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Régészeti feltárások a megyében
A Göcseji Múzeum legújabb feltárásairól tartottak közös sajtótájékoztatót az intézmény régészei. A bejárással egybekötött
eseményre Sármelléken került sor, jelenleg ugyanis ott folyik az
egyik legnagyobb kiterjedésû kutatás, mégpedig a tervezett M76os út I. szakaszának végcsomópontja, valamint az autópálya mellé
tervezett pihenõhely és benzinkút területén. A munkát a NIF Zrt.
és a Várkapitányság Zrt. megbízásából végzi a múzeum csapata.

Eke István, Simmer Lívia és Orha Zoltán
A Sármellék – Száraz eleje elnevezésû lelõhely közelmúltbéli
ásatásairól Eke István ásatásvezetõ tájékoztatta a sajtót. Többek
között elhangzott: az elõzetes
kutatások (terepbejárás, geofizikai felmérés) alapján már tudták,
hogy a terület évezredek óta,
több korszakban is lakott volt. A
közel 40 hektáros területen zajló
munka mindezt be is bizonyította, hiszen kilenc régészeti korszak jelenségei és leletei kerültek
elõ. A korai és a középsõ neolitikum, valamint a középsõ rézkor
idejébõl is településmaradványokat, sírokat tárták fel. A késõ rézkorból (Bádeni kultúra; Kr.e 34003000) pedig a településmaradvá-

(Fotó: Göcseji Múzeum)

nyok mellett tömegsírt is találtak. Több olyan temetkezés nyomára bukkantak, ahol az emberi
csontvázak nem szokványos pozícióban voltak elföldelve. A régész szerint ezek a sírok akár háborús áldozatok temetkezési helyei is lehetnek, de az is lehet,
hogy egy járvány során elhunyt
embereket temettek ide.
Sármelléken ezenkívül késõ
bronzkori (Halomsíros kultúra),
kora vaskori (Hallstatt kultúra),
késõ vaskori (La Tène kultúra) leleteket is találtak: fémmûvességhez kötõdõ tárgyakat, öntõformákat, illetve bronz díszeket. De
további temetkezések nyomait
is. A területen – ahol december

közepéig zajlik a kutatómunka – a
római kor és az Árpád-kor nyomai is elõkerültek.
Zala megyében az elmúlt hónapokban több más településen
vagy annak határában is dolgoztak a régészek. Például az M9-es
út építésének vonalán, Alsónemesapáti határában, illetve az
M76-os
úthoz
kötõdõen
Alsópáhok környékén is. Ezekrõl
az eredményekrõl Orha Zoltán
ásatásvezetõ számolt be. Az
alsónemesapáti lelõhelyen valószínûleg a Betefalvának nevezett
falu maradványait találták meg a
szakemberek. A település elsõ
írásos említése 1335-ben történt, a források tanúsága szerint
a 14-15. században nemesek által
lakott falu volt. Határa a Pölöskepatakig (mai Szévíz-csatorna)
terjedt, ahol a malmaik is mûködtek. 1600 körül a törökök elpusztították, átmenetileg el is néptelenedett, véglegesen pedig a 17.
század második felében pusztult
el a település. Egykori területe
Alsónemesapátiba olvadt.
Alsópáhok környékén pedig
többek között a római hódítás
idején itt élt kelta népesség hagyatéka került elõ.
(Folytatás a 2. oldalon.)

A Zalai Napló
jövõ évi száma
2022.
január 25-é
én
jelenik meg.

agykanizsán felfénylett Advent harmadik gyertyája is
az Erzsébet téri városi koszorún december 12-én. A
hétvégi zenés programok mellett a hét minden napján
kézmûves termékekkel és finomságokkal várják az érdeklõdõket egészen karácsonyig az Adventi Forgatagban.

N

ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET,
egészségben teljes, eredményekben gazdag,

BOLDOG ÚJ ÉVET
kívánunk Kedves Olvasóinknak
és Üzleti Partnereinknek!

A TARTALOMBÓL

Zalai Napló szerkesztõsége

 Fõpróba a Göcsej Tudásközpontban
3. oldal

 Bízva egy szebb esztendõben
4. oldal

 Az alkatrészektõl a drónok gyártásáig
7. oldal

RÉGIÓ

2

KITEKINTÕ

CSONTVÁZAK SZOKATLAN POZÍCIÓBAN

Régészeti feltárások a megyében
Középkori kályhacsempe

Rézkori tömegsír

(Folytatás az 1. oldalról)
A régészek ehhez kapcsolódóan két kemencét, és kisebb nagyobb gödröket tártak fel, de elõkerült még egy sestertius, egy ép
drótfibula, több trombitafibula,
valamint egy temetõ részlete is.
Simmer Lívia, a múzeum régészeti osztályának vezetõje a sajtó-

(Fotó: Göcseji Múzeum)

ADVENTI RENDEZVÉNYEKKEL

(Fotó: Göcseji Múzeum)

tájékoztatón elmondta: az M9-es
gyorsforgalmi út további szakaszaihoz kapcsolódva Kisbucsa, Zalaszentiván és Pethõhenye térségében is folytak és folynak feltárások. Itt a késõ újkõkortól a középkorig kerültek elõ leletek. Az M76os út építésének kapcsán pedig
Keszthely-Fenékpuszta és Zalaapáti

térségében is nyitottak kutatóárkokat, mintegy 50 ezer négyzetméteren. Elõbbi helyen a római erõdhöz
kapcsolódó sánc történetéhez kaptak újabb információkat a régészek.
Bizonyossá vált, hogy a sánc egykorú a több évtizede kutatott fenékpusztai erõddel.
– pánczélPetra –

UTAK, ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA JÖVÕRE IS FOLYTATÓDIK

Bókaháza karácsonyvárása Mozgalmas évet zárnak Bakon
Az ünnepi készülõdés jegyében, advent utolsó vasárnapjain
helyi és környékbeli kézmûvesek kínálták portékáikat Bókaháza
központjában. Szebbnél szebb adventi koszorúk, asztali-, ajtó és
karácsonyfadíszek, egyéb dísztárgyak és ízletes sajtok, lekvárok,
mézek, savanyúságok várták a vásárlóikat. Az ünnepi forgatagban
kellemes zenei aláfestés mellett kínáltak frissen gõzölgõ ételeketitalokat a Rönkös Bisztró & Grillkert munkatársai – foglalta össze
Lóth Eszter polgármester.

– Advent elsõ vasárnapján közösen építettük föl a köztéri betlehemet, dekoratív öltöztetett figurákkal, majd a szép számú segítõvel együtt díszítettük föl a
mindenki karácsonyfáját és a kültéri adventi koszorút. Ekkor mutatkoztak be elõször az ünnepi
vásározók. A második gyertyagyújtás elõtt élményt adó gyermekprogram keretében érkezett
a Mikulás az elõre számára elkészített sátorba. Idén 35 névre
szóló ajándékcsomagot készítettünk a 14 év alatti gyerekek számára. Advent harmadik hétvégéjén a Bokréta népdalkör fellépésével szerveztünk ezüstvasárnapi
programot, ahol Cséry Gergõ plébános gyújtotta meg a harmadik
gyertyát az adventi koszorún.
Majd a falukarácsonyi ünnepség
következik, remények szerint a
községházán. Jelen lesznek a helyi ovisok és kisiskolások mellett a
betlehemes játék vendég elõadói. Mézes kalács, puncs, forró
tea és forralt bor is kerül majd a
feldíszített asztalokra.
– Idén miként fejlõdött a település?
– Istennek hála több beruházással is büszkélkedhetünk. Vis
maior forrás felhasználásával, két
ütemben, vasbeton szerkezetû,
betonos és termésköves támasztékkal sikerült a temetõhöz vezetõ partfalat mintegy száz méter
hosszúságban megerõsíteni. A temetõhöz közel esõ területen, az
õsszel, BFT-s forrásból építettünk
egy 14 stációt tûzzománc képeken mûkõ fedés alatt láttató, kettõs kereszttel lezárt keresztutat,
ami szépségén túl, nagy szakrális
értékkel bír. Folyamatban van a
szociális tûzifa kiosztása. Pályázati

úton 36 köbméternyi fát szereztünk, ehhez még 59 köbmétert
önerõbõl vásárolt önkormányzatunk. Így családonként mintegy
2,5 köbméternyi fát tudunk kiosztani a rászorulóknak.

A hazai nemzeti értékek,
hungarikumok népszerûsítésének
támogatására, a településünk
központjában lévõ értéktárunk
rendbe tételének segítésére is
kaptunk támogatást. E pályázathoz kapcsoltan a bel- és külterületi, illetve zártkerti részeken feltalálható útszéli keresztek és egyéb
emlékek javítása is folyamatban

van. A tavaszi folytatásban már az
iskolásokat is szeretnénk bevonni.
Egy sikeres, TOP-os, több mint 50
millió forintos, belterületi csapadékvíz elvezetésére kiírt pályázati
beruházás tervezése napirenden
van. A falu déli részén jövõre szeretnénk mérsékelni a vizek okozta
károkat.
Van még egy BM-es, nyertes,
gyalogjárdák felújítására és építésére elnyert pályázatunk. A Kossuth utcai járda felépítése már
megtörtént, most a Rákóczi Ferenc utcai járdát bontjuk el, hogy
új építésû, biztonságos felületû

járdán közlekedhessünk jövõ tavasztól. A Magyar Falu Programban a közterületeink karbantartására tavaly egy traktort és munkagépeket tudtunk vásárolni és e
programból jövõre építhetünk
egy kisgyermekeknek szánt játszóteret is. Békében tesszük élhetõvé Bókaházát!
Nemes Norbert

Bakon öt nagyobb és néhány kisebb beruházás valósulhatott
meg az idén, számolt be lapunknak Farkas Tamás polgármester.

