
A Sármellék – Száraz eleje el-
nevezésû lelõhely közelmúltbéli
ásatásairól Eke István ásatásveze-
tõ tájékoztatta a sajtót. Többek
között elhangzott: az elõzetes
kutatások (terepbejárás, geofizi-
kai felmérés) alapján már tudták,
hogy a terület évezredek óta,
több korszakban is lakott volt. A
közel 40 hektáros területen zajló
munka mindezt be is bizonyítot-
ta, hiszen kilenc régészeti kor-
szak jelenségei és leletei kerültek
elõ. A korai és a középsõ neoliti-
kum, valamint a középsõ rézkor
idejébõl is településmaradványo-
kat, sírokat tárták fel. A késõ réz-
korból (Bádeni kultúra; Kr.e 3400-
3000) pedig a településmaradvá-

nyok mellett tömegsírt is talál-
tak. Több olyan temetkezés nyo-
mára bukkantak, ahol az emberi
csontvázak nem szokványos po-
zícióban voltak elföldelve. A ré-
gész szerint ezek a sírok akár há-
borús áldozatok temetkezési he-
lyei 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) le-
leteket is találtak: fémmûvesség-
hez kötõdõ tárgyakat, öntõfor-
mákat, illetve bronz díszeket. De
további temetkezések nyomait
is. A területen – ahol december

közepéig zajlik a kutatómunka – a
római kor és az Árpád-kor nyo-
mai is elõkerültek. 

Zala megyében az elmúlt hó-
napokban több más településen
vagy annak határában is dolgoz-
tak a régészek.  Például az M9-es
út építésének vonalán, Alsó-
nemesapáti határában, illetve az
M76-os úthoz kötõdõen
Alsópáhok környékén is. Ezekrõl
az eredményekrõl Orha Zoltán
ásatásvezetõ számolt be. Az
alsónemesapáti lelõhelyen való-
színûleg a Betefalvának nevezett
falu maradványait találták meg a
szakemberek. A település elsõ
írásos említése 1335-ben tör-
tént, a források tanúsága szerint
a 14-15. században nemesek által
lakott falu volt. Határa a Pölöske-
patakig (mai Szévíz-csatorna)
terjedt, ahol a malmaik is mûköd-
tek. 1600 körül a törökök elpusz-
tították, átmenetileg el is népte-
lenedett, 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 ha-
gyatéka került elõ. 

(Folytatás  a  2.  oldalon.)

Megjelenik Zala megye minden településén

2021. december 14. XXIV. évfolyam 12. szám

INFORMÁCIÓS ÉS KERESKEDELMI MEGYEI LAP

ZALA-LAP

KIADÓI KFT.
8900 ZALAEGERSZEG,

BÉKELIGETI U. 1.

• Lap- és könyvkiadás
• kiadványok • prospektusok

• internetes szolgáltatás

www.zalamedia.hu
TEL./FAX: 92/599-353

CSONTVÁZAK SZOKATLAN POZÍCIÓBAN

Régészeti feltárások a megyében

A TARTALOMBÓL

Fõpróba a Göcsej Tudásközpontban
3. oldal

Bízva egy szebb esztendõben
4. oldal

Az alkatrészektõl a drónok gyártásáig
7. oldal

A Göcseji Múzeum legújabb feltárásairól tartottak közös sajtó-
tájékoztatót az intézmény régészei. A bejárással egybekötött
eseményre Sármelléken került sor, jelenleg ugyanis ott folyik az
egyik legnagyobb kiterjedésû kutatás, mégpedig a tervezett M76-
os 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 (Fotó: Göcseji Múzeum)

A  Zalai  Napló
jövõ  évi  száma

2022.  
január  25-één
jelenik  meg.

ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET,
egészségben teljes,  eredményekben gazdag,

BOLDOG ÚJ ÉVET
kívánunk Kedves Olvasóinknak

és Üzleti Partnereinknek!

Zalai Napló szerkesztõsége

Nagykanizsán 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 érdek-
lõdõket egészen karácsonyig az Adventi Forgatagban.
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A Magyar Falu Program kereté-
ben elnyert 30 millió forintos tá-
mogatásból a falu központjában
lévõ forgalmas csomópont mel-
lett három méter széles gyalog-
és kerékpárutat létesítettünk,
melynek Zalaegerszeggel való
összekötése hamarosan építési
engedélyt kap a megyei kerékpár-
út-hálózat fejlesztés elemeként.
Ugyanekkora összeget fordítha-
tott az egyházközség a plébánia
belsõ felújítására, amely éppen
adventre készült el. Ott teljes gé-
pészeti rekonstrukció, a nyílászá-
rók cseréje, új burkolatok építése
és festési munkálatok valósultak
meg, a kor színvonalára alakítva
ezzel az 1970-es években emelt
épületet.

A település mellett fekvõ zárt-
kertben 10 millió forintos támo-
gatásból két útszakaszt újítottunk
fel, javítva ezzel a birtokok meg-
közelíthetõségét. Az önkormány-
zat tulajdoná-
ban lévõ terüle-
ten tavasszal õs-
honos gyü-
m ö l c s f á k b ó l
„Tündérkertet”
alakítottunk ki.
Az idei kiírásban
is nyertünk tá-
m o g a t á s t ,
amelybõl két rö-
videbb zártkerti
utat tudunk jö-
võre felújítani.

Önkormány-
zatunk önerõ-
bõl is valósított
meg fejlesztése-
ket. Az ivóvízhá-
lózat ugyan korának megfelelõ
állapotban van, a víz minõségére
azonban érkeztek panaszok a la-
kosságtól. Ezért a csomópontok
átépítésével, melynek költségét
vállaltuk, a szolgáltató a nyár fo-
lyamán elvégezte a hálózat át-
mosását, kitisztítva a több évti-
zed alatt felhalmozódott lerakó-

dásokat. Szeretnénk a kutakat
tisztítástech-nológiával ellátni,
ehhez azonban pályázati forrást
kell keresni.

