltött szere-
pét emelte ki. Elmondta: tavaly
190 milliárd forint, idén 217 milli-
árd forint állt rendelkezésre. A kor-
mányzat 2021-ben már 250 milli-
árd forintot különít el erre a célra.

– AL –

LICKÓVADAMOSON

Megújult a Fõ utca

Rákos Krisztina mûszaki ügyintézõ, Pulai Miklós önkormányzati
képviselõ, Vigh László országgyûlési képviselõ, 

Csécs István polgármester és Fitos Imre alpolgármester

Kovács Márk önkormányzati képviselõ, Vigh László, 
Fonnyadt Róbert, Görbe László plébános, 

Tóth Péter és Egyed Gyula önkormányzati képviselõ



MOZAIK6 RÉGIÓ

November elsõ napjaiban
mindössze egy család érintett a
COVID járványban, de nem
dõlhetünk hátra a karosszékben –
összegzett Kun Marcell, Dióskál
polgármestere, akit a település
fejlesztésérõl faggattunk.

– Az idei évben sikerült jó né-
hány dolgot megvalósítani a tele-
pülésen, de az örömünk korántsem
teljes. A faluközpontunk a nyáron,
pályázati forrásból ugyan gazda-
gabb lett egy I-II. világháborús em-
lékmûvel és ugyancsak pályázaton
nyert pénz felhasználásával kialakí-
tottunk egy közkedvelt, 13 elem-
bõl álló, a test minden részét át-
mozgatni képes, felnõtt fittnes
parkot is a településcentrum lige-
tes, önkormányzati tulajdonban ál-
ló ingatlanán, de bõven akadt vol-
na olyan beruházás, amit szívesen
elvégeztünk volna, ha érkezett vol-
na hozzá anyagi segítség. A kültéri,
idõjárásálló sporteszközöket a ját-
szótér melletti területen helyeztük
el a Balaton Fejlesztési Tanács által
finanszírozott program keretében.
Az országban, egy helyszínen, eny-
nyi, testet erõsítõ eszközrõl nem-
igen hallani. 

A zártkerti revitalizációs prog-
ram keretein belül megvalósult
egy külterületi útszakasz felújítása.
A Káli-hegy bevezetõ útszakasza
mart aszfaltos burkolatot kapott
mintegy négyszáz méter hosszban
és ezen a helyen sikerült a csapa-
dékvíz elvezetést is készre jelente-
ni. Ennek az útszakasznak a burko-
latát a késõbbiekben tovább sze-
retnénk javítani. A kül- és belterü-
letek közötti útrészeket a sárfel-
hordás ellensúlyozására minden
évben igyekszünk kavicsozni.
Hosszú idõ után sikerül megoldani
az eddig betöltetlen háziorvosi
praxis kérdését. Január elsejétõl
fõállású háziorvosa lesz Dióskálnak,
két és félszer hosszabb rendelési
idõ teljesítésével. A helyettesítésre
felkért lelkiismeretes, jó szakem-

bernek is hálával tartozunk, de
várjuk már a hévízi doktor érkezé-
sét. Számára Egeraracsán jövõ év
tavaszára készül el egy szolgálati
lakás. Idõvel szeretnénk majd kez-
deményezni a fõállású védõnõi
státusz bevezetését is. A falugond-
noki szolgálat feladatai jócskán
megnövekedtek. A négy évtizede
nálunk szolgáló, 70 éves Farkas
László plébános számára díszpol-
gári cím adományozásáról is dön-
töttünk.

– Tartanak-e rendezvényeket,
programokat?

– Próbálunk felelõsségteljesen
gondolkodni. Nem fektettünk
hangsúlyt a közösségi rendezvé-
nyek megtartására. Az általunk ké-
szített, mosható, felnõtt és gyer-
mek méretben gyártott maszko-
kat a lakosság részére kellõ szám-
ban biztosítottuk, az elõírt higiéni-
ai követelményeket maradéktala-
nul betartásával. A költségveté-
sünket a járványhelyzet miatt

többször újra kellett írnunk. A gép-
jármûadó elvétele nagyon érzéke-
nyen érintett bennünket, de a jár-
ványügyi védekezésre szánt esz-
közöket is nagyon drágán kínálták. 