A Magyar Falu Program kereté- dásokat. Szeretnénk a kutakat
ben elnyert 30 millió forintos tá- tisztítástech-nológiával ellátni,
mogatásból a falu központjában ehhez azonban pályázati forrást
lévõ forgalmas csomópont mel- kell keresni.
Szintén saját forrásból, helyi
lett három méter széles gyalogés kerékpárutat létesítettünk, vállalkozó és az önkormányzati
melynek Zalaegerszeggel való
összekötése hamarosan építési
engedélyt kap a megyei kerékpárút-hálózat fejlesztés elemeként.
Ugyanekkora összeget fordíthatott az egyházközség a plébánia
belsõ felújítására, amely éppen
adventre készült el. Ott teljes gépészeti rekonstrukció, a nyílászárók cseréje, új burkolatok építése
és festési munkálatok valósultak
meg, a kor színvonalára alakítva
ezzel az 1970-es években emelt
épületet.
A település mellett fekvõ zártkertben 10 millió forintos támogatásból két útszakaszt újítottunk
fel, javítva ezzel a birtokok megközelíthetõségét. Az önkormányzat tulajdonában lévõ területen tavasszal õshonos
gyümölcsfákból
„Tündérkertet”
alakítottunk ki.
Az idei kiírásban
is nyertünk támogatást,
amelybõl két rövidebb zártkerti
utat tudunk jövõre felújítani.
Önkormányzatunk önerõbõl is valósított
Farkas Tamás polgármester és Pásztor Emánuel
meg fejlesztéseplébános a plébánia épületénél
ket. Az ivóvízhálózat ugyan korának megfelelõ dolgozók bevonásával zöldhullaállapotban van, a víz minõségére dék-tárolót hoztunk létre egy
azonban érkeztek panaszok a la- külterületi ingatlanon. Itt külön
kosságtól. Ezért a csomópontok gyûjthetõ a kertekben keletkezõ
átépítésével, melynek költségét komposztálható és a darálható
vállaltuk, a szolgáltató a nyár fo- növényi eredetû hulladék. Ez a
lyamán elvégezte a hálózat át- lehetõség egyre népszerûbb a lamosását, kitisztítva a több évti- kosság körében, jóllehet a bezed alatt felhalmozódott lerakó- szállítást még nem tudjuk megol-

dani, az egyelõre az ingatlantulajdonosok feladata.
A Civil közösségi tevékenységek feltételeinek támogatása címû kiírásban két egyesület és egy
alapítvány összesen több mint 9
millió forintot kapott, amit épületkorszerûsítésre és eszközbeszerzésre fordíthatnak. A településfásítási programban 30 sorfát

sikerült nyerni, amiket tavasszal
ültetünk el a közterületeken.
A ravatalozó és a templom külsõ felújítása a rendelkezésre álló
támogatásból ugyancsak a jövõ év
feladata lesz. Elõkészítés alatt van
több pályázatunk. TOP-forrásból
az orvosi rendelõ külsejét, Leaderpályázaton az önkormányzati hivatal épület vizesblokkjait, fûtését, belsõ tereit szeretnénk felújítani. Forrást keresünk az úgynevezett régi iskola rendbetételére,
valamint a belterületi utak és járdák felújítására is.
Számos tennivaló vár még ránk
a településfejlesztés különbözõ
területein. Idén 16 gyermek született, emiatt is növekvõ igény
van bölcsõde létesítésére, amelyhez egyelõre nem rendelkezünk
megfelelõ feltételekkel. Letelepedési szándékkal is sokan keresnek
bennünket, az üres ingatlanok
azonban hamar elfogynak. Új építési telkek kialakítását tervezzük,
hogy fogadni tudjuk azokat, akik
Bakon szeretnének lakni.
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A ZALA MEGYEI KÖZGYÛLÉS ÜLÉSÉRÕL

Fõpróba a Göcsej Tudásközpontban Újabb kerékpárutakat létesítenének
A Zala Megyei Közgyûlés 2021. december 9-én, csütörtökön
közmeghallgatást és ülést tartott.

Kétnapos vásárt rendeztek a nemrégiben felépült zalaegerszegi Göcsej Tudásközpont – Helyi Termék Piacon a „Zalai innovatív
foglalkoztatási paktum megvalósítása” címû TOP projekt keretében. A Zala Megyei Önkormányzat támogatásával létrejött eseményen Pácsonyi Imre, a megyei közgyûlés alelnöke és Tolvaj Márta, a
város önkormányzati fõtanácsadója mondott köszöntõt.

Többek között elhangzott: a
Helyi Termék Karácsonyi Vásár
december 10-11-én várja a látogatókat a zalaegerszegi piac új
épületénél, ahol elsõ alkalommal
hordták össze portékájukat az
árusok. A karácsonyi vásár egyfajta „fõpróba” is, hiszen ízelítõt
kaphatunk arról, hogy jövõre – a
Kézmûves Piac hivatalos átadá-

sát követõen – milyen termékekkel találkozhatunk itt. A két nap
alatt ajándéktárgyakat, lakásdíszeket, valamint helyi terményekbõl készült finomságokat
árultak a kereskedõk.
De kulturális eseményekre is
sor került: a Zalaegerszegi
Tourinform Iroda jóvoltából piaci
körsétára várták az érdeklõdõ-

 A Szabadics Építõipari Zrt. tevékenységét idén az Év Vállalkozása címmel ismerte el Nagykanizsa Város Közgyûlése. A
nagyvállalat idén is számos jelentõs projektben vett részt a
közmûépítéstõl a magasépítésig. Mindemellett technológiai
fejlesztésre is fordított figyelmet
a Modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítõ fejlesztések támogatása GINOP-pályázattal.
egyik legnagyobb kockázatának
megoldási folyamata.
– Antal Lívia –
– A Pannon Egyetemmel karöltve a balatoni iszap építõipari
– Mi valósult meg ezen pályá- felhasználásának lehetõségeit
zat keretében?
kutatják.
– Úgy tartja a mondás, hogy jó
– A Pannon Egyetemmel egy simunkához jó szerszám kell. Mi pe- keres pályázat keretében azt vállaldig küldetésünknek érezzük, hogy tuk, hogy Balatongyörök és Fenékmegrendelõink számára jó munkát puszta között elterülõ mintegy 5
végezzünk – válaszolt elsõ kér- millió köbméter iszap hasznosítádésünkre Kovács Tamás, a vállalat sára építõipari terméket fejlesztünk
elnöke. – Ennek érdekében folya- ki, megteremtve ezzel a tó kotrásámatosan fejlesztjük az eszközpar- nak további lehetõségét. A Balaton
kunkat, ami magában foglalja a 2004 óta nem volt kotorva, ennek
munkavégzéshez szükséges gé- az egyik fõ oka, hogy a kikerülõ
peket, kotrókat, teherautókat és a iszapot fogadó zagykazetták megmunkásszállításhoz használt bu- teltek. Emiatt gondoskodni kellene
szokat is. Figyelmet fordítunk arra kiürítésükrõl, illetve felhasználáis, hogy hasznosítani tudjunk olyan sukról, ami háromirányú lehet. Küfejlesztéseket, amelyek a gyor- lönösebb változtatás nélkül ez az
sabb, hatékonyabb munkavégzést anyag alkalmas a felhagyott básegítik elõ rombolás nélkül. Ennek nyák feltöltésére, de nincs ilyen a
a talajradar egy nagyon jó példája, közelben. Meghatározott mixtura
hiszen a tervezett nyomvonal elõ- összeállításával hasznosítható lenzetes feltárás nélküli vizsgálatával ne a mezõgazdaságban talajerõpontos információt kapunk a föld- javításra, illetve égetéssel építõipaben lévõ keresztezõ közmûvekrõl. ri felhasználásra. Mi ezt a vonalat
Nem mennek el órák, napok a kézi tûztük ki célul, társul híva az egyekereséssel, és nem okozunk ellátá- tem égetési kompetenciáit. Olyan
si problémákat egy esetleges ká- falazóanyag kifejlesztése a célunk,
belszakítással.
ami piacképes termék is lesz.
Idén egy másik jelentõs fejlesz– Milyen jelentõs projektben
tésként vásároltunk egy technoló- vettek részt?
giát az azbesztcsövek állapotának
– Szerencsére ez az év is bõrobottal és hozzá kapcsolódó szoft- velkedett kihívást jelentõ szép
verrel való felméréséhez. Mûködte- munkákban. Az év legnagyobb
téshez kollégákat is kiképeztünk. eseménye kétségkívül az volt,
Bízunk benne, hogy ez a technoló- hogy befejeztük a több ezer gyergia országosan is szerepet kaphat, meknek élményt adó zánkai Erzsémellyel elindulhat az ivóvízellátás bet-tábor felújítását. Ez a projekt

ket, a gyerekek népi játszóházba
látogathattak el, a Szélrózsa
Tánckör pedig néptáncmûsorral
szórakoztatta a közönséget. A
rendezvényen forralt bor, sült
gesztenye és vásári hangulat fogadta a betérõket.
Pácsonyi Imre elmondta: a
TOP projekt keretében megrendezett vásár egy húsz alkalomból
álló megyei eseménysorozat
utolsó állomása. A „Zalai innovatív foglalkoztatási paktum” pályázat célja többek az volt, hogy feltérképezzék és helyzetbe hozzák
a helyi termelõket. A projekt révén lehetõségük volt arra is,
hogy piacra vigyék portékáikat.

A közmeghallgatás keretében
Baracskai József, Zalaszentgrót
város polgármestere kért szót,
és kérte a Zala Megyei Közgyûlés
elnökétõl a város és térsége fejlesztési lehetõségeinek áttekintését.
A testület ezután elfogadta a
kiküldött meghívóban szereplõ
napirendi pontokat és azok tárgyalási sorrendjét, majd az elnöki beszámolót és
a lejárt határidejû határozatokról
szóló jelentést.
Ezt követõen
a Zala Megyei
Német
Önkormányzat tevékenységérõl szóló tájékoztató elfogadására került sor. A beszámoló kitért a
megvalósított
kulturális programokra és arra,
hogy 2022-ben ünnepli magyarországi létének 300. évfordulóját
a zalai német közösség.
A közgyûlés a pénzügyi kihatású döntések között módosította 2021. évi költségvetését,
amelynek bevétel-kiadási fõöszszege 984.360 e Ft-ról az elmúlt
idõszakban bekövetkezett válto-

zások, bevételi többlet miatt
1.007.018 e Ft-ra módosult.
A soron következõ szavazással a Zala Megyei Közgyûlés is kinyilvánította csatlakozási szán-

Ennek keretében elsõ körben
négy támogatási kérelem benyújtását tervezi: a Keszthely–Gyenesdiás szakasz Gyenesdiás közigazgatási területére esõ
részét; a Garabonc–Nagyrada–Zalaszabar szakaszt, amely a
meglévõ zalakarosi kerékpárút
folytatása; a Zalavár–Sármellék

dékát a Nemzeti Klímavédelmi
Szövetséghez.
A megyei önkormányzat elõzõ
uniós ciklusban megvalósított kerékpárút-fejlesztési tevékenységére alapozva a 2021–2027-es
idõszakban is folytatni kívánja a
megyei kerékpáros útszakaszok
mennyiségi és minõségi fejlesztését, hálózatba szervezését.

szakaszt a Kis-Balaton mentén,
továbbá a Tornyiszentmiklóstól
(országhatártól) Becsehelyig terjedõ nyomvonalat, részben új
építéssel, részben kerékpárút kijelöléssel.
Szokásos év végi napirendként tárgyalta és elfogadta a testület a jövõ évi ellenõrzési tervet, valamint a munkatervet is.