Szintén saját forrásból, helyi
vállalkozó és az önkormányzati

dolgozók bevonásával zöldhulla-
dék-tárolót hoztunk létre egy
külterületi ingatlanon. Itt külön
gyûjthetõ a kertekben keletkezõ
komposztálható és a darálható
növényi eredetû hulladék. Ez a
lehetõség egyre népszerûbb a la-
kosság körében, jóllehet a be-
szállítást még nem tudjuk megol-

dani, az egyelõre az ingatlantulaj-
donosok feladata.

A Civil közösségi tevékenysé-
gek feltételeinek támogatása cí-
mû kiírásban két egyesület és egy
alapítvány összesen több mint 9
millió forintot kapott, amit épü-
letkorszerûsítésre és eszközbe-
szerzésre fordíthatnak. A telepü-
lésfásítási programban 30 sorfát

sikerült nyerni, amiket tavasszal
ültetünk el a közterületeken.

A ravatalozó és a templom kül-
sõ felújítása a rendelkezésre álló
támogatásból ugyancsak a jövõ év
feladata lesz. Elõkészítés alatt van
több pályázatunk. TOP-forrásból
az orvosi rendelõ külsejét, Leader-
pályázaton az önkormányzati hi-
vatal épület vizesblokkjait, fûté-
sét, belsõ tereit szeretnénk felújí-
tani. Forrást keresünk az úgyne-
vezett régi iskola rendbetételére,
valamint a belterületi utak és jár-
dák felújítására is.

Számos tennivaló vár még ránk
a településfejlesztés különbözõ
területein. Idén 16 gyermek szü-
letett, emiatt is növekvõ igény
van bölcsõde létesítésére, amely-
hez egyelõre nem rendelkezünk
megfelelõ feltételekkel. Letelepe-
dési szándékkal is sokan keresnek
bennünket, az üres ingatlanok
azonban hamar elfogynak. Új épí-
tési telkek kialakítását tervezzük,
hogy fogadni tudjuk azokat, akik
Bakon szeretnének lakni.

UTAK, ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA JÖVÕRE IS FOLYTATÓDIK

Mozgalmas évet zárnak Bakon
Bakon öt nagyobb és néhány kisebb beruházás valósulhatott

meg az idén, számolt be lapunknak Farkas  Tamás  polgármester.

– Advent elsõ vasárnapján kö-
zösen építettük föl a köztéri bet-
lehemet, dekoratív öltöztetett fi-
gurákkal, majd a szép számú se-
gítõvel együtt díszítettük föl a
mindenki karácsonyfáját és a kül-
téri adventi koszorút. Ekkor mu-
tatkoztak be elõször az ünnepi
vásározók. A második gyertya-
gyújtás elõtt élményt adó gyer-
mekprogram keretében érkezett
a Mikulás az elõre számára elké-
szített sátorba. Idén 35 névre
szóló ajándékcsomagot készítet-
tünk a 14 év alatti gyerekek szá-
mára. Advent harmadik hétvégé-
jén a Bokréta népdalkör fellépé-
sével szerveztünk ezüstvasárnapi
programot, ahol Cséry Gergõ plé-
bános gyújtotta meg a harmadik
gyertyát az adventi koszorún.
Majd a falukarácsonyi ünnepség
következik, remények szerint a
községházán. Jelen lesznek a he-
lyi ovisok és kisiskolások mellett a
betlehemes játék vendég elõ-
adói. Mézes kalács, puncs, forró
tea és forralt bor is kerül majd a
feldíszített asztalokra.

– Idén miként fejlõdött a tele-
pülés?

– Istennek hála több beruhá-
zással is büszkélkedhetünk. Vis
maior forrás felhasználásával, két
ütemben, vasbeton szerkezetû,
betonos és termésköves támasz-
tékkal sikerült a temetõhöz veze-
tõ partfalat mintegy száz méter
hosszúságban megerõsíteni. A te-
metõhöz közel esõ területen, az
õsszel, BFT-s forrásból építettünk
egy 14 stációt tûzzománc képe-
ken mûkõ fedés alatt láttató, ket-
tõs kereszttel lezárt keresztutat,
ami szépségén túl, nagy szakrális
értékkel bír. Folyamatban van a
szociális tûzifa kiosztása. Pályázati

úton 36 köbméternyi fát szerez-
tünk, ehhez még 59 köbmétert
önerõbõl vásárolt önkormányza-
tunk. Így családonként mintegy
2,5 köbméternyi fát tudunk kiosz-
tani a rászorulóknak. 

A hazai nemzeti értékek,
hungarikumok népszerûsítésének
támogatására, a településünk
központjában lévõ értéktárunk
rendbe tételének segítésére is
kaptunk támogatást. E pályázat-
hoz kapcsoltan a bel- és külterüle-
ti, illetve zártkerti részeken felta-
lálható 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 csapa-
dékvíz elvezetésére kiírt pályázati
beruházás tervezése napirenden
van. A falu déli részén jövõre sze-
retnénk mérsékelni a vizek okozta
károkat. 

Van még egy BM-es, nyertes,
gyalogjárdák felújítására és építé-
sére elnyert pályázatunk. A Kos-
suth utcai járda felépítése már
megtörtént, most a Rákóczi Fe-
renc utcai járdát bontjuk el, hogy
új építésû, biztonságos felületû

járdán közlekedhessünk jövõ ta-
vasztól. A Magyar Falu Program-
ban a közterületeink karbantar-
tására tavaly egy traktort és mun-
kagépeket tudtunk vásárolni és e
programból jövõre építhetünk
egy kisgyermekeknek szánt ját-
szóteret is. Békében tesszük élhe-
tõvé Bókaházát!