A Magyar falu program indítá-
sát nagy örömmel és bizakodással
fogadtuk, de a tavaly beadott 6-7
pályázat közül egy sem került pozi-
tív elbírálás alá. A szomorú helyzet
idén újra megismétlõdött. Csaló-
dott vagyok, mert a program kere-
tében november elejéig több mint
10 ezer nyertest hirdettek ki. Ez
településenként négy nyertes pá-
lyázatot feltételez. Örülünk persze
a bennünket áttételesen segítõ,
Egeraracsán megvalósuló közös
óvoda szolgálati lakás és orvosi la-
kásépítési projekteknek is, de ígé-
retek helyett, tényleges pályázati
forrásokat kérünk, várunk, remé-
lünk. Az eddigi döntéseket tudo-
másul vettük, de elfogadni nagyon
nehéz.

– nemes –

PÁLYÁZATI FORRÁSOKAT VÁRNAK

Dióskál fejlesztene

Nem elég, ha jó lát a sofõr és
autójának lámpái is mûködnek,
használni is kell azokat. Különösen
a hideg idõszakban. Az ORFK és az
Országos Balesetmegelõzési Bi-
zottság Light Friday kampányá-
ban erre hívta fel a figyelmet a
Zala Megyei Rendõr-fõkapitány-
ság közlekedésrendészeti osztá-
lya a Magyar Autóklub segélyszol-
gálatával karöltve a megyeszék-
helyi ÖMV benzinkútnál tartott
akciójukban.

Horváth László alezredes,
balesetmegelõzési elõadó kiemel-
te, az õsz beköszöntõvel nemcsak
az idõjárás változott meg, hanem
az út- és a látási viszonyok is. Ép-
pen ezért a vezetõ látása és a gép-
jármû mûszaki állapota, láthatósá-
ga nélkülözhetetlen a biztonságos
közlekedéshez. Mint mondta, a fi-
gyelemfelhívás mellett valós segít-
séget is nyújtanak, hiszen optikus
valamint autószerviz partnereik a
bejelentkezõk látását, illetve autó-
juk világítóberendezéseit ingyenes
átvizsgálják. A látás és a láthatóság
alapelve vonatkozik a kerékpáros-
okra és a gyalogosokra is. Ugyan-
így a kerékpárt tolókra, vagy a
gépkocsiból kiszálló sofõrökre. La-
kott területen kívül éjszaka, és
korlátozott látási viszonyok esetén
ezért kötelezõ valamennyiük szá-
mára a fényvisszaverõ mellény vi-
selése. A téli gumik használatát is
ajánlják, mert már hét fok alá
csökkent a napi átlaghõmérséklet.

Az akcióban résztvevõk ezúttal
is fényvisszaverõ eszközöket kap-
tak ajándékba. A baleset-
megelõzési elõadó ezzel kapcso-
latban hangsúlyozta, a hatóság

nagy sokat költ ezekre az eszkö-
zökre, és nagyon sokat is kioszt
belõlük, többek között a fényvisz-
szaverõ mellényekbõl, de sajnos
nem látják vissza sem a kerékpá-
rosokon, sem pedig gyalogosokon.
Ne ajándékként kezeljék, hanem
viseljék napi szinten, kérte a közle-
kedõket.

Kiss Ambrus, a Magyar Autóklub
Nyugat-dunántúli Regionális Szer-
vezetének elnöke elmondta, az
idén 120 éves klub egyik legfonto-
sabb küldetése ma is a közúti köz-
lekedés biztonságának elõsegíté-
se. A balesetek számának csökken-
tése érdekében támogatják a
rendõrséget kampányaiban, de a
Látni és látszani akciót maga az
Autóklub is meghirdeti 2012 óta.
Idén is október közepétõl decem-
ber közepéig állnak rendelkezésre
ingyenes felülvizsgálattal az autó-
sok számára. Többek között átné-
zik a gépjármûvek világító és fény-
jelzõ berendezéseit, valamint a té-

li gumik profilmélységét. Mint
mondta, idén a balesetek számá-
nak csökkenése volt jellemzõ ez
idáig. Az elsõ három negyedévben
10 423 baleset történt országosan,
15 százalékkal kevesebb a 2019-es
esztendõ ugyanezen idõszakához
képest. A nyugat-dunántúli régió-
ban is 15 százalékos csökkenésrõl
lehet beszámolni. A balesetek szá-
mának csökkenése inkább az elsõ
két negyedévben mutatkozott
meg jobban, melyben szerepet ját-
szott a kisebb forgalom a járvány
miatt.   