A SZABADICS ÉPÍTÕIPARI ZRT.

KÖRNYEZETÓVÁS A TECHNOLÓGIÁKBAN ÉS A PROJEKTEKBEN
lett társaságunk legnagyobb lezárt
projektje. A magasépítés területén
büszkék lehetünk a fonyódligeti táborban végzett munkánkra, ahogy
a zalaegerszegi termelõi piac megépítésére is. Befejeztük Fenékpusztán a Kis-Balaton Látogatóközpontot, míg Fonyódon a Berek
Világa Látogatóközpont építését. A
lenti fürdõ gyógyászati tevékenységet elõsegítõ fejlesztése pedig folyamatban van.
A mélyépítésben a legnagyobb
figyelmet érintõ munkáink Zalaegerszeghez kapcsolódtak. A
tesztpálya kivitelezési munkáit
idén befejezzük, a harckocsigyár
off-road pályájának fejlesztését pedig a terv szerinti ütemben végezzük. Szintén jól halad az alsóerdei
szabadidõpark kivitelezése. Az
alaptevékenységnek tekinthetõ
közmûépítési munkáink szeren-

csére lefedik a teljes dél-dunántúli
területet, jelen vagyunk Tolnától
Baranyán és Somogyon keresztül
egészen Zaláig, a nyugati országrészig, fel egészen Vasig. A debreceni BMW-gyár alap-infrastruktúra-fejlesztése a terveknek megfelelõen halad. Közmûépítõinknek
köszönhetõen ki tudtunk lépni az
országhatáron túlra is; Horvátországban, Csáktornya környékén
szennyvízvezetéket, míg Romániában Kolozsvár közelében ivóvízhálózatot építünk ki.
Szerkezetépítésben a legjelentõsebb munkánk Miskolcon volt a
várost elkerülõ autópálya Y-hídjának megépítése, de dolgoztunk
Vas megyében a 86-os autóút is.
Ha Zalaegerszegrõl Körmend felé
megy valaki az elkerülõ úton, akkor
a ZalaZone területén láthatja kollégáinkat a Rheinmetall földbõl kinö-

A Miskolcot elkerülõ autópálya Y-hídja

A Szabadics Ride csapata
võ épületének a tetején is. Legnagyobb várakozással a föld alatti
lõfolyosó munkáira tekintünk, ami
szakmailag is jelentõs kihívás lesz.
Ilyent elõttünk Magyarországon
még nem épített más!
– Ezekhez a nagy ívû projektekhez munkatársak is kellenek.
Mi az elvük ezen a téren?
– Stratégiánk jelmondata szerint „A SZABADICS a megbízhatóság szinonimája a megrendelõk és
a kollégáink szemében!” Munkáink
jelentõs részét közbeszerzésen
nyerjük el, amelyek szinte teljes
mértékben közösségi igényeket
elégítenek ki. Ehhez a felelõsségteljes küldetéshez elkötelezett,
szakmailag képzett kollégákra van
szükségünk. Azoknak, akik nálunk
dolgoznak, illetve bennünket választanak, szakmai és anyagi fejlõdést segítõ partnerséget ajánlunk a
munkakörönként 3–5 évre szóló lojalitás programunkban.
A vállalatunk értékrendjét tekintve abban hiszünk, hogy hosszú távon csak a természetes és mesterséges környezetünkkel összhangban lehet létezni, ezért a tulajdonosok értékrendjének megfelelõen
nagy figyelmet fordítunk arra, hogy
abból a jóból, amit kapunk a közösségtõl, vissza is adjunk. Idén is
meg tudtuk rendezni a Szabadics a

Gyermekekért Alapítvány keretében a kis-balatoni gyermek építõtábort a Balaton-felvidéki Nemzeti
Parkkal és a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatósággal együttmûködve. Idén a megújult zalakarosi
városközpont adott helyet a
Szabadics Ride kerékpáros versenynek, amellyel az a célunk,
hogy az ország legnagyobb ilyen
rendezvénye legyen.
– Milyen évet zárnak? Milyen
feladatok várják Önöket a következõ évben?
– Az évünk szerencsére a várakozásainknak megfelelõen alakult.
A járvány mintegy kétheti kivitelezési idõt vett el brigádjainktól,
azonban ez nem okozott visszafordíthatatlan károkat számunkra. Az
sokkal fájóbb, hogy egy kollégánkat elveszítettük ennek a kórnak a
következtében!
Szerencsére az év során megnyert projekteknek köszönhetõen
látjuk az elõttünk álló feladatokat,
minden kollégának a munkaköréhez és a képzettségének megfelelõ munkát fogunk tudni biztosítani. Büszkék vagyunk rá, hogy a
Nagykanizsa környéki szennyvízfejlesztéseknek köszönhetõen a
társaság történetének legnagyobb
összegû szerzõdését írhatjuk alá! –
mondta végül Kovács Tamás.
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Az esztendõ végének közeledtével az ember számvetést
készít, átgondolja, mit zárjon le,
hagyjon maga mögött, illetve
mit vigyen magával az új esztendõbe. A pandémia lassan két éve
része a mindennapjainknak.
Balaicz Zoltánt, Zalaegerszeg
polgármesterét arra kértük, öszszegezze, miként teljesít a város
a járvány árnyékában.

Az emberek egészsége, a családok, munkahelyek biztonsága, a
gazdaság védelme és megerõsítése a legfontosabb továbbra is,
hangsúlyozta elöljáróban a város
elsõ embere.
– Milyen intézkedésekkel segítették a pandémia elleni küzdelmet? Mit tudtak tenni a legnehezebb helyzetbe kerülõ vállalkozásokért?
– Sok más mellett segítettük
az oltásszervezõ munkát, gondoskodtunk védelmi eszközök beszerzésérõl, szerveztük az óvodai,
iskolai ügyeleti rendszert, és, mivel most is megmutatkozott,
hogy Zalaegerszeg a jótékonyság
városa, adományok koordinálásával is foglalatoskodhattunk. A
vendéglátóipar nehéz helyzetére
való tekintettel az önkormányzat
elõbb elengedte a városi tulajdonú helyiségekben mûködõ vendéglátóhelyek bérleti díját, a teraszaik után fizetendõ közterület
használati díjakat, majd minden
zalaegerszegi vendéglátóipari ingatlan és szálláshely építményadóját csökkentette az elsõ öt hónapra számított összeggel, ami
összesen 220 ingatlant érintett.
– A koronavírus járvány megannyi kihívást tartogatott, tartogat még mindig. Hogy alakulnak a
gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos
terveik?
– Tény, a vírus legfõképpen az
egészségünket támadja, de a

Zalalövõn idén több beruházás
is megvalósult. A kisváros önkormányzatának jövõre is lesz bõven
feladata a már elbírált illetve
megkezdett projektek révén.
Ezek egyike csapadékvíz-védelmi
rendszer rekonstrukciója, melynek kiviteli terveit már készítik.

– Mi jellemezte az önkormányzat gazdálkodását idén?
– Az önkormányzati munkára
rányomta bélyegét a vírushelyzet,
hiszen az év elsõ felében polgármesteri hatáskörben kellett meghozni a döntéseket. Ezt a testület-

ÉV VÉGI BESZÉLGETÉS BALAICZ ZOLTÁNNAL, ZALAEGERSZEG POLGÁRMESTERÉVEL

Bízva egy szebb esztendõben
gazdaságunkra is óriási a hatása.
Mindezzel együtt, a korábbi esztendõkhöz hasonlóan, a kormányzati gazdaságfejlesztési törekvésekkel összhangban, a nehézségek ellenére is bábáskodhatott a város jónéhány munkahelyteremtõ beruházás körül.
2014 óta több mint 4 ezer új
munkahely jött létre Zalaegerszegen, a regisztrált álláskeresõk
száma pedig 3 százalékra csökkent. A lendület tart, a következõ
években közel 1500 új munkahely jön létre.
– Tesztpálya, Modern Városok
Program, Terület- és településfejlesztési Operatív Program, Kovács
Károly Városépítõ Program: hogy
haladnak ezek a projektek?
– Sok lemondással telt ugyan a
2021-es év is, de nem panaszkodhatunk, felsorolni is nehéz a beruházásokat. Noha jellegénél fogva
teljes egészében sosem készülhet
el, gyakorlatilag elkészült a helyi
gazdaságfejlesztést ösztönzõ jármûipari tesztpálya. Jól halad a
Lynx-harcjármûgyár építése, letettük Európa egyik legmodernebb vasúti-közúti termináljának
alapkövét, és készülünk a lazacfarm alapkövének letételére is,
hogy csak a legnagyobb, nemzetközi szinten is jelentõs beruházásokat említsem. A Modern Városok Program, az MVP, valamint a
Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program, a TOP keretében megvalósuló beruházások is
formálják a városképet, a telepü-

újulnak meg, vagy épülnek utak,
járdák, terek, parkolók. És mindezek mellett a környezetünkre is
figyelünk…
– Elkészült, és valóban hangsúlyos a város klímapolitikája.
Ezt számtalan faültetés is jelzi…
– Noha 2019-ben, amikor
meghirdettük, 5000 fa elültetése
volt a cél 2024-ig, ám hamar 10
ezerre módosítottuk, és a vállalkozók, cégek, intézmények, a lakosok felajánlásainak, munkájá-

felületek növelésével, elektromos
buszok beszerzésével, közösségi
akciókkal,
modernizálásokkal.
Búslakpusztán zajlik egy 2 milliárd
forintot is meghaladó hulladékgazdálkodási beruházás, ami a
szelektíven gyûjtött hulladék korszerûbb és hatékonyabb kezelésére irányul. És a Zalavíz Zrt. zalaegerszegi szennyvíztisztító telepén is zajlik egy energetikai fejlesztés, 268 millió forint értékben, kormányzati támogatással.