Nemes Norbert

ADVENTI RENDEZVÉNYEKKEL

Bókaháza karácsonyvárása
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 ételeket-
italokat a Rönkös Bisztró & Grillkert munkatársai – foglalta össze
Lóth  Eszter polgármester.

(Folytatás  az  1.  oldalról)
A régészek ehhez kapcsoló-

dóan két kemencét, és kisebb na-
gyobb gödröket tártak fel, de elõ-
került még egy sestertius, egy ép
drótfibula, több trombitafibula,
valamint egy temetõ részlete is.

Simmer Lívia, a múzeum régé-
szeti osztályának vezetõje a sajtó-

tájékoztatón elmondta: az M9-es
gyorsforgalmi út további szakaszai-
hoz kapcsolódva Kisbucsa, Zala-
szentiván és Pethõhenye térsé-
gében is folytak és folynak feltárá-
sok. Itt a késõ újkõkortól a közép-
korig kerültek elõ leletek. Az M76-
os út építésének kapcsán pedig
Keszthely-Fenékpuszta és Zalaapáti

térségében is nyitottak kutatóárko-
kat, mintegy 50 ezer négyzetméte-
ren. Elõbbi helyen a római erõdhöz
kapcsolódó sánc történetéhez kap-
tak újabb információkat a régészek.
Bizonyossá vált, hogy a sánc egyko-
rú a több évtizede kutatott fenék-
pusztai erõddel. 

– pánczélPetra –

CSONTVÁZAK SZOKATLAN POZÍCIÓBAN

Régészeti feltárások a megyében

Farkas Tamás polgármester és Pásztor Emánuel
plébános a plébánia épületénél

Rézkori  tömegsír (Fotó: Göcseji Múzeum)

Középkori kályhacsempe (Fotó: Göcseji Múzeum)
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Többek között elhangzott: a
Helyi Termék Karácsonyi Vásár
december 10-11-én várja a láto-
gatókat a zalaegerszegi piac új
épületénél, ahol elsõ alkalommal
hordták össze portékájukat az
árusok. A karácsonyi vásár egy-
fajta „fõpróba” is, hiszen ízelítõt
kaphatunk arról, hogy jövõre – a
Kézmûves Piac hivatalos átadá-

sát követõen – milyen termékek-
kel találkozhatunk itt. A két nap
alatt ajándéktárgyakat, lakásdí-
szeket, valamint helyi termé-
nyekbõl készült finomságokat
árultak a kereskedõk. 

De kulturális eseményekre is
sor került: a Zalaegerszegi
Tourinform Iroda jóvoltából piaci
körsétára várták az érdeklõdõ-

ket, a gyerekek népi játszóházba
látogathattak el, a Szélrózsa
Tánckör pedig néptáncmûsorral
szórakoztatta a közönséget. A
rendezvényen forralt bor, sült
gesztenye és vásári hangulat fo-
gadta a betérõket.

Pácsonyi Imre elmondta: a
TOP projekt keretében megren-
dezett vásár egy húsz alkalomból
álló megyei eseménysorozat
utolsó állomása. A „Zalai innova-
tív foglalkoztatási paktum” pályá-
zat célja többek az volt, hogy fel-
térképezzék és helyzetbe hozzák
a helyi termelõket. A projekt ré-
vén lehetõségük volt arra is,
hogy piacra vigyék portékáikat.

KÉTNAPOS KARÁCSONYI VÁSÁRT SZERVEZTEK

Fõpróba a Göcsej Tudásközpontban

A Szabadics Építõipari Zrt. te-
vékenységét idén az Év Vállal-
kozása címmel ismerte el Nagy-
kanizsa Város Közgyûlése. A
nagyvállalat idén is számos je-
lentõs projektben vett részt a
közmûépítéstõl a magasépíté-
sig. Mindemellett technológiai
fejlesztésre is fordított figyelmet
a Modern üzleti és termelési ki-
hívásokhoz való alkalmazkodá-
sát segítõ fejlesztések támoga-
tása GINOP-pályázattal.   

– Antal Lívia –

– Mi valósult meg ezen pályá-
zat keretében?

– Úgy tartja a mondás, hogy jó
munkához jó szerszám kell. Mi pe-
dig küldetésünknek érezzük, hogy
megrendelõink számára jó munkát
végezzünk – válaszolt elsõ kér-
désünkre Kovács Tamás, a vállalat
elnöke. – Ennek érdekében folya-
matosan fejlesztjük az eszközpar-
kunkat, ami magában foglalja a
munkavégzéshez szükséges gé-
peket, kotrókat, teherautókat és a
munkásszállításhoz használt bu-
szokat is. Figyelmet fordítunk arra
is, hogy hasznosítani tudjunk olyan
fejlesztéseket, amelyek a gyor-
sabb, hatékonyabb munkavégzést
segítik elõ rombolás nélkül. Ennek
a talajradar egy nagyon jó példája,
hiszen a tervezett nyomvonal elõ-
zetes feltárás nélküli vizsgálatával
pontos információt kapunk a föld-
ben lévõ keresztezõ közmûvekrõl.
Nem mennek el órák, napok a kézi
kereséssel, és nem okozunk ellátá-
si problémákat egy esetleges ká-
belszakítással. 

Idén egy másik jelentõs fejlesz-
tésként vásároltunk egy technoló-
giát az azbesztcsövek állapotának
robottal és hozzá kapcsolódó szoft-
verrel való felméréséhez. Mûködte-
téshez kollégákat is kiképeztünk.
Bízunk benne, hogy ez a technoló-
gia országosan is szerepet kaphat,
mellyel elindulhat az ivóvízellátás

egyik legnagyobb kockázatának
megoldási folyamata.  