A meghirdetett kampányra
többen érkeztek kerékpárral.
Kovácsné Ujj Andrea elmondta, ha
az idõjárás engedi, náluk az egész
család kerékpárral közlekedik. Na-
gyon fontosnak tartják a közleke-
dési szabályok betartását, a biz-
tonságot és a láthatóságot, ezért
minden ezt szolgáló tartozékkal el
vannak látva kerékpárjaik.

Antal Lívia

A TÉLI KÖZLEKEDÉS VESZÉLYEIRE HÍVTÁK FEL A FIGYELMET

A látás és láthatóság jegyében

Kiss Ambrus, Kovácsné Ujj Andrea, Lábodi Judit és Horváth László

Az Emberi Erõforrások Minisztériuma 2020/2021. tanév rendjérõl szóló
27/2020. (VIII. 11.) EMMI-rendelet, valamint a nevelési-oktatási intézmények
mûködésérõl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI-rendelet alapján pályázatot hirdet nyolcadik évfolyamon
tanuló diákok számára az Arany János Tehetséggondozó Programban
való részvételére.
A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetû, tehetséges diákok
továbbtanulását.
Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében lehetõség nyílik ar-
ra, hogy a hátrányos helyzetû tehetséges gyerekek olyan középiskolákban,
kollégiumokban tanuljanak, nevelõdjenek, amelyek célul tûzték ki a
tehetséggondozást és a felsõfokú tanulmányokra való eredményes
felkészítést.

A Tehetséggondozó Programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki
a) tanulói jogviszonyban áll, és a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik abban a

tanévben, amelyben a pályázat meghirdetésre kerül, és
b) az e pontban meghatározott VALAMELYIK feltételnek megfelel:

ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
bb) a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.)

53. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülõ
nevelésbe vett, vagy a programba történõ jelentkezés idõpontjában ideiglenes hatállyal
elhelyezett,

bc) a család- és gyermekjóléti szolgálat Gyvt. 40. §-a szerinti, az általános iskola és a szülõ
kezdeményezésére elkészített javaslat alapján rászorult, azzal, hogy a család- és
gyermekjóléti szolgálatnak a rászorultság kérdésében annak alapján kell döntenie, hogy
kellett-e az Arany János Tehetséggondozó Programba történõ jelentkezést megelõzõ
három éven belül a Gyvt. 39. §-a alapján az érintett tanuló érdekében intézkednie,

bd) a szülõ vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága esetén, ha a gyermeket
nevelõ szülõk bármelyikérõl vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a
pályázat benyújtása idõpontjában a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 33. §-a szerinti aktívkorúak ellátására jogosult vagy a pályázat
benyújtásának idõpontját megelõzõ 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresõként
nyilvántartott személy, 

be) lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a kedvezményezett települések
besorolásáról és a besorolás feltételrendszerérõl szóló 105/2015. (IV. 23.) korm.rendelet
értelmében kedvezményezett településen található,

bf) lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem kedvezményezett, de a települési
lakónépességi adatok alapján ötezer fõt meg nem haladó állandó lakosságszámmal
rendelkezõ településen található, és a programba történõ jelentkezés idõpontjában a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdés
a)–d) pontjában foglalt valamelyik célra nyújtott települési támogatásban vagy a jelentkezés
idõpontját megelõzõ 6 hónapon belül rendkívüli települési támogatásban részesül.

Az 5 éves képzés során a Program kiemelt céljai között szerepel, hogy 
– a tanulók felkészültek legyenek felsõoktatási intézményben történõ továbbtanulásra,
továbbá térítésmentesen
– szerezzenek angol (vagy más idegen nyelvbõl) középfokú nyelvvizsga-bizonyítványt,
– informatikából szerezzék meg az ECDL-bizonyítványt,
– a tanulók gépjármûvezetõi engedéllyel is rendelkezzenek,
– a program új elemeként 2021 szeptemberétõl a tanulók tanulmányi ösztöndíjban részesülnek!

A pedagógiai eszközök mellett a kollégium személyre szóló szociális segítséget nyújt a diákok
szocializációját hátráltató anyagi nehézségek ellensúlyozására:
– tankönyv, taneszköz,
– kollégiumi étkezési,
– utazási,
– ruházkodási támogatások rendszere.