Balaicz Zoltán
lés szinte minden pontján dolgoztak, dolgoznak a kivitelezõk. Ennek köszönhetõen 2022-ben több
nagy beruházás is elkészül. A terveknek megfelelõen halad az
M76-os út második ütemének
építése, az elképzelések szerint
tavaszra elkészül az uszoda
komplexuma, átadjuk az Alsóerdei Sport- és Élményparkot, illetve a helyi termelõi kézmûves piac
és Göcseji látogatóközpont létesítményét is. Hamarosan megújul
a Göcseji Múzeum épülete, mely
új szárnnyal is bõvül. És igen, a
Kovács Károly Városépítõ Programnak köszönhetõen szintén
számtalan fejlesztés történt. E
program keretében, állami támogatással, 2024-ig közel 100 helyszínen 15 milliárd forint értékben

Tavaszra elkészül az uszoda
nak köszönhetõen már most
meghaladtuk a 9 ezret. A környezetvédelem, a klímaváltozás hatásainak kivédése érdekében korábban is több intézkedést hoztunk –
szorgalmaztuk napelemek elhelyezését, kerékpárutak, elektromos töltõk kiépítését, és ezután is
nagy hangsúlyt fektetünk rá zöld-

– A pandémia okozta gondok
ellenére is jó irányba tart Zalaegerszeg, ezt igazolja egy különleges elismerés, az év polgármestere díj is, melyhez ezúttal is
gratulálunk.
– Sokféle kitüntetésben és díjazásban részesülhetünk az életünk folyamán, de amikor a kö-

zösség és azok az emberek ismernek el, akikért dolgozunk, az
mindig a legfontosabb. Márpedig
a szavazáson ezt a bizalmat nyertem el, nemcsak a szülõvárosomból, hanem szerte az országból. A
munkámat mindenekelõtt szolgálatnak tekintem, a közösség
építése, az emberekre való odafigyelés, a problémáik megoldása a
legfontosabb számomra. A nehézségek közepette rendre megmutatkozik az az összetartás,
tenni és segíteni akarás, együttmûködés, mely Zalaegerszegen
mindig is jellemzõ volt. Úgy gondolom, a díjjal azt a sokaknak például szolgáló lokálpatrióta összefogást ismerték el, amit Zalaegerszegen meg tudtunk valósítani. Sokfélék vagyunk és sokféleképpen gondolkodunk, de a
legfõbb célokban és Zalaegerszeg fejlesztésében egyet tudunk érteni és együtt tudunk
mûködni. A kölcsönös tisztelet
mentén azt keressük, ami összeköt, és nem azt, ami szétválaszt.
– Hamarosan itt az új év. Lehet-e tervezni a pandémia jelentette állandó bizonytalanságban?
– Bízom benne, hogy 2022ben végre tényleg egy szebb esztendõ köszönt ránk, és visszatérhetünk
hagyományainkhoz,
programjainkhoz, és folytathatjuk szeretett városunk fejlesztését! Az állandó bizonytalanság ellenére, illetve azzal együtt, teszszük a dolgunkat, gondos gazdaként szolgálva Zalaegerszeget, a
Zalaegerszegen élõket. Az mindig
erõt ad, hogy tudom, a városban
mindenütt és minden pillanatban
jelen van a lokálpatrióta összefogás. Azt kívánom, ez ezután is így
legyen, és kívánok ez úton is
minden kedves olvasónak áldott
karácsonyt, békés, boldog új esztendõt, mindenekelõtt pedig jó
egészséget!

ZALALÖVÕ FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEI

Formálódó kisváros
lámpatestet cseréltek le LED-es
technológiára.
Önkormányzatunknak hat szolgálati bérlakása van, melybõl
egyet felújítottunk a Magyar falu
programban 13,7 millió forintból.

Mûanyag borítású sportpálya az óvoda udvarán
tel való folyamatos személyes és
online csatornákon folytatott
kommunikáció elõzte meg. A fejlesztési forrásainkat az iparûzési
adó bevételünkbõl tudjuk biztosítani, mivel annak mértéke idén
elõre nem volt prognosztizálható,
így csak az év második felében indítottuk el az önerõs beruházásokat, mondta Gyarmati Antal,
Zalalövõ polgármestere
– Milyen beruházások valósultak meg idén?
– Az év elején adtuk át a felújított szennyvíztisztító telepet. A
beruházás során két új átemelõ és
300 méteres csatornahálózat is
épült. Januárban fejeztük be a
közvilágítás tavaly elkezdett rekonstrukcióját, amely során 441

KRÓNIKA

Ide egy óvodapedagógus és családja költözött be júliusban. A
szomszédos bérlakás korszerûsítését önerõbõl kezdtük meg.
Az óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztésére közel
5 millió forintot nyertünk a Magyar falu programban. Az „Irány a
pálya” program keretében szintén
az óvoda udvarán készült el 16 x 8
méteres rekortán borítású sportpálya. Korszerûsítettük az óvoda
fûtését. Újakra cseréltük a kazánokat, amit saját erõbõl oldottunk
meg.
A tájháznál két fejlesztés is
megvalósult; épült egy tároló helyiség vizesblokkokkal a Zalalövõ
Tájház Egyesület saját forrásából,
valamint elkészült egy közösségi

tér és kemence önkormányzatunk
pályázati támogatásával.
Október végén elkészült a
budafai temetõ és imaház közötti
járdaszakasz, melynek felújítását
szintén saját erõbõl végeztük. Reményeink szerint még az idén elkészül a Rákóczi utca aszfaltozása,
amit a Zalavíz Zrt. által elõírt rekonstrukciós munkálatok elõztek
meg. Jenleg az aszfaltozási munkálatokra várunk, a kivitelezõ kapacitásának, de leginkább az idõjárásnak a függvényében bízunk mielõbbi elkészültében. Az elõzõ két
beruházásra összesen 19,6 millió
forint fogunk fordítani.
A helyi rendõrõrs felújítása az
önkormányzat és a Zala Megyei
Rendõr-fõkapitányság közös beruházásában zajlott. A belsõ munkálatok is befejezõdtek év elejére, az
ünnepélyes átadásra novemberben került sor.
A Kormányhivatal beruházásában decemberben készül el a régi

okmányiroda
rekonstrukciója,
mellyel párhuzamosan mi is felújítottuk a földszinti helyiségeket. Az
alsó szolgálati lakásból irodahelyiségeket alakítottunk hozzácsatolva a hivatalhoz, illetve felújítottuk
az összes vizesblokkot. Ezen munkák befejezése januárban várható.
Az önkormányzat a településüzemeltetési feladatokat fokozatosan készül átszervezni a tulajdonában álló Borosán-völgy Nonprofit Kft. mûködtetésébe. A Toyota haszonjármûvünk teljesen
leamortizálódott, ezért vásároltunk a kft. részére egy használt
Iveco hétszemélyes, platós, gépjármûvet.
A „Települési környezetvédelmi
infrastruktúra-fejlesztések” projektünk a megvalósítás szakaszába
lépett. Jelenleg a kiviteli tervek
készítésének szakaszában vagyunk, valamint a közremûködõk
kiválasztása történt illetve történik. A projekt során 2585 méter

A budafai temetõ melletti felújított járdaszakasz

A Tájház melletti kemencés rendezvénypavilon
hosszban kerül sor csapadékvízvédelmi rendszer rekonstrukciójára, illetve új építésére a város különbözõ pontjain.
– Mik a terveik 2022-re?
– Célunk az ipari park fejlesztése. A betelepülést elõsegítõ és a
már betelepültek számára kedvezõbb támogatási lehetõségeket
nyújtó Tudományos és Technológiai Park cím elnyerése céljából
önkormányzatunk pályázat elkészítésével bízta meg az Ipari-, Tudományos-, Innovációs és Technológiai Parkok Egyesületét. A sikeres pályázat esetén a befektetés
gyorsan megtérül, amennyiben
vonzóvá tudjuk tenni a befektetõk
számára.
Rendezett városközpontot szeretnénk, melynek kialakításában
példát kívánunk mutatni. Elsõ lépésben az Önkormányzati Hivatal
udvarán lévõ karbantartó csoportot kívánjuk új helyszínre telepíteni, a régi telephelyet pedig felszámolni. Tervezzük a mûvelõdési
központ energetikai felújítását, a
Borostyán-tóhoz a régi 86-os fõút
felõl vezetõ út aszfaltozását,
amennyiben sikeresen pályázunk.
Önkormányzatunk a Borosánvölgy Szolgáltató Nonprofit Kft.
közremûködésével sikeresen szerepelt két, a Göcsej-Zala mente
Leader Egyesület által meghirdetett pályázaton. A megújuló ener-

giák alkalmazásának komplex bemutatására irányuló tematikus fejlesztés a Borostyán-tónál valósul
majd meg, ami napelemes kandeláberek, világítótestek, okospad
elhelyezését tartalmazza, továbbá
teqball asztal és parkgondozó eszközök beszerzését.
A
Közösségfejlesztési,
együttmûködést és hálózatosodást fejlesztõ projektek támogatása felhasználásával mobil színpad,
közösségi sátrak és berendezései
vásárlására, valamint eszközbeszerzésre és rendezvények szervezésére kerül sor.
A sportöltözõ felújítását is be
kell fejeznünk, annál is inkább, mivel a Zalalövõi Testedzõ Kör, a ZTK
jövõre ünnepli fennállásának 100.
évfordulóját. A zalapatakai temetõ
ravatalozójának felújítására és bõvítésére benyújtott pályázatunk
idén nem nyert a Magyar Falu
programban, de bízunk benne,
hogy jövõre megvalósulhat.
Az EuroVelo 14 kerékpáros úthálózat projekt keretében készülnek a kerékpárút tervei készülnek,
illetve az engedélyes tervek érdekében egyeztetések folynak a
szakhatóságokkal. Ezt követõen
kerül sor a szükséges forrás biztosítására és a megvalósításra, amelyet a Zala Megyei Önkormányzat
szervez, koordinál.
– AL –
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BALOGH LÁSZLÓ POLGÁRMESTER:

Nagykanizsa a jövõ kapujában
Küzdelmes és megterhelõ év
áll mögöttünk, de most, az évértékelés idõszakában már elmondhatjuk, hogy a súlyos nehézségek
ellenére hazánk jól teljesített a
covidhelyzet kezelésében; a védõoltások rendelkezésre állnak, a
gazdaság újraindult, így Nagykanizsa polgármestere, Balogh
László is a fejlesztéseiknek köszönhetõen bizakodóan tekint
városa 2022-es évére, szerinte
megnyerhetjük a jövõt.