– A Pannon Egyetemmel kar-
öltve a balatoni iszap építõipari
felhasználásának lehetõségeit
kutatják.

– A Pannon Egyetemmel egy si-
keres pályázat keretében azt vállal-
tuk, hogy Balatongyörök és Fenék-
puszta között elterülõ mintegy 5
millió köbméter iszap hasznosítá-
sára építõipari terméket fejlesztünk
ki, megteremtve ezzel a tó kotrásá-
nak további lehetõségét. A Balaton
2004 óta nem volt kotorva, ennek
az egyik fõ oka, hogy a kikerülõ
iszapot fogadó zagykazetták meg-
teltek. Emiatt gondoskodni kellene
kiürítésükrõl, illetve felhasználá-
sukról, ami háromirányú lehet. Kü-
lönösebb változtatás nélkül ez az
anyag alkalmas a felhagyott bá-
nyák feltöltésére, de nincs ilyen a
közelben. Meghatározott mixtura
összeállításával hasznosítható len-
ne a mezõgazdaságban talajerõ-
javításra, illetve égetéssel építõipa-
ri felhasználásra. Mi ezt a vonalat
tûztük ki célul, társul híva az egye-
tem égetési kompetenciáit. Olyan
falazóanyag kifejlesztése a célunk,
ami piacképes termék is lesz.  

– Milyen jelentõs projektben
vettek részt?

– Szerencsére ez az év is bõ-
velkedett kihívást jelentõ szép
munkákban. Az év legnagyobb
eseménye kétségkívül az volt,
hogy befejeztük a több ezer gyer-
meknek élményt adó zánkai Erzsé-
bet-tábor felújítását. Ez a projekt

lett társaságunk legnagyobb lezárt
projektje. A magasépítés területén
büszkék lehetünk a fonyódligeti tá-
borban végzett munkánkra, ahogy
a zalaegerszegi termelõi piac meg-
építésére is. Befejeztük Fenék-
pusztán a Kis-Balaton Látogató-
központot, míg Fonyódon a Berek
Világa Látogatóközpont építését. A
lenti fürdõ gyógyászati tevékenysé-
get elõsegítõ fejlesztése pedig fo-
lyamatban van. 

A mélyépítésben a legnagyobb
figyelmet érintõ munkáink Zala-
egerszeghez kapcsolódtak. A
tesztpálya kivitelezési munkáit
idén befejezzük, a harckocsigyár
off-road pályájának fejlesztését pe-
dig a terv szerinti ütemben végez-
zük. 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 ország-
részig, fel egészen Vasig. A debre-
ceni BMW-gyár alap-infrastruktú-
ra-fejlesztése a terveknek megfe-
lelõen halad. Közmûépítõinknek
köszönhetõen ki tudtunk lépni az
országhatáron túlra is; Horvátor-
szágban, Csáktornya környékén
szennyvízvezetéket, míg Romá-
niában Kolozsvár közelében ivó-
vízhálózatot építünk ki.  

Szerkezetépítésben a legjelen-
tõsebb munkánk Miskolcon volt a
várost elkerülõ autópálya Y-híd-
jának megépítése, de dolgoztunk
Vas megyében a 86-os autóút is.
Ha Zalaegerszegrõl Körmend felé
megy valaki az elkerülõ úton, akkor
a ZalaZone területén láthatja kollé-
gáinkat a Rheinmetall földbõl kinö-

võ épületének a tetején is. Legna-
gyobb várakozással a föld alatti
lõfolyosó munkáira tekintünk, ami
szakmailag is jelentõs kihívás lesz.
Ilyent elõttünk Magyarországon
még nem épített más! 

– Ezekhez a nagy ívû projek-
tekhez munkatársak is kellenek.
Mi az elvük ezen a téren? 

– Stratégiánk jelmondata sze-
rint „A SZABADICS a megbízható-
ság szinonimája a megrendelõk és
a kollégáink szemében!” Munkáink
jelentõs részét közbeszerzésen
nyerjük el, amelyek szinte teljes
mértékben közösségi igényeket
elégítenek ki. Ehhez a felelõsség-
teljes küldetéshez elkötelezett,
szakmailag képzett kollégákra van
szükségünk. Azoknak, akik nálunk
dolgoznak, illetve bennünket vá-
lasztanak, szakmai és anyagi fejlõ-
dést segítõ partnerséget ajánlunk a
munkakörönként 3–5 évre szóló lo-
jalitás programunkban.   

A vállalatunk értékrendjét tekint-
ve abban hiszünk, hogy hosszú tá-
von csak a természetes és mester-
séges környezetünkkel összhang-
ban lehet létezni, ezért a tulajdono-
sok értékrendjének megfelelõen
nagy figyelmet fordítunk arra, hogy
abból a jóból, amit kapunk a közös-
ségtõl, vissza is adjunk. Idén is
meg tudtuk rendezni a Szabadics a

Gyermekekért Alapítvány kereté-
ben a kis-balatoni gyermek építõ-
tábort a Balaton-felvidéki Nemzeti
Parkkal és a Nyugat-dunántúli Víz-
ügyi Igazgatósággal együttmû-
ködve. Idén a megújult zalakarosi
városközpont adott helyet a
Szabadics Ride kerékpáros ver-
senynek, amellyel az a célunk,
hogy az ország legnagyobb ilyen
rendezvénye legyen.

– Milyen évet zárnak? Milyen
feladatok várják Önöket a követ-
kezõ évben?