Kollégiumi bentlakásos programhétvége 

A programban részt vevõk számára a kollégiumi elhelyezés kötelezõ!
Havonta egyszer és egy tanévben legalább 10 alkalommal szervezõdik, melyen a tanulók részvétele

kötelezõ. A tíz alkalomból legfeljebb három, a tanév során átcsoportosítható és így pl. õszi, tavaszi,
nyári szünetben nagyobb belföldi és külföldi kirándulásokat szervezünk.

Pályázni a pályázati felhívás hiánytalanul kitöltött ûrlapjainak beküldésével lehet, amelyek a
programban már részt vevõ középiskolákban szerezhetõk be, vagy letölthetõk az Emberi
Erõforrások Minisztériuma honlapjáról www.kormany.gov.hu / Emberi Erõforrások Minisztériuma /
Oktatásért Felelõs Államtitkárság).

Hogyan lehet a Programba bekerülni?

A pályázatot legkésõbb 2020. december 11-ig az általános iskola postai úton juttatja el az elsõ
helyen kiválasztott középiskola címére!

Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „Arany János Tehetséggondozó Program”.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a nevelõtestület támogató nyilatkozatát,
– a szülõ nyilatkozatát arról, hogy elfogadja és támogatja az 5 éves oktatást és a kollégiumi ellátást,
– a tanuló személyi adatlapját,
– az osztályfõnök tanulóról írt jellemzését (2 példányban),
– a tanuló kézzel írott önéletrajzát (2 példányban),
– azt, hogy a programban részt vevõ intézmények közül melyekbe kéri a felvételét,
– a hátrányos helyzetet, VAGY a rászorultságot igazoló hivatalos dokumentum fénymásolatát.

A pályázóknak külön jelentkezési lap benyújtásával egyénileg kell jelentkezniük a központi
írásbeli vizsgára 2020. december 4-ig.

A pályázat eredményérõl 2021. február 10-ig a középiskola tájékoztatja a
jelentkezõket.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak a programban
részt vevõ intézményekben. 

Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium – 8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 16. 
Sümegi László igazgató • (Tel: +36-92/510-200)
Käsz Ildikó igazgatóhelyettes, programgazda (Tel: +36-92/596-445/27)

Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium 
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 30. 
Kiss Zsolt igazgatóhelyettes, programfelelõs • (Tel: +36-92/313-490) 

SZERETETTEL  VÁRUNK  MINDEN  ÉRDEKLÕDÕT!

Felhívás az Arany János Tehetséggondozó Programba
történõ jelentkezésre
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Zalaszentmihályon felújították
a Kossuth Lajos utca meredek
szakaszát. Rekonstrukciójának
szükségességét hûen tükrözi a
helyiek általi csúszka utca elneve-
zés. A Magyar falu program által
támogatott beruházásnak kö-
szönhetõn a biztonságos közleke-
dés feltételei is megteremtõdtek.

A felújított útszakasz átadása
örömteli esemény a falu lakói
számára, melynek elõnyeit a túl-
partra érkezõ horgászok, a szom-
szédos településre utazók és a
szántóföldre igyekvõ gazdák egy-
aránt élvezik, fogalmazott kö-
szöntõjében dr. Csikós Andrea Dó-
ra polgármester az út átadásán.
Mint mondta, szinte hallani lehe-
tett a község felsóhajtását, ami-
kor megnyerték a Magyar falu
program önkormányzati utak fel-
újítására kiírt pályázatát 2019-
ben. A Kossuth Lajos utca 180
méteres szakasza tele volt kátyú-
val. Itt csak 20-30 kilométer/óra
sebességgel lehetett közlekedni,
de még így sem sikerült a gödrö-
ket kikerülni. Esõs idõben höm-
pölygött a víz az úton. A Modern-
Ép Kft. kivitelezésében városi mi-
nõségû út készült el, 8 centimé-
teres aszfaltréteggel, vízelvezetõ
padkával és árokkal. A polgármes-
ter hangsúlyozta, fontosnak tart-
ja a lakosság komfortérzetének
növelését, a fiatalok helyben tar-
tását. Kiemelte, a Magyar falu
program épp azt szolgálja, hogy a
vidéki életmód valós alternatíva
legyen a városi kényelemmel és
infrastruktúrával szemben a lete-
lepülni szándékozók számára is. 