– Egy éve ilyenkor a négy fal
közé volt szorítva a világ a
pandémia miatt. Most is jelen van
a vírus, mégis egészen másképp
tekintünk elõre.
– Nagy tanulási folyamaton vagyunk túl mindannyian, egyénileg
és fõképp a nemzetek, nagy közösségek szintjén. Egy éve be volt
zárva a világ, de a jövõt építõ munka sok helyen, így Nagykanizsán is,

városok felelõs döntései révén. Jól
teljesített az ország. A pandémia
tekintetében most már inkább az
egyéni felelõsségen van a hangsúly. Ha mindenki meghozza személyes döntését, akkor minden
téren sikerek várhatnak ránk a következõ évben. Nagykanizsa is komoly nagyberuházások elõtt áll, a
fejlesztéseinkre építve beérhet az
eddig elvégzett küzdelmes munka.
– Átadták a Kanizsa Arénát.
– Többek között. Az Arénát a
napokban valóban átadtuk és ezzel egy régi álmunk teljesült, ami
nagyot lendíthet a város életén.
Nemcsak a sportolóknak jó hír ez,

de a kulturális értéke miatt mindenkinek nagy változást jelent, hiszen eddig nem látott rendezvények sorával élénkíti majd a mindennapokat. De, mint említettem,
ez csak egy a sok közül. Hiszen az
új ipari park fejlesztésével megnyílt a lehetõség nagy munkahelyteremtõ beruházások betelepítésére is. Már meg is érkezett az
elsõ fecske, amelyet további komoly bejelentések követhetnek.
Cseresnyés Péter országgyûlési
képviselõvel közösen megalkotott
gazdasági stratégiánk és a hosszú
munka most fordul termõre. Neki
is köszönhetõen eddig is számos

fejlesztés – például a belváros teljes megújulása, kórházfelújítás, új
ipari park, új körforgalmak, aréna,
turisztikai beruházások – valósult
meg, de a közeljövõben pályára
áll a körforgásos gazdaság alapját
képezõ kutatóközpont és tudományos ipari park, az általa kiküzdött négysávos összekötõ út Zalaegerszeggel, és – mivel én opti-

Balogh László
ugyan más mederben, de folyt tovább. A fejlesztéseket, beruházásokat nem állítottuk le, bíztunk a
sikerben. Hiszen közben a védõoltások megérkeztek, a gazdaság
visszapattant a kormányzat és a

A pixel, mint az épület alapvetõ stíluseleme a Kanizsa Aréna küzdõterében is jelen van
lentiek alapvetõen fegyelmezettek, betartják
a központi és a helyben
elrendelt korlátozásokat, a higiéniai szabályokat. A közelmúltban
a legmagasabb szám mintegy
hatvan elkülönített és száznegyven megfigyelt státusz volt, ez
mára már felezõdött és stabilizálódni látszik. A legfontosabb az
egészségünk, én is már kétszer
oltakoztam, és az oltások felvételére bíztatok mindenkit – vázolta a város járványügyi helyzetét Horváth László polgármester,
akitõl elöljáróban arról érdeklõdtünk, hogy milyen készültségi
szinten vannak Lenti kiemelt beruházási projektjei és tarthatóke a határidõk?

A

– A geotermikus projektünkben jelenleg már próbaüzem, próbafûtés folyik a rendszerbe bekapcsolt tíz intézményben, a kinyert víz hõfoka 68 C, a vízhozam
is az elõzetes számításoknak megfelelõ, a gazdaságossággal kapcsolatos ismereteink legalább egy
fûtési szezon, illetve egy teljes év
adatállománya alapján lesznek teljesek. A „Zöld város” projektünkben, amely a déli városrész és a
Gyógyfürdõ környékének több területét érinti, a projektelemek
megvalósultak, még egy épület
végleges rákötését kell az áramszolgáltatónak teljesíteni az átadáshoz. Elkészült az Ifjúság úti
járda, idõarányos a várost Lentikápolnával összakötõ kerékpárút
készültsége is.
– Az állam nemrégiben 282
millió forinttal segítette meg a
Creaton vállalatcsoport 1,2 milliárdos lenti beruházását. Milyen
elõnyöket tartogat a város számára egy ilyen fejlesztési projekt?
– Minden olyan támogatás,
amely a munkahelyek teremtését,
megtartását segíti, rendkívül sokat jelent a településnek. A

mista alkat vagyok – hiszem, hogy
megérkezik még egy stratégiai jelentõségû gyártó cég is Nagykanizsára.
– Nagyon titokzatos.
– Csak bízok 2022-ben, a képviselõvel az elmúlt években közösen
elvégzett eltökélt munkában és
városunk eddigi fejlesztései révén
megnyíló lehetõségeiben. Nagykanizsa a rendszerváltás után a korábbi évtizedek városvezetési hibái
miatt sokat veszített ipari jelentõségébõl, de ezt az örökséget nemsokára magunk mögött tudjuk
hagyni. Mert mi évek óta következetesen és hosszú távra tekintve
haladunk az utunkon. Azzal együtt,
hogy a város baloldali közgyûlési
többsége terv hiányában mindent
meg tesz ez ellen, csupán a hatalom birtoklása motiválja õket. Éppen emiatt nincsenek illúzióim, tudom, hogy jövõre is küzdelmes év
vár ránk. Mi azonban dolgozunk, és
remélem a fejlõdés akarása gyõz a
hatalom akarásával szemben.
Ám most, Advent idején a töltekezésen, a belsõ építkezésen van a
hangsúly. Mindenkinek ezt kívánom, és áldott, békés karácsonyt,
hogy készek legyünk az örömhírre,
egyéni lelki és közösségi értelemben, de a város jövõje szempontjából is. Örömmel tudjuk fogadni
mindazt, ami elõttünk áll.

Lenti lehetõségei lépéselõnyben

A felújított Vörösmarty Általános Iskola
Creaton az egyik legnagyobb foglalkoztató, örülünk, hogy bõvíti a
termelést, az önkormányzat a saját eszközeivel is elõsegíti a gazdaság fejlesztését, így ezt s tervezett beruházást is.
– Milyen, jelenleg is futó pályázati projektekkel lesz gazdagabb a város a következõ idõszakban?
– Elkészült több mint 22 millió
forint értékben, 337 méter hosszban az Ifjúság úti járda, jól halad a
közel kétszáz milliós Lenti –
Lentikápolnai kerékpárút felújítása, hamarosan indulnak a Lenti –
Rédics kerékpárút rehabilitációs
munkálatai is. Két bilaterális, kulturális és klímavédelmi tárgyú
projektünk van a horvát és egy az
osztrák partnereinkkel.

– Döntött-e a képviselõ-testület arról, hogy milyen városmodernizációs pályázati források
megszerzését célozzák meg jövõre?
– Lenti az elmúlt évek tervszerû fejlesztéseivel egy ciklus vége
felé közeleg, ahol az infrastruktúra fejlesztésébõl, az épített és természeti értékek megújításából
már csak néhány hiányzó elem
megvalósítása szükséges. Ezzel
párhuzamosan azonban új célokat
kell kitûzni. Társadalmi egyeztetés
alatt van a Fenntartható Városfejlesztési Stratégiánk, amely az
elemzésekre támaszkodva a célokat tartalmazza. A város turisztikai
vonzerejét a természeti adottságok, a termálfürdõ, az épített környezet minõsége és a gazdag kul-

turális értékei adják, ezeken a területeken fejlesztenénk a következõ programozási idõszakban, információink szerint mintegy 5
milliárd forint átgondolt felhasználására lesz lehetõségünk.
– Lenti rengeteg forrás felhasználásával modernizálta az
elmúlt években az oktatási-nevelési intézményhálózatát. Kell-e
még fejleszteni ezen a területen?
– A Vörösmarty Mihály Általános Iskola megújult, de a Gönczi
Gimnáziumra és az Arany János Általános Iskolára is ráfér a belsõ felújítás, a mai kor követelményeinek megfelelõ oktatási eszközök
beszerzése. Szükség lenne a szabadtéri sportpályák modernizálására is.
– Hogyan alakult a lenti fürdõ
helyzete idén? Vannak-e napirenden további fürdõfejlesztési koncepciók?

Adventi gyertyagyújtás

– Küzdünk a koronavírus turizmust sújtó hatásaival, igyekszünk
megtartani az idegenforgalom területén dolgozó jól képzett munkaerõt. Folyik a 2,5 milliárdos fejlesztés. December végén a fedett
fürdõ felújított részének két kisebb medencéje már használható
lesz, látogatható az új élményfürdõ rész és a szaunaland is. A felújítás vége jövõ évi nyári szezon kezdetére prognosztizálható.
– A járványhelyzet egyre több
rendezvény lebonyolítását teszi
kockázatossá. Milyen decemberi
programot szeretnének mindenképp megtartani?
– Az idõsek karácsonya sajnos
elmarad, viszont a bárszentmihályfai fûzsátornál az advent
minden vasárnapján szabadtéri
mise és mûsor van. Megtartottuk
Mikulásváró programunkat, felkapcsoltuk az utcákon és tereken
a díszkivilágítást, december 11-én
délután a szabadtéren rendeztük
az adventi kézmûves vásárt, majd
a mûvelõdési központban fellépõk
karácsonyi mûsorát tekintették
meg az érdeklõdõk.
– Vannak-e büszkeségre okot
adó idei városi sport eredmények?
– A pandémia sajnos rányomja
bélyegét a sportrendezvényekre
és a csapatsportágak bajnokságaira is, ez a látogatók számán is
érezhetõ. Jó lenne, ha jövõre már
egy járvány nélküli bajnokságban
vehetnének részt a sportolók. Addig is vigyázzunk magunkra és
egymásra, áldott ünnepeket és
egészségben gazdag, sikeres, boldog új évet kívánok mindenkinek!
Nemes Norbert
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A Nyugat-Balaton aktív és családbarát üdülõfaluja a járványhelyzet ellenére jól tartotta magát. Sajnos volt sok dráma, tragédia, de segítõ összefogással igyekeztünk túljutni minden nehézségen. Az önkormányzat valódi támaszt kínált és minden segítséget
megadott az oltások felvételéhez,
a biztonságos védekezéshez, öszszegzett Gál Lajos polgármester.