– Az évünk szerencsére a vára-
kozásainknak megfelelõen alakult.
A járvány mintegy kétheti kivitele-
zési idõt vett el brigádjainktól,
azonban ez nem okozott visszafor-
díthatatlan károkat számunkra. Az
sokkal fájóbb, hogy egy kollégán-
kat elveszítettük ennek a kórnak a
következtében! 

Szerencsére az év során meg-
nyert projekteknek köszönhetõen
látjuk az elõttünk álló feladatokat,
minden kollégának a munkakö-
réhez és a képzettségének megfe-
lelõ munkát fogunk tudni biztosíta-
ni. Büszkék vagyunk rá, hogy a
Nagykanizsa környéki szennyvíz-
fejlesztéseknek köszönhetõen a
társaság történetének legnagyobb
összegû szerzõdését írhatjuk alá! –
mondta végül Kovács Tamás.

A SZABADICS ÉPÍTÕIPARI ZRT.
KÖRNYEZETÓVÁS A TECHNOLÓGIÁKBAN ÉS A PROJEKTEKBEN

A Szabadics Ride csapata

A Miskolcot elkerülõ autópálya Y-hídja

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

A közmeghallgatás keretében
Baracskai József, Zalaszentgrót
város polgármestere kért szót,
és kérte a Zala Megyei Közgyûlés
elnökétõl a város és térsége fej-
lesztési lehetõ-
ségeinek átte-
kintését.

A testület ez-
után elfogadta a
kiküldött meghí-
vóban szereplõ
napirendi ponto-
kat és azok tár-
gyalási sorrend-
jét, majd az elnö-
ki beszámolót és
a lejárt határide-
jû határozatokról
szóló jelentést.

Ezt követõen
a Zala Megyei
Német Önkor-
mányzat tevé-
kenységérõl szó-
ló tájékoztató el-
fogadására ke-
rült sor. A beszá-
moló kitért a
megva lós í tott
kulturális programokra és arra,
hogy 2022-ben ünnepli magyar-
országi létének 300. évfordulóját
a zalai német közösség.

A közgyûlés a pénzügyi kiha-
tású döntések között módosítot-
ta 2021. évi költségvetését,
amelynek bevétel-kiadási fõösz-
szege 984.360 e Ft-ról az elmúlt
idõszakban bekövetkezett válto-

zások, bevételi többlet miatt
1.007.018 e Ft-ra módosult. 

A soron következõ szavazás-
sal a Zala Megyei Közgyûlés is ki-
nyilvánította csatlakozási szán-

dékát a Nemzeti Klímavédelmi
Szövetséghez.

A megyei önkormányzat elõzõ
uniós ciklusban megvalósított ke-
rékpárút-fejlesztési tevékenysé-
gére alapozva a 2021–2027-es
idõszakban is folytatni kívánja a
megyei kerékpáros útszakaszok
mennyiségi és minõségi fejlesz-
tését, hálózatba szervezését.

Ennek keretében elsõ körben
négy támogatási kérelem be-
nyújtását tervezi: a Keszt-
hely–Gyenesdiás szakasz Gyenes-
diás közigazgatási területére esõ
részét; a Garabonc–Nagyra-
da–Zalaszabar szakaszt, amely a
meglévõ zalakarosi kerékpárút
folytatása; a Zalavár–Sármellék

szakaszt a Kis-Balaton mentén,
továbbá a Tornyiszentmiklóstól
(országhatártól) Becsehelyig ter-
jedõ nyomvonalat, részben új
építéssel, részben kerékpárút ki-
jelöléssel.

Szokásos év végi napirend-
ként tárgyalta és elfogadta a tes-
tület a jövõ évi ellenõrzési ter-
vet, valamint a munkatervet is.

A ZALA MEGYEI KÖZGYÛLÉS ÜLÉSÉRÕL

Újabb kerékpárutakat létesítenének
A Zala Megyei Közgyûlés 2021. december 9-én, csütörtökön

közmeghallgatást és ülést tartott. 



KRÓNIKA4 MEGYE

Az esztendõ végének köze-
ledtével az ember számvetést
készít, átgondolja, mit zárjon le,
hagyjon maga mögött, illetve
mit vigyen magával az új eszten-
dõbe. A pandémia lassan két éve
része a mindennapjainknak.
BBaallaaiicczz  ZZoollttáánntt,,  Zalaegerszeg
polgármesterét arra kértük, ösz-
szegezze, miként teljesít a város
a járvány árnyékában.  

Az emberek egészsége, a csa-
ládok, munkahelyek biztonsága, a
gazdaság védelme és megerõsí-
tése a legfontosabb továbbra is,
hangsúlyozta elöljáróban a város
elsõ embere.

– Milyen intézkedésekkel segí-
tették a pandémia elleni küzdel-
met? Mit tudtak tenni a legnehe-
zebb helyzetbe kerülõ vállalkozá-
sokért?

– Sok más mellett segítettük
az oltásszervezõ munkát, gon-
doskodtunk védelmi eszközök be-
szerzésérõl, szerveztük az óvodai,
iskolai ügyeleti rendszert, és, mi-
vel most is megmutatkozott,
hogy Zalaegerszeg a jótékonyság
városa, adományok koordinálásá-
val is foglalatoskodhattunk. A
vendéglátóipar nehéz helyzetére
való tekintettel az önkormányzat
elõbb elengedte a városi tulajdo-
nú helyiségekben mûködõ ven-
déglátóhelyek bérleti díját, a tera-
szaik után fizetendõ közterület
használati díjakat, majd minden
zalaegerszegi vendéglátóipari in-
gatlan és szálláshely építmény-
adóját csökkentette az elsõ öt hó-
napra számított összeggel, ami
összesen 220 ingatlant érintett. 

– A koronavírus járvány meg-
annyi kihívást tartogatott, tarto-
gat még mindig. Hogy alakulnak a
gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos
terveik?