Manninger Jenõ, a térség or-
szággyûlési képviselõje azt
mondta, a megvalósult beruházás
komoly elõrelépés a falu életé-
ben. A kormány korábban is tá-
mogatta a kistelepüléseket, olyan
eszközökkel is, mint az adósság-
konszolidáció. Jelenleg is vannak
más pályázati források a Magyar

falu program mellett, amit azért
hoztak létre, hogy olyan fejlesz-
tések tudjanak megvalósulni,
amelyekre az önkormányzatok-
nak nincs kerete. Zalaszent-
mihályon is szükség volt a Magyar
falu program támogatására,
melybõl megújulhatott ez az út-
szakasz.

Ruzsics Ferenc, a megyei köz-
gyûlés alelnöke azt emelte ki,
hogy kormány elkötelezett a kis-
településeken élõk számának
megtartása, növelése és életmi-
nõségének javítása iránt. Ezért
dolgozták ki a Magyar falu prog-
ramot, melynek pályázati kiírásai
helyi igényeken és szükséglete-
ken alapulnak. Megemlítette falu-
si CSOK programot, amivel
ugyancsak a vidéken maradást kí-
vánják elõsegíteni.

A Kossuth Lajos utca „csúszka”
szakaszának felújításán kívül még

öt pályázatot adott be Zalaszent-
mihály önkormányzata összesen
45 millió forint értékben.

– Ezek közül hármat a Magyar
falu programra nyújtottunk be,
amelybõl kettõ, a Csány László ut-
ca felújítását, valamint az önkor-
mányzati karbantartó eszközök
beszerzését szolgáló pályázatunk
tartalék listára került. nem nyert.
Az óvoda udvarának fejlesztésére
viszont 2,3 millió forintot kap-
tunk – válaszolt érdeklõdésünkre
az ünnepség után dr. Csikós And-
rea Dóra polgármester. – A Bel-
ügyminisztériumtól reméltünk
támogatást az önkormányzati hi-
vatal energetikai korszerûsítésé-
re, ami szintén odébb tolódott.
Ötödik pályázatunk elbírálására
még várunk. Az Országos Infor-
matikai Programiroda támogatá-
sában bízunk, melybõl négy asz-
tali számítógépet vásárolnánk az

óvodába, a könyvtárba és a kö-
zösségi házba. Eredményeink kö-
zött tarthatjuk számon, hogy
szeptembertõl ismét többen dol-
gozhatnak a közmunkaprogram-
ban. Összesen hat fõ, akik közül
egy fõ a gazdaságvédelmi akció-
terv révén került be a program-
ba. Feladatuk a település közte-
rületeinek rendben tartása. Ön-
kormányzatunk folyamatosan
gondoskodik az eszközellátásról;
legutóbb saját erõbõl fûnyírót és
Sthil fûrészt szerzett be.  

A Magyar falu programban az
egyházközséggel közös pályáza-
tunknak köszönhetõen több
programot valósíthatunk meg.
Nyáron egyhetes kézmûves tá-
borban vehettek részt a gyere-
kek. A közelmúltban levendulaül-

tetésre invitáltuk a lakosságot a
Tihanyi Bencés Apátság közremû-
ködésével. Gergely Gellért atya
látogatott el hozzánk, és elõadást
is tartott a gyógynövénykultúrá-
ról. A pályázat a plébánia felújítá-
sát is lehetõvé teszi. Az ablakok
cseréje már megtörtént. Az év
végére lehet, hogy be is fejezõdik
a munka, de legkésõbb a jövõ
márciusi határidõre. Tavaly az or-
vosi rendelõ fejlesztésére is nyer-
tünk támogatást. A projekt most
ért a megvalósítás szakaszába. Ki-
választottuk a nyertes vállalko-
zást, amely beszerezheti az új or-
vosi eszközöket, illetve az új bú-
torokat a rendelõbe és a váróba. 

A szociálisan rászorulók szá-
mára a szociális tûzifa pályázaton
nyert 50 köbméter tûzifából 11

rászorulót tudtunk támogatni.
Karácsonyra az idõsek élelmiszer-
csomagot kapnak. A 0-18 éves
korosztályt egyszeri 10.000 Ft-os
támogatásban részesítjük. A
Bursa Hungarica felhívás kereté-
ben a felsõoktatásban résztvevõ
hallgatókat tíz hónapon keresztül
havi 10 ezer forinttal támogatjuk.