– A meggyengült civil közösségeinkre odafigyelt önkormányzatunk, hogy erõsítsük õket, hiszen
ezek a szervezetek mindig erõs
bástyái voltak a nagyközségnek –
folytatta évértékelõjét a polgármester. – Látható volt az elmúlt
két évben, hogy a Balaton a belföldi turizmusra volt felkészítve, ami

GYENESDIÁS, A BÉKE SZIGETE

Gyors sikertörténetet ír
segítettük a vízbe történõ biztonságos bejutást.
Közel 170 millió forint felhasználásával rendbe tettük vonalas
infrastruktúránk zömét. Önerõbõl
és BM-es pályázati segítséggel 22
közutat újítottunk meg szõnyegaszfalttal. Sikeres volt a csapadékvíz elvezetõ rendszer modernizálása is. Átadtuk a diási Talabér-féle vízimalmot és széppé tettük környe-

Az összefogás koszorújának 3. gyertyáját meggyújtó
polgármesterek: Herczeg Béla (Vállus) Biró Róbert
(Balatongyörök) Pali Róbert (Vonyarcvashegy)
Góth Imre alpolgármester (Gyenesdiás)
idén nyáron is jól vizsgázott. A település rangjához méltó, minõségi
és színvonalas szolgáltatásokkal
vártuk a vendégeinket. A Magyar
Turisztikai Ügynökség két, 30-30
milliós pályázatával: a kényelmet,
nyugalmat, pihenést segítve modernizáltuk a strandi infrastruktúrát, fejlesztettük a zöldfelületeket,

A Suli Harmónia - 2007 Gyermekeket Segítõ Alapítvány intézményeiben szeptember elsejével a tizennegyedik oktatási és
nevelési év kezdõdhetett meg.
Az elmúlt tanévi, járvány miatti
kényszerszünetet követõen õszszel ismét a normál tanrendben
kezdõdhetett meg az oktatás.
Az alapítvány öt iskolát mûködtet Felsõrajkon, Pölöskén és
Zalaszentmihályon, a Vas megyei Egervölgyön és Káldon. Az
utóbbi településen óvodát is.

– Intézményeink népszerûsége
töretlen, amelyhez az oktatás magas színvonala, a családias légkör,
az iskolarendszerû és szabadidõs
tevékenységek választéka illetve a
folyamatos infrastrukturális fejlesztések egyaránt hozzájárulnak mondja Kósa Istvánné, az alapítvány elnöke. – Az alapítványi mûködtetésben a legfõbb érték az,
amiért tulajdonképpen az alapítvány is létrejött, hogy megmaradhassanak a falusi kisiskolák. Ez
nem csupán teljesült is, de népszerûségnek
is
örvendenek.
Felsõrajki központi iskolában idén
95 gyerek kezdte meg tanévet. A
létszám évrõl évre Egervölgyön is
növekszik, Káldon az óvodában is,
a többi intézményben pedig stagnál. Ez szintén pozitívnak tekinthetõ, mert kis lélekszámú településekrõl van szó.
Stabil mûködtetésben nagy
szerepet játszanak az önkormányzatok, amelyek biztosítják a rezsi
és a karbantartási munkák költségeit. Sõt még fejlesztenek is.
Egervölgyön az önkormányzat pályázati támogatásból és jelentõs
önerõbõl újította fel az általános
iskolát. Káldon az óvoda rekonstrukcióját végezte el a helyhatóság
saját erõbõl. Zalaszentmihályon
idén az iskola külsõ festését oldották meg pályázati támogatásból, a
nyílászáróik cseréjét pedig példás

KÖRNYEZET

zetét. A Festetics-fûszerkerti projekthez illeszkedve a fõszezonra
megújítottuk a térségi termékkínálatot. Az iparterületünket a vállalkozóbarátság jegyében szinte
megdupláztuk, mert van igény az
iparosok és vállalkozók részérõl a
25 hektáros terület "belakására".
Felvállaltuk az elõ-közmûvesítés

koordinációját és a kivezetõ út
megépítését. A feltételes közbeszerzéssel hamarosan lezárul a Balaton-partig levezetõ kiegészítõ kerékpárút megvalósítása, összekötve a két strandunkat. A fejlesztés
érinti majd a Horgásztanya környezetét is, ami késõbb egy 4 csillagos
szállodafejlesztési helyszín lenne. A
Malom-ároknál, Diáson, Gyenesen a
horgászterületeket jövõre nyertes
pályázatból varázsoljuk újjá.
– Milyen központi beruházások
zajlottak?
– Több utcát érintõen a DRV-s
gördülõ fejlesztési terv segítette,
hogy több gerincvezeték rekonstrukciós kivitelezést is készre jelenthettünk. A csõtörések száma bizonyosan csökkenni fog, így már a
Madách utca után, a Faludi utca
biztonságos ivóvíz ellátása is garantálva lett. A tankerület jóvoltából
mintegy 1,5 milliárdos beruházásban valósult meg a Kárpáti János
Általános Iskola felújítása és bõvítése. Ezzel az ökoiskolánk mára dupla
méretû oktatási intézmény lett és
bázisintézményként a jövõben 550
fõs diáksereg is látogathatja a tanórákat. A többfunkciós tornacsarnokon túl nyolc új és 18 felújított
tanterem is a tanulókat szolgálja.
Számos, a környezetvédelemhez
kapcsolódó játékkal elkészült a suli
udvarán az Öko Bemutató- és Játéktér.
A természeti és az épített örökség megóvását, valamint a fenntarthatóságot, az öko-barát jó gyakorlatokat hirdetõ Gyenesdiás negyedszázados környezetvédelmi
tevékenységének megismerése

céljával október közepén, a klímaváltozás elleni küzdelem élharcosa:
Áder János köztársasági elnök úr
tett megtisztelõ látogatást nálunk.
Bennünket a "környezettudatosság
mintapéldájaként" emlegetett, ami
különösen megtisztelõ volt közösségünknek. Kiemelt település stratégiai célunk volt az, hogy minden
intézményünk megújuljon. A Mû-

velõdési házhoz a rendszerváltás
óta nem sikerült túl sokat hozzátenni, de nem kell sokáig várni arra, hogy a közel 200 milliós önerõbõl a Coop üzlet tetején megnyíl-

Látogatás a Lidóstrandon: Szalóky Jenõ, Gyenesdiás díszpolgára,
Gál Lajos polgármester, Áder János köztársasági elnök

szönhetõen jutalmazni is tudjuk
kollégáinkat decemberben.
Visszatekintve még az õszre, a
Press Dance Táncsport Egyesület
a zalaegerszegi Mindszenty-iskola
új tornacsarnokában tartott nemzetközi táncversenyén iskolánk is
részt vett. Nagyon büszkék lehetünk arra, hogy a közel 300 ver-

Felsõrajkon idén úszásoktatást vezettünk be, az alsósok a
zalakarosi uszodában húsz alkalommal vettek részt ezen. Karate
csak a zalai iskolákban van, a moderntánc valamennyi intézményben rendelkezésére áll a gyerekeknek. A testmozgás, a sport,
és a mûvészeti nevelés értékközvetítõ szerepet tölt be minden
iskolánkban, amelyek szakos ellátottsága is jó. Mindemellett valamennyi intézményünkre elmondható a biztonságot nyújtó,
megértõ légkör, amely azt gondolom, kiemeli iskoláinkat a többi közül.
A létszámnövekedés is ennek
köszönhetõ, például a felsõrajki

senyzõ között elsõ, második és
harmadik helyezést értek el tanulóink az egyes táncmûfajokban. A
magyar népmese napján, szeptember 30-án, Benedek Elek születésnapján az alsó tagozatos tanulóinknak mesemondó versenyt
rendeztünk a felsõrajki iskolánkban. Ugyanitt, október 23-i nemzeti ünnepünk kapcsán projektnapot tartottunk, amelyen a gyerekek érdekes feladatokkal idézték
fel, illetve dolgozták fel az 1956os forradalom és szabadságharc
eseményeit.

Szent Imre Általános Iskolánkba
Zalaegerszegtõl Nagykanizsáig
hoznak gyerekeket, emelte ki végül a Suli Harmónia – 2007 Gyermekeket Segítõ Alapítvány elnöke. Ezt a tisztséget 2008-tól látja
el Kósa Istvánné, akit idén Vigh
László, a térség országgyûlési
képviselõje miniszteri biztosi elismerésében részesítette az elmúlt
években végzett kiemelkedõ
szakmai munkájáért. Dr. Palkovics
László innovációs és technológia
miniszter is aláírta az oklevelet.
Antal Lívia