– Tény, a vírus legfõképpen az
egészségünket támadja, de a

gazdaságunkra is óriási a hatása.
Mindezzel együtt, a korábbi esz-
tendõkhöz hasonlóan, a kor-
mányzati gazdaságfejlesztési tö-
rekvésekkel összhangban, a ne-
hézségek ellenére is bábáskodha-
tott a város jónéhány munka-
helyteremtõ beruházás körül.
2014 óta több mint 4 ezer új
munkahely jött létre Zalaegersze-
gen, a regisztrált álláskeresõk
száma pedig 3 százalékra csök-
kent. A lendület tart, a következõ
években közel 1500 új munka-
hely jön létre. 

– Tesztpálya, Modern Városok
Program, Terület- és településfej-
lesztési Operatív Program, Kovács
Károly Városépítõ Program: hogy
haladnak ezek a projektek?

– Sok lemondással telt ugyan a
2021-es év is, de nem panaszkod-
hatunk, felsorolni is nehéz a beru-
házásokat. Noha jellegénél fogva
teljes egészében sosem készülhet
el, gyakorlatilag elkészült a helyi
gazdaságfejlesztést ösztönzõ jár-
mûipari tesztpálya. Jól halad a
Lynx-harcjármûgyár építése, le-
tettük Európa egyik legmoder-
nebb vasúti-közúti termináljának
alapkövét, és készülünk a lazac-
farm alapkövének letételére is,
hogy csak a legnagyobb, nemzet-
közi szinten is jelentõs beruházá-
sokat említsem. A Modern Váro-
sok Program, az MVP, valamint a
Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program, a TOP kereté-
ben megvalósuló beruházások is
formálják a városképet, a telepü-

lés szinte minden pontján dolgoz-
tak, dolgoznak a kivitelezõk. En-
nek köszönhetõen 2022-ben több
nagy beruházás is elkészül. A ter-
veknek megfelelõen halad az
M76-os út második ütemének
építése, az elképzelések szerint
tavaszra elkészül az uszoda
komplexuma, átadjuk az Alsóer-
dei Sport- és Élményparkot, illet-
ve a helyi termelõi kézmûves piac
és Göcseji látogatóközpont léte-
sítményét is. Hamarosan megújul
a Göcseji Múzeum épülete, mely
új szárnnyal is bõvül. És igen, a
Kovács Károly Városépítõ Prog-
ramnak köszönhetõen szintén
számtalan fejlesztés történt. E
program keretében, állami támo-
gatással, 2024-ig közel 100 hely-
színen 15 milliárd forint értékben

újulnak meg, vagy épülnek utak,
járdák, terek, parkolók. És mind-
ezek mellett a környezetünkre is
figyelünk…

– Elkészült, és valóban hang-
súlyos 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 vállal-
kozók, cégek, intézmények, a la-
kosok felajánlásainak, munkájá-

nak köszönhetõen már most
meghaladtuk a 9 ezret. A környe-
zetvédelem, a klímaváltozás hatá-
sainak kivédése érdekében koráb-
ban is több intézkedést hoztunk –
szorgalmaztuk napelemek elhe-
lyezését, kerékpárutak, elektro-
mos töltõk kiépítését, és ezután is
nagy hangsúlyt fektetünk rá zöld-

felületek növelésével, elektromos
buszok beszerzésével, közösségi
akciókkal, modernizálásokkal.
Búslakpusztán zajlik egy 2 milliárd
forintot is meghaladó hulladék-
gazdálkodási beruházás, ami a
szelektíven gyûjtött hulladék kor-
szerûbb és hatékonyabb kezelé-
sére irányul. És a Zalavíz Zrt. zala-
egerszegi szennyvíztisztító tele-
pén is zajlik egy energetikai fej-
lesztés, 268 millió forint érték-
ben, kormányzati támogatással.

– A pandémia okozta gondok
ellenére is jó irányba tart Zala-
egerszeg, ezt igazolja egy külön-
leges elismerés, az év polgár-
mestere díj is, melyhez ezúttal is
gratulálunk.

– Sokféle kitüntetésben és dí-
jazásban részesülhetünk az éle-
tünk folyamán, de amikor a kö-

zösség és azok az emberek is-
mernek el, akikért dolgozunk, az
mindig a legfontosabb. Márpedig
a szavazáson ezt a bizalmat nyer-
tem el, nemcsak a szülõvárosom-
ból, hanem szerte az országból. A
munkámat mindenekelõtt szol-
gálatnak tekintem, a közösség
építése, az emberekre való odafi-
gyelés, a problémáik megoldása a
legfontosabb számomra. A ne-
hézségek közepette rendre meg-
mutatkozik az az összetartás,
tenni és segíteni akarás, együtt-
mûködés, mely Zalaegerszegen
mindig is jellemzõ volt. Úgy gon-
dolom, a díjjal azt a sokaknak pél-
dául szolgáló lokálpatrióta össze-
fogást ismerték el, amit Zala-
egerszegen meg tudtunk valósí-
tani. Sokfélék vagyunk és sokfé-
leképpen gondolkodunk, de a
legfõbb célokban és Zalaeger-
szeg fejlesztésében egyet tu-
dunk érteni és együtt tudunk
mûködni. A kölcsönös tisztelet
mentén azt keressük, ami össze-
köt, és nem azt, ami szétválaszt. 

– Hamarosan itt az új év. Le-
het-e tervezni a pandémia jelen-
tette állandó bizonytalanság-
ban? 