A következõ évet az építkezé-
sek évének tekintjük. Két fontos
célt tûztünk magunk elé, az orvo-
si szolgálati lakás valamint az álta-
lános iskola és óvoda felújítását.
Az alapítványi fenntartású, de ön-
kormányzati tulajdonú iskola re-
konstrukciójára egyrészt saját
költségvetésünkbõl biztosítunk
majd forrást, kiegészítve az épület
külsõ festésére valamint az eresz-
csatorna cseréjére nyert Leader-
támogatást. Ezt azonban meg kell,
hogy elõzze a hetvenes években
beépített ablakok cseréje. Sajnos
anyagi lehetõségeink ezt nem fe-
dezik, ezért a lakosság segítségét
kérjük. Papír- és vasgyûjtést, kará-
csonyi jótékonysági vásárt szerve-
zünk az intézmény javára. Számí-
tunk pénzbeli felajánlásokra is,
hogy az új nyílászárók beépítésé-
vel viszonylag teljessé váljon az is-
kola külsõ felújítása. 

Antal Lívia

A KÖVETKEZÕ ESZTENDÕT AZ ÉPÍTKEZÉS ÉVÉNEK TEKINTIK 

Útfelújítás Zalaszentmihályon

A levendulaültetõ csapat Gellért atyával (jobbról a harmadik)

Fazekastábor

Rigó Márton, a Modern-ÉP Kft. ügyvezetõje, dr. Csikós Andrea Dóra,
Manninger Jenõ és Ruzsics Ferenc

Pölöskén az idei év legnagyobb
eseményeként tarthatják számon
a felújított katolikus plébánia-
templom augusztus 22-i újraszen-
telését. Az egyházközség a paplak
renoválására is nyert támogatást.
Itt már javában zajlanak a munká-
latok. Reményeik szerint hamaro-
san megkezdõdhet az orvosi ren-
delõ megújítása is, melyre az ön-
kormányzat nyújtott be pályáza-
tot. Mindemellett idén Pölöske
mindennapjait is meghatározta a
pandémia. Ahogy Tóth Tivadar
polgármester fogalmazott: alig
kezdtünk bele az évbe, a járvány
már is közbe szólt. 

– Követve a rendelkezéseket,
önkormányzatunk munkatársai
home office-ba vonultak a veszély-
helyzet kihirdetését követõen.
Igyekeztünk segítséget nyújtani a
lakosoknak a védekezésben,
amelyhez összességében sokat
tettünk. Maszkot varrattunk, mely-
bõl mindenkinek kiosztottunk
egyet. Bevásároltunk azoknak, akik
ezt igényelték, valamint hetente
két alkalommal a gyógyszereket is
kiváltottuk a megyeszékhelyen.
Tesszük ezt most is, ha a helyzet
úgy kívánja.  Programjaink nagy ré-
szét lemondtuk, egyedül a szüreti
felvonulást tartottuk meg szep-
tember 12-én. Az Együtt Pölös-
kéért Egyesület szervezte meg a
rendezvényt felvonulással, fõzõ-
versennyel és fellépõkkel. Az idõ-
sek napja elmaradt, de nem feled-
kezünk meg róluk, mert idén is
kedveskedünk nekik egy tartós
élelmiszer-csomaggal. Szokásunk-
hoz íven a gyermeket nevelõ szülõ-
ket is támogatjuk a korábbi évek-
hez hasonlóan. Jelenleg kétséges-
nek tûnik az adventi ünnepkör, va-
lamint a falu karácsonyának meg-
tartása is a járványhelyzet miatt. 

– Pályázatok tekintetében ho-
gyan sikerült az év?