SULI HARMÓNIA – 2007 GYERMEKEKET SEGÍTÕ ALAPÍTVÁNY

Értékközvetítõ oktatás, támogató légkör

Kósa Istvánné, az alapítvány elnöke
lakossági összefogás is segítette
az önkormányzat önereje mellett.
Van, ahol szakmai támogatást is
kapunk. Zsuppáné Horváth Mária,
Felsõrajk polgármestere gyógypedagógiai asszisztensként dolgozik
a helyi iskolában. Heti két alkalommal a beilleszkedési, tanulási nehézségekkel küzdõ gyermekkel
foglalkozik.
Az alapítvány és minden intézménye sokat köszönhet Vigh László országgyûlési képviselõnek, miniszteri biztosnak, az alapítvány
felügyelõ bizottsága elnökének.
Fontosnak tartom kiemelni, hogy
az állam az egyházi iskolák mellett
az alapítványi fenntartású oktatási
intézményeket is támogatja. Nagy
segítség ez nekünk, és azoknak a
falvaknak is, ahol intézményeink
mûködnek. Ahol az önkormányzatok is hozzáteszik magukat,

hogy helyben legyen elérhetõ az
alapfokú oktatás, illetve a közmûvelõdés egyik színtere.
Így minden eddig állami támogatásért köszönettel tartozunk,
így idén is. A Miniszterelnökségtõl

a Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt.-en
keresztül 8 millió forintos költségvetési támogatást kaptunk a mûködésre, szakmai és közösségi
programok megvalósítására. Ebbõl
tudtuk megtartani a zalaegerszegi
AquaCityben a hagyományos tanévzáró szabadidõs programunkat
500 fõ részvételével. A vízi élményparkban hatodik alkalommal
tölthettünk el egy vidám napot iskoláink és óvodánk gyermekeivel
és a családjaikkal. A miniszterelnökségi támogatásból valamennyi
elsõ osztályosnak tabletet, táblagépet vásároltunk. Az Innovációs
és Technológiai Minisztériumtól 20
millió forintos támogatásban részesültünk, amelybõl minden pedagógus új laptoppal kezdhette
meg az idei tanévet. Ebbõl szeretnénk jövõre, ha a vírushelyzet engedi, a „Év legjobb tanulója” tanulmányi versenyt, valamint a „Tánccal a hazámért” táncversenyt
megtartani. A támogatásnak kö-

jon az új kultúrotthon egy iskolai
ebédlõvel. A Bakonyerdõ Zrt. állatsimogatója, több tíz millió forintot
invesztálva a gyenesdiási területre
költözött és a 4,5 hektáros terület
karám kiépítésén és haszonállat áttelepítésén is túl vannak. A Természet Háza Látogatóközpont környezetében másfél hektáros területet
is megvásároltak további terveik kivitelezéséhez. Egy „zöld folyosó”
kiépítésében gondolkodnak a Lõtéren keresztül a Nagymezõig.
– Milyen programok lesznek
december második felében?
– Egy újszerû kezdeményezés
kapott friss lendületet a termelõi
piacunkon, ahol a Gyenesdiás Közösségi Életéért Egyesület rendezésében az adventi hétvégéket töltik meg értékes programokkal. December 15-én, 16 órától a Pásztorházban karácsonyfadíszek készítésére várjuk az érdeklõdõket. A
Pásztorház elõtti betlehemnél,
aranyvasárnap este fél héttõl
Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, Balatongyörök és Vállus polgármesterei
gyújtják meg az utolsó gyertyát az
adventi koszorún. Este 19 órától a
Községházán a Musica Antiqua
régizene Együttes koncertezik. Kívánom, hogy érkezzék el mindenkihez Szent Karácsony csodája! Kegyelmekben gazdag, Áldott Ünnepet; örömökben és egészségben
gazdag új esztendõt kívánok.
Nemes Norbert

MEGYE

GAZDASÁG
 A ZÁÉV Építõipari Zrt. idén is
eredményes évet zár. Az ország
egyik meghatározó építõipari
kivitelezõ nagyvállalata 2021ben is növekedést tudott elérni
az elõzõ évhez képest az
alapanyagárak drasztikus
emelkedése és a pandémia
okozta nehézségek ellenére. A
zalaegerszegi székhelyû cég
biztos hátterét több mint 70
éves tudás és tapasztalat adja.
Legyen szó mûemlék épület
rekonstrukciójáról, vagy új
tervezésû, modern épület
létrehozásáról, megbízásait
magas szakmai színvonalon
teljesíti.
– Antal Lívia –
– Milyen esztendõt hagynak
maguk mögött?
– A járvány idei évünkre is befolyással bírt. A beszerzési útvonalak ugyanis lelassultak, amely mö-

A ZÁÉV A MAGASÉPÍTÉS MESTERE
A MÛEMLÉK ÉPÜLETEKTÕL A LEGMODERNEBBEKIG
korrigált, de nem számolt az energiaárak meredek emelkedésével,
amely az alapanyagárak újbóli növekedésében köszön majd vissza.
Ez kiszámíthatatlanságot eredményez a gazdasági társaságok számára, ami az üzletmenet folyamatos átgondolását kívánja meg. Ennek ellenére sikerült a 2021-es
esztendõre kitûzött tervszámokat
teljesítenünk. Ebben nagy szerepe
van humán erõforrásunk magas
szintû és naprakész tudásának,
amellyel immár több mint hetven

December elején adták át a Kanizsa Arénát

gött fõként bizonyos építõipari
alapanyagok hiánya és jelentõs árnövekedése áll – mondja Dormán
József vezérigazgató. – A faanyagok esetében 400 százalékos, az acéltermékek tekintetében
idén 200–250 százalékos árdrágulásról beszélhetünk. Igaz, a piac

 Egészségipar, mezõgazdaság,
meteorológia, vezetõ nélküli légi
jármûvek. Ezek azok a területek,
amelyek a kutatás-fejlesztés,
tervezés és gyártás tekintetében
egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a MouldTech System Kft.
portfoliójában. A zalaegerszegi
székhelyû cég a modellváltás
mellett döntött, amelyhez szakmai tudástõkét rendelt, illetve
telephelybõvítést is végrehajtott. Molnár Gábor ügyvezetõ tulajdonossal beszélgettünk.

éve tudunk eleget tenni megbízóink igényeinek országszerte.
– Milyen projekteken dolgoznak a megyeszékhelyen, illetve
a megyében?
– Zalaegerszegen a Göcseji
Múzeum mûemlék épületének felújítását már befejeztük, amelynek

mûszaki átadása is megtörtént. A
szomszédos szárny, a Mindszentyneum kivitelezésével is jól haladunk. Komoly szakmai feladatot
adott alapozásánál a talajvízsülylyesztés, úgy, hogy a környezõ
mûemlék épületek, a múzeum, a
bíróság és a templom alapjai ne
süllyedjenek meg. A Mindszentyneum Zalaegerszeg legmodernebb épülete lesz gépészeti és
gyengeáramú rendszerei, továbbá
egyedülálló kiállítástechnológiája
tekintetében is. Az új városi fedett
uszoda és tanuszoda építésével is
a befejezéshez közeledünk. Ezen
épület esetében is a legmodernebb építészeti, energetikai, vízgépészeti és uszodatechnológiai
megoldások kerültek kialakításra.
Érdekességként tudnám megemlíteni, hogy a FINA-szabvány szerint
megépített versenymedencéhez
már felszereltük az Omega gyártmányú startköveket. Zalaegerszegen még építjük a Rheinmetall
harcjármûgyárát, amely méretében és mûszaki megoldásaiban
ugyancsak különleges feladat. A
megyére kitekintve, nemrég adtuk
át a Kanizsa Arénát. A multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnokkal szintén egy modern és impozáns megjelenésû épület került
megvalósításra.
– Nagyszabású projekteket
valósítanak meg országszerte
is. Melyek ezek?
– Szeptemberben adtuk át a
Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának 12

Dormán József vezérigazgató

ezer négyzetméteres új oktatási és
kutatási épületét. A lakiteleki népfõiskola számára hotelt, Szekszárdon az egykori laktanya helyén
3600 négyzetméter alapterületû
tudásközpontot építünk. Budán a
Testnevelési Egyetem Koltai Jenõ
sporttelepének fejlesztésén dolgozunk, ahol többek között multifunkcionális
csarnokot
építünk.
Rákosmentén hamarosan átadhatjuk a sport- és rendezvényközpontot. Legnagyobb munkánk a
Nemzeti Atlétikai Stadion kivitelezése, amely a 2023-as atlétikai
világbajnokságra készül. Ugyanígy
hajrában vagyunk a több mint 30
ezer négyzetméteres új Néprajzi
Múzeum és Látogatóközpont építésével is. A mûemlék épületeket
érintõ beruházások között szót érdemel a fertõdi Esterházy-kastély,
illetve a nagycenki Széchenyi-kastély felújítása.

– Milyen elvek jellemzik foglalkoztatáspolitikájukat?
– A cégvezetés meggyõzõdése, hogy a ZÁÉV Zrt. sikerének titka elsõsorban a munkatársakban
rejlik. Éppen ezért egyik legfontosabb célkitûzésünk szakmai tudásuk, nyelvismeretük folyamatos
fejlesztése, amely a legjobb garancia piaci pozícióink megõrzésére.
Fontosnak tartjuk dolgozóink pszichés-fizikai egészségi állapotát is,
különösen most a járványhelyzetben. Ezt bizonyítandóan az idei
évre a járóbeteg-szakellátást lefedõ magán-egészségbiztosítást kötöttünk valamennyi munkatársunkra, amit a jövõ évre vonatkozóan is
meghosszabbítunk.
Sikeres kampányt folytattunk a
zalaegerszegi Széchenyi István
Technikummal, illetve a nagykani-

MOULDTECH SYSTEMS: KUTATÁS-FEJLESZTÉS, TERVEZÉS ÉS ELÕÁLLÍTÁS

A MouldTech új üzemcsarnoka

– Jelentõs szerepet szánunk a
drónok, repülõ eszközök fejlesztésének, amelynek érdekében bevezettük az AS 9100 repülõgép-ipari
minõségirányítási rendszert. Prototípusokat fejlesztünk és gyártunk, amelyeket megrendelõinkkel
együtt tesztelünk. 2022 második
negyedévben ezek sorozatgyártását is megkezdjük. A drónfejlesztés legfõbb iránya a mezõgazdaság, ezen belül is a precíziós gazdálkodás. Képzett pilótánk
segítségével elindítottuk drónos
növényvédelmi szolgáltatásunkat,
emellett kísérleti drónos növényvédelmet is végzünk, szoros együttmûködésben a gödöllõi Magyar
Agrár- és Élettudományi Egyetemmel. A permetezõ drónok,
kopterek mellett merev szárnyú
drónokat is fejlesztünk és gyár-

tunk. Ezek kiváló siklóképességüknek köszönhetõen hosszabb ideig
tudnak fennmaradni a levegõben,
ezért képalkotó berendezéseik és
adatgyûjtõ szoftvereik segítségével alkalmasak a növénykultúrák
fejlõdésének, állapotának figyelemmel kísérésére, betegségeik
detektálására, észlelésére.
Mindemellett kifejlesztettünk
egy nagyon összetett meteorológiai megfigyelõrendszert is. A
drónok szenzorai megfigyelést
végeznek különbözõ, alacsony
magasságokban és adatokat
gyûjtenek többek között a levegõ
páratartalmáról, a szél irányáról
és a szélerõsség mértékérõl. Az
ország három különbözõ pontján
mérünk jelenleg, ezzel bekapcsolódtunk a meteorológiai elõrejelzésbe. Másrészt már itt van a jövõ

a drónok logisztikában történõ alkalmazásával. Ahhoz, hogy például pizzát szállítsunk házhoz,
pontosan ismerni kell a várható
idõjárást. A drón szempontjából is
fontos tudnunk, ideálisak-e a körülmények a repüléshez?
– A drónok fejlesztésével
nagyobb célokat is megfogalmaztak.
– Drón kompetenciaközpontot
létesítünk Zalaegerszeg városával együttmûködve, ami 2023-ban
nyílhat meg az andráshidai repülõtéren, miközben annak eredeti
funkciója is megmarad. A drónok
fejlesztése, tesztelése mellett az
oktatás is fontos hangsúlyt kap.
Az oktatóközpontban kisrepülõgépes és drónpilótákat képeznek
majd.
– Hozott új feladatokat az autóipar?