– Bízom benne, hogy 2022-
ben végre tényleg egy szebb esz-
tendõ köszönt ránk, és visszatér-
hetünk hagyományainkhoz,
programjainkhoz, és folytathat-
juk szeretett városunk fejleszté-
sét! Az állandó bizonytalanság el-
lenére, illetve azzal együtt, tesz-
szük a dolgunkat, gondos gazda-
ként szolgálva Zalaegerszeget, a
Zalaegerszegen élõket. Az mindig
erõt ad, hogy tudom, a városban
mindenütt és minden pillanatban
jelen van a lokálpatrióta összefo-
gás. Azt kívánom, ez ezután is így
legyen, és kívánok ez úton is
minden kedves olvasónak áldott
karácsonyt, békés, boldog új esz-
tendõt, mindenekelõtt pedig jó
egészséget!

ÉV VÉGI BESZÉLGETÉS BALAICZ ZOLTÁNNAL, ZALAEGERSZEG POLGÁRMESTERÉVEL

Bízva egy szebb esztendõben

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

– Mi jellemezte az önkormány-
zat gazdálkodását idén?

– Az önkormányzati munkára
rányomta bélyegét a vírushelyzet,
hiszen az év elsõ felében polgár-
mesteri hatáskörben kellett meg-
hozni a döntéseket. Ezt a testület-

tel való folyamatos személyes és
online csatornákon folytatott
kommunikáció elõzte meg. A fej-
lesztési forrásainkat az iparûzési
adó bevételünkbõl tudjuk biztosí-
tani, mivel annak mértéke idén
elõre nem volt prognosztizálható,
így csak az év második felében in-
dítottuk el az önerõs beruházáso-
kat, mondta Gyarmati Antal,
Zalalövõ polgármestere

– Milyen beruházások valósul-
tak meg idén?

– Az év elején adtuk át a felújí-
tott szennyvíztisztító telepet. A
beruházás során két új átemelõ és
300 méteres csatornahálózat is
épült. Januárban fejeztük be a
közvilágítás tavaly elkezdett re-
konstrukcióját, amely során 441

lámpatestet cseréltek le LED-es
technológiára.

Önkormányzatunknak hat szol-
gálati bérlakása van, melybõl
egyet felújítottunk a Magyar falu
programban 13,7 millió forintból.

Ide egy óvodapedagógus és csa-
ládja költözött be júliusban. A
szomszédos bérlakás korszerûsíté-
sét önerõbõl kezdtük meg. 

Az óvodai játszóudvar és közte-
rületi játszótér fejlesztésére közel
5 millió forintot nyertünk a Ma-
gyar falu programban. Az „Irány a
pálya” program keretében szintén
az óvoda udvarán készült el 16 x 8
méteres rekortán borítású sport-
pálya. Korszerûsítettük az óvoda
fûtését. Újakra cseréltük a kazáno-
kat, amit saját erõbõl oldottunk
meg.

A tájháznál két fejlesztés is
megvalósult; épült egy tároló he-
lyiség 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. Re-
ményeink szerint még az idén el-
készül a Rákóczi utca aszfaltozása,
amit a Zalavíz Zrt. által elõírt re-
konstrukciós munkálatok elõztek
meg. Jenleg az aszfaltozási mun-
kálatokra várunk, a kivitelezõ ka-
pacitásának, de leginkább az idõjá-
rásnak a függvényében bízunk mi-
elõbbi 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 beru-
házásában zajlott. A belsõ munká-
latok is befejezõdtek év elejére, az
ünnepélyes átadásra november-
ben került sor.

A Kormányhivatal beruházásá-
ban decemberben készül el a régi

okmányiroda rekonstrukciója,
mellyel párhuzamosan mi is felújí-
tottuk a földszinti helyiségeket. Az
alsó szolgálati lakásból irodahelyi-
ségeket alakítottunk hozzácsatol-
va a hivatalhoz, illetve felújítottuk
az összes vizesblokkot. Ezen mun-
kák befejezése januárban várható.

Az önkormányzat a település-
üzemeltetési feladatokat fokoza-
tosan készül átszervezni a tulajdo-
nában álló Borosán-völgy Non-
profit Kft. mûködtetésébe. A To-
yota haszonjármûvünk teljesen
leamortizálódott, ezért vásárol-
tunk a kft. részére egy használt
Iveco hétszemélyes, platós, gép-
jármûvet.

A „Települési környezetvédelmi
infrastruktúra-fejlesztések” pro-
jektünk a megvalósítás szakaszába
lépett. Jelenleg a kiviteli tervek
készítésének szakaszában va-
gyunk, valamint a közremûködõk
kiválasztása történt illetve törté-
nik. A projekt során 2585 méter

hosszban kerül sor csapadékvíz-
védelmi rendszer rekonstrukciójá-
ra, illetve új építésére a város kü-
lönbözõ pontjain.

– Mik a terveik 2022-re? 
– Célunk az ipari park fejleszté-

se. A betelepülést elõsegítõ és a
már betelepültek számára kedve-
zõbb támogatási lehetõségeket
nyújtó Tudományos és Technoló-
giai Park cím elnyerése céljából
önkormányzatunk pályázat elké-
szítésével bízta meg az Ipari-, Tu-
dományos-, Innovációs és Techno-
lógiai Parkok Egyesületét. A sike-
res pályázat esetén a befektetés
gyorsan megtérül, amennyiben
vonzóvá tudjuk tenni a befektetõk
számára.

Rendezett városközpontot sze-
retnénk, melynek kialakításában
példát kívánunk mutatni. Elsõ lé-
pésben az Önkormányzati Hivatal
udvarán lévõ karbantartó csopor-
tot  kívánjuk új helyszínre telepíte-
ni, a régi telephelyet pedig felszá-
molni. Tervezzük a mûvelõdési
központ energetikai felújítását, a
Borostyán-tóhoz a régi 86-os fõút
felõl vezetõ út aszfaltozását,
amennyiben sikeresen pályázunk.