– A Magyar falu programra be-
adott pályázataink közül a közterü-

leti karbantartó eszközök beszer-
zése, valamint a Petõfi utcai járda-
rekonstrukció tartaléklistára került.
A Táncsics utca keresztezõdésétõl
a templomig tartó legrosszabb ál-
lapotú egy kilométeres járdasza-
kaszt újítanánk fel a kapubejárókkal
együtt. Az orvosi rendelõ fejleszté-
sére tavaly beadott pályázatunk el-
lenben nyert, melyrõl 2019 év vé-
gén kaptunk értesítést. A járvány-
helyzet azonban határidõcsúszást
okozott. Az új orvosi eszközöket
már beszereztük, a rendelõépület
felújításának viszont csak most tu-
dunk nekiállni. A rekonstrukció
egyebek mellett fûtéskorszerûsí-
tést, a burkolatok és a nyílászárók
cseréjét, illetve a homlokzat szige-
telését foglalja magában. A kivite-
lezés idejére a mûvelõdési ház
egyik helyiségébe költöztetjük a
rendelõt. A Leader-programban
egy 250 négyzetméteres rendez-
vénysátor beszerzésére nyertünk

támogatást, amelynek költségét
elõfinanszíroztuk. Bízunk benne,
hogy az év végéig megtörténik az
elszámolás. Szeretnénk egy játszó-
teret létesíteni a mûvelõdési ház

melletti zöld területen, amellyel
teljesebbé válhat a faluközpont.

A fejlesztések terén egyébiránt
kicsi a mozgásterünk, mert költ-
ségvetésünket nagyban leterheli

az intézmények karbantartása, a
település mûködtetése, a bérek és
rezsiköltségek. Ezek közül több
mint ötmillió forinttal járulunk hoz-
zá az alapítványi iskolánk mûködé-
séhez, amellyel a rezsiköltséget és
a kisebb felújításokat álljuk. 

– A minõségi ivóvízellátás te-
rén sikerült elõre lépni?

– A Zalavíz Zrt. beruházásában
2022 végére valósulhat meg a
Búcsúszentlászló és térsége ivóvíz-
minõség-javító projekt, amely több
környéki település mellett Pölöskét
is érinti. Ezáltal a barnakpusztai te-
lepülésrészen is megoldódik a mi-
nõségi vízellátás. A magyar állam
kormányzati és uniós forrásból biz-
tosítja a forrást a projekthez,
amelynek tervezése már megtör-
tént. A Nemzeti Fejlesztési Prog-
ramiroda nemrég a kivitelezésre is
kiírta a nyílt közbeszerzési pályáza-
tot. Ha minden rendben zajlik le,
2021 közepétõl megkezdõdhetnek

azok a munkálatok, amelyeket már
a lakosok is látnak. 

– Idén jelentõs fejlesztésként
valósulhatott meg az 1960 máju-
sában felszentelt templom re-
konstrukciója. 

– Templomunk felújítására a
búcsúszentlászlói egyházközség 15
millió forint kormányzati támoga-
tást nyert, melyhez önkormányza-
tunk is tett egymillió forintot. A hí-
vek anyagi támogatásával valamint
az egyházközség tartalékaival
mintegy 23 millió forintra növeke-
dett a beruházás végösszege,
amelybõl megtörtént többek kö-
zött a világítás, a padfûtés és a
hangosítás korszerûsítése, a bolt-
íves ablakok cseréje a belsõ festés-
sel együtt. Jelenleg a torony meg-
világításán dolgoznak, a folytatás-
ban pedig a tetõ megújítását, vala-
mint a belsõ tér újra térkövezését
tervezik. 

Mivel a falunak nem volt temp-
loma, a Mária bölcsõje kápolnánál
tartották a szentmiséket. Az új
templom megépítését Péterfai La-
jos plébános kezdeményezte. 1949
és 1960 között épült fel széles ösz-
szefogással, társadalmi munkával,
és a helyiek adakozásából. A temp-
lom 60 évvel késõbbi rekonstrukci-
ója Tódor Szabolcs helyettes espe-
res, plébánosnak köszönhetõ. Je-
lenleg a paplak áll felújítás alatt,
melyre ugyancsak 15 millió forin-
tot nyert az egyházközség.

Településünk egyaránt gazdag
természeti és történelmi értékek-
ben. Az elõbbit a horgásztavak, a
több százéves platánfák, a Sohollári
völgy képviselik, míg az utóbbit
többek között az Ördögvár, amely a
török idõkben fontos védelmi erõ-
dítmény volt. Pölöske és a pölöskei
vár történetének feldolgozásával
dr. Vándor Lászlót, a Göcseji Múze-
um nyugalmazott igazgatóját bíz-
tuk meg. A készülõ kötetet hama-
rosan közkinccsé tehetjük – zárta a
beszélgetést Tóth Tivadar polgár-
mester.