zsai Zsigmondy Vilmos Technikummal együttmûködve, amelynek eredményeként az elõzõ tanévhez képest több mint a duplájára nõtt az építõipari szakmákra
beiratkozók száma. A szakképzési
rendszer átalakulását éljük, ennek
megfelelõen, már az új rendszer
szerint – szakképzési munkaszerzõdéssel is – foglalkoztatjuk
tanulóinkat, minden olyan juttatást
megkapnak a diákok, amiket a törvények szabályoznak. Célunk,
hogy végzés után minél több tanuló csatlakozzon a ZÁÉV fizikai
termelõállományához.
Bízunk
benne, hogy a szakképzés új
rendszere, valamint saját ösztönzõrendszerünk is segíti ezen törekvésünket.
A magyar gazdaság egyik húzó
ágazatának számító építõipar számára kiemelten fontos, hogy a külföldön dolgozó szakemberek reális
képet, illetve tájékoztatást kapjanak az itthoni munkalehetõségekrõl, a foglalkoztatás feltételeinek
folyamatos javulásáról. Ezt segíti
elõ az Építõipari Vállalkozások Országos Szakszövetsége és a
Pénzügyminisztérium által koordinált Építõipari Hazahívó Program,
amelyhez vállalatunk, a ZÁÉV Zrt.
is csatlakozott.

A pécsi orvostudományi kar új oktatási és kutatási épülete

AZ ALKATRÉSZEKTÕL A DRÓNOK GYÁRTÁSÁIG

– Antal Lívia –
– A vállalat több, a pandémiára közvetlenül reagáló
fejlesztést is végrehajtott az elmúlt években.
– Az egészségipar egyre nagyobb helyet foglal el portfoliónkban, amit részben kényszerhelyzet
szült a COVID miatt. A beszerzéseket koordináló Állami Egészségügyi Ellátó Központ megrendelésére komoly volumenben gyártunk
állványokat, nõvérkocsikat, arcvédõ pajzsokat és fertõtlenítõ rendszereket. Hamarosan bevezetjük
az új ISO minõségirányítási rendszert, amelynek birtokában jövõ
márciustól lehetõségünk nyílik az
orvostechnikai eszközök szélesebb körû beszállítására. A vállalaton belül egészségügyi szekciót
hoztunk létre, vagyis az egészségügybõl jött szakemberekkel a humán erõforrás oldaláról is támogatjuk ezt az irányt. Célunk az, hogy
elektronikai, informatikai, illetve
okoseszközök fejlesztésével és
gyártásával is jelen legyünk az
iparágban. Biztató, hogy az elõbb
említett termékeink iránt külföldön
is nagy az érdeklõdés. Bõvíthetjük
exportunkat, ami hozzátartozik cégünk jövõképéhez.
– A kutatás-fejlesztés irányai
még milyen szegmenseket, illetve milyen új tevékenységeket fednek fel?
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– Ezen a téren is új minõségben lehetünk jelen. Hétfõs fejlesztõcsoportunkkal három cég számára tervezünk klasszikus autóreplikákat, amiket szinte teljesen
készre gyártunk. Ezek kis szériás,
manufakturális termékek. Ettõl
függetlenül sem túlzás azt állítani,
hogy Zalaegerszegen már autógyártás is van.
– Idén telephelybõvítést is
végrehajtottak.
– A meglévõ épületet két új
csarnokkal bõvítettük, amelyek
4200 négyzetmétert tesznek ki
együtt. Portfoliónkban továbbra is
fontos helyet foglal el a szerszámés gépgyártás, igaz, ez a megnövelt helynek csupán 20 százalékát viszi el. A lehetõ legmodernebb eszközökkel nagyon nagy
méreteket is meg tudunk munkálni. Az alkatrészüzem és a szer-

számgyár létesítése mellett új
épületrésszel bõvítettük Piramis
kutatási központunkat is. Mindhárom építési beruházással technológiai szintet is léptünk, ami Európában is kiemelkedõnek számít.
Az additív gyártástechnológiában
meghatározóvá váltunk Magyarországon. Húsznál több 3D nyomtatónkkal kvázi nyomtatófarmként
mûködünk fém és mûanyag alkatrészek elõállításával.
– Idén húszéves a cég. Hogyan értékeli az eltelt idõszakot?
– A modellváltást szolgáló beruházásokkal komoly döntést hoztunk meg. A pandémia okozta nehézségek ellenére nem a visszalépést, hanem az elõrelépést választottuk. Nagyon kockázatos volt egy
év alatt felépíteni és beüzemeltetni
az új csarnokunkat. Kutatás-fejlesztési tevékenységünkben erõs
hátteret képeznek az egyetemekkel való együttmûködések. A gödöllõi, a szegedi, a budapesti
kampuszon történõ kutatás-fejlesztések nem csupán világszínvonalúak, hanem végtelenül elõremutatóak. A Piramis kutatóközpontunknak helyet adó science park
az egyetemi fejlesztéseknek köszönhetõen szépen bõvül; erõteljes szellemi, innovatív környezet
formálódik. Mindebben nagy szerepe van a jármûipari tesztpályának, amely nagyívû beruházások
számára nyújtott közeget. Tehetséges fiatalokat és sok neves
szakembert vonzott cégcsoportunkhoz és ezen belül a
MouldTech-hez is, akikkel véghez
tudjuk vinni elképzeléseinket. Egy
vállalat húsz év alatt statikussá
válhat, õk azonban lendületet vittek a cég életébe, amellyel az rugalmasabbá, emberközpontúbbá
és tudásintenzívebbé vált. Ezt tartom az elmúlt két év legnagyobb
eredményének, amellyel a jövõképünket is megalapoztuk – hangsúlyozta Molnár Gábor.
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ELMENT A „REPCEKIRÁLY”
IN MEMORIAM
PÉK FERENC (1951–2021)
Megdöbbenéssel és hitetlenkedéssel vettük
tudomásul, hogy sokunk által tisztelt és szeretett kollégánk és barátunk PÉK FERENC
2021. november 17-én elhunyt. A mezõgazdasági növénytermesztõk körében ismert és elismert szakember számára küzdelmes, de tartalmas életet szabott a sors.
1951. augusztus 12-én született Nagykanizsán.
Az általános iskolát Borsfán végezte el, majd a
nagykanizsai Cserháti Sándor Mezõgazdasági
Technikumba járt középiskolába. A katonaság
évei után 1970 és 1973 között a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem Nagykanizsai Agronómiai
Fõiskolai Karának növénytermesztõ szakán tanult
és szerzett diplomát.
Ezt követõen a Zalaegerszegi Állami Gazdaságban kezdte meg pályafutatását. Itt szerzett hatalmas szakmai tapasztalatot, ezáltal, valamint a
továbbképzések során hatalmas szakmai tudást is.
Végigjárta a „szamárlétrát”. Széles körû tudással
rendelkezett, a növénytermesztés és növényvédelem mellett a mezõgazdasági gépészet és a munkaszervezés területén is.
A rendszerváltáskor megszûnõ munkahelyét
magánvállalkozással váltotta fel. A privatizáció
után mégis visszatért eredeti munkahelyére.
Visszahívták, amely ekkor már Kampfl Kft. néven
mûködött. Innen vonult nyugdíjba, de tevékenységét nem hagyta abba. Szaktanácsadóként segítette a termelést, munkahelyének integrációs
feladataiból alaposan kivette a részét, és nagyon
sok kistermelõ szakmai munkáját támogatta tanácsaival.
Vadkárszakértõként évtizedekig közvetített
megállapodást a megye számos vadásztársasága
és a mezõgazdasági termelõk között. Utolsó beszélgetésem is ebben a témában volt vele, a kórházba vonulása elõtti napokban is.
Országos hírnevet vívott ki magának a repcetermesztés mai modern technológiájának gyakorlati kidolgozásában és megvalósításában. Tréfásan
repcekirálynak nevezték, amelynek hátterében

nagyon komoly szakmai hozzáértése állt és áll. A
köztudatban így marad meg emléke annak az embernek, aki folyamatosan gyarapította tudását.
Nyugdíjasként is új dolgok bevezetésében, kipróbálásában vett részt.
Pék Ferenc alkotó, szervezõ és nagyon jó problémamegoldó alkat volt. Megfontolt véleményére
és tapasztalataira mindig számítani lehetett. Jellemzõen tenni vágyó, többet és jobbat létrehozni
akaró, környezetét motiválni tudó embernek ismertük. Egyenes, becsületes, közvetlen habitusa
miatt könnyen teremtett kapcsolatot. Alapos, precíz emberként, sokszor makacs, nyakas céltudatossága, munkabírása példát adott környezetének. Emellett kitûnõ társasági emberként, a kötetlen szakmai rendezvények üdítõ központi alakjaként tarthattuk számon.
Ezek a gondolatok, képek, emlékek maradnak
meg emlékezetünkben és szívünkben róla. Személyét, barátságát, bölcsességét megõrizzük, hiányát mindig érezni fogjuk.
A megye növénytermesztõ társadalma nevében
Simonfalvi Elemér,
a B. L. Agrokem Kft. ügyvezetõje

www.zalamedia.hu

INGATLAN
Szép fekvésû, családi ház
építésére alkalmas, 2500 m2-es
közmûves telek – megkezdett
épülettel – Zalaegerszeg, Kiscsarit utcában kedvezõ áron
ELADÓ. A területen erdõben
végzõdõ gyümölcsös is található. (Családi kedvezmények
igénybe vehetõk!)

Érdeklõdni: 06-30/373-0818

E-mail: vargatibor002@gmail.com

Tel./fax: 92/319-003
Mobil: 30/3571-413