Antal Lívia

Pölöske vigyázza történelmi értékeit

Dr. Udvardy György érsek szentelte fel a felújított templomot Tóth Tivadar polgármester beszédet mond a szentmisén



HIRDETÉS8 RÉGIÓ

A különleges, raktárépületek-
ben készült felvételeken közel 200
elõadó áll színpadra, köztük zenei
legendák, fesztiválzenekarok és a
mulatós zene jeles képviselõi,
egyenként 45 perces koncertet ad-
va. A bulik helyszíni közönség nél-
kül zajlanak, kizárólag a technikai
személyzet jelenlétében rögzítik
az elõadásokat. A Raktárkoncer-
tek megvalósításában a Lounge
Group szakértõi a kezdetektõl fog-
va jelen voltak, hiszen egy ilyen
eseménysorozat rendkívüli figyel-
met követel és még több elõkészí-
tést. De persze egy ilyen léptékû
produkcióhoz hatalmas zenei,
technikai és mûsorszórói stábra
van szükség. A technikai támoga-
tást és közvetítést az Antenna
Hungária Zrt. bonyolítja le meg-
annyi, a magyar könnyûzenei ipar-
ágban ismert szakmai stábbal.

A Raktárkoncert-felvételek a
mindiGO TV alkalmazásában
lesznek elérhetõek szeptember
21-étõl, minden regisztráló számá-
ra ingyenesen. De a raktárkoncer-
tek nyilvánosságra kerüléséig sem
maradnak tartalom nélkül a zene-
kedvelõk, hiszen a Lounge Group
ügynökség által számos értékes
tartalom, werkfilmek és apró kon-
certrészletek már most felkerültek
az internetre. A cégcsoport a Rak-
tárkoncert-sorozat látványvilágá-
nak kialakítása mellett a koncert-

felvételek technikai véglegesítésé-
ben és kommunikációjában is
oroszlánrészt vállal, amelynek kö-
szönhetõen a rajongók bepillan-
tást nyerhetnek a legfrissebb ku-
lisszatitkokba. 

A Lounge cégcsoport már több,
hasonló komplex produkciót vitt si-
kerre a rendezvényes területen.
Ilyen volt például az MVM
Zenergia elsõ online sugárzott, ko-
molyzenei koncertjének megvaló-
sítása is. De az ügynökség szá-
mára más hasonló, komplex zenei
projektek sem ismeretlenek. Ko-
rábban például a Szerencsejáték
Zrt. szuperkoncertjeit támogatta

hasonlóan széles eszközpalettá-
val. Utóbbi projektet nemzetközi
elismerésben is részesítették,
nyáron a Global Eventex Awards
két kategóriában is díjazta.

A Raktárkoncerttel kapcsolat-
ban szinte mindenki egyetért az-
zal, hogy a hazai könnyûzenei pa-
letta sokszínûségét új, online plat-
formon bemutató megoldás egye-
di a maga nemében, és várhatóan
a zenerajongóknak is különleges
élményt nyújt majd. Noha világ-
szerte kísérleteznek hasonló meg-
oldásokkal, az innovatív magyar-

országi módszer egyszerre képes
a zeneipar támogatására és a ra-
jongók járványhelyzet-kompatibilis
szórakoztatására.

A fellépõkrõl készült fotók, vi-
deók, exkluzív tartalmak és a sztá-
rok folyamatosan bõvülõ listája a
raktarkoncert.hu oldalon és a pro-
dukció hivatalos Facebook- és
Instagram-oldalán tekinthetõk
meg. 

HÍRE MÁR MEGELÕZTE
RAKTÁRKONCERT, ÖSSZEFOGÁS A HAZAI KÖNNYÛZENÉÉRT
 A hazai könnyûzenei ipar támogatására indított koncertsorozat,
a Raktárkoncert felvételei már augusztus közepe óta zajlanak. A
közönség szeptember 21-étõl láthatja teljes egészében a digitáli-
san közvetített rendezvénysorozatot, de már most óriási az ér-
deklõdés a könnyûzene rajongói részérõl. A projektet koordináló
Lounge Groupnál hatalmas apparátus dolgozik azon, hogy a pro-
jekt bevonuljon minden idõk leggrandiózusabb magyarországi
koncertjeinek csarnokába.

Hangácsi Márton