Önkormányzatunk a Borosán-
völgy Szolgáltató Nonprofit Kft.
közremûködésével sikeresen sze-
repelt két, a Göcsej-Zala mente
Leader Egyesület által meghirde-
tett pályázaton. A megújuló ener-

giák alkalmazásának komplex be-
mutatására irányuló tematikus fej-
lesztés a Borostyán-tónál valósul
majd meg, ami napelemes kande-
láberek, világítótestek, okospad
elhelyezését tartalmazza, továbbá
teqball asztal és parkgondozó esz-
közök beszerzését.

A Közösségfej lesztés i ,
együttmûködést és hálózatoso-
dást fejlesztõ projektek támogatá-
sa felhasználásával mobil színpad,
közösségi sátrak és berendezései
vásárlására, valamint eszközbe-
szerzésre és rendezvények szer-
vezésére kerül sor. 

A sportöltözõ felújítását is be
kell fejeznünk, annál is inkább, mi-
vel a Zalalövõi Testedzõ Kör, a ZTK
jövõre ünnepli fennállásának 100.
évfordulóját. A zalapatakai temetõ
ravatalozójának felújítására és bõ-
vítésére benyújtott pályázatunk
idén nem nyert a Magyar Falu
programban, de bízunk benne,
hogy jövõre megvalósulhat.

Az EuroVelo 14 kerékpáros út-
hálózat projekt keretében készül-
nek a kerékpárút tervei készülnek,
illetve az engedélyes tervek érde-
kében egyeztetések folynak a
szakhatóságokkal. Ezt követõen
kerül sor a szükséges forrás bizto-
sítására és a megvalósításra, ame-
lyet a Zala Megyei Önkormányzat
szervez, koordinál. 

– AL –

ZALALÖVÕ FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEI

Formálódó kisváros
A Tájház melletti kemencés rendezvénypavilon

Mûanyag borítású sportpálya az óvoda udvarán

A budafai temetõ melletti felújított járdaszakasz

Balaicz Zoltán

Tavaszra elkészül az uszoda
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Küzdelmes és megterhelõ év
áll mögöttünk, de most, az évér-
tékelés idõszakában már elmond-
hatjuk, hogy a súlyos nehézségek
ellenére hazánk jól teljesített a
covidhelyzet kezelésében; a vé-
dõoltások rendelkezésre állnak, a
gazdaság újraindult, így Nagy-
kanizsa polgármestere, BBaalloogghh
LLáásszzllóó is a fejlesztéseiknek kö-
szönhetõen 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 va-
gyunk túl mindannyian, egyénileg
és fõképp a nemzetek, nagy kö-
zösségek szintjén. Egy éve be volt
zárva a világ, de a jövõt építõ mun-
ka sok helyen, így Nagykanizsán is,

ugyan más mederben, de folyt to-
vább. A fejlesztéseket, beruházá-
sokat nem állítottuk le, bíztunk a
sikerben. Hiszen közben a védõol-
tások megérkeztek, a gazdaság
visszapattant a kormányzat és a

városok felelõs döntései révén. Jól
teljesített az ország. A pandémia
tekintetében most már inkább az
egyéni felelõsségen van a hang-
súly. Ha mindenki meghozza sze-
mélyes döntését, akkor minden
téren sikerek várhatnak ránk a kö-
vetkezõ évben. Nagykanizsa is ko-
moly 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 ez-
zel egy régi álmunk teljesült, ami
nagyot lendíthet a város életén.
Nemcsak a sportolóknak jó hír ez,

de a kulturális értéke miatt min-
denkinek nagy változást jelent, hi-
szen eddig nem látott rendezvé-
nyek sorával élénkíti majd a min-
dennapokat. De, mint említettem,
ez csak egy a sok közül. Hiszen az
új ipari park fejlesztésével meg-
nyílt a lehetõség nagy munka-
helyteremtõ beruházások betele-
pítésére is. Már meg is érkezett az
elsõ fecske, amelyet további ko-
moly 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 tel-
jes megújulása, kórházfelújítás, új
ipari park, új körforgalmak, aréna,
turisztikai beruházások – valósult
meg, de a közeljövõben pályára
áll a körforgásos gazdaság alapját
képezõ kutatóközpont és tudo-
mányos ipari park, az általa kiküz-
dött négysávos összekötõ út Zala-
egerszeggel, és – mivel én opti-

mista alkat vagyok – hiszem, hogy
megérkezik még egy stratégiai je-
lentõségû gyártó cég is Nagykani-
zsára. 

– Nagyon titokzatos.
– Csak bízok 2022-ben, a képvi-

selõvel az elmúlt években közösen
elvégzett eltökélt munkában és
városunk eddigi fejlesztései révén
megnyíló lehetõségeiben. Nagyka-
nizsa a rendszerváltás után a ko-
rábbi évtizedek városvezetési hibái
miatt sokat veszített ipari jelentõ-
ségébõl, de ezt az örökséget nem-
sokára magunk mögött tudjuk
hagyni. Mert mi évek óta követke-
zetesen és hosszú távra tekintve
haladunk az utunkon. Azzal együtt,
hogy a város baloldali közgyûlési
többsége terv hiányában mindent
meg tesz ez ellen, csupán a hata-
lom birtoklása motiválja õket. Ép-
pen emiatt nincsenek illúzióim, tu-
dom, 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 tölte-
kezésen, a belsõ építkezésen van a
hangsúly. Mindenkinek ezt kívá-
nom, és áldott, békés karácsonyt,
hogy készek legyünk az örömhírre,
egyéni lelki és közösségi értelem-
ben, de a város jövõje szempontjá-
ból is. Örömmel tudjuk fogadni
mindazt, ami elõttünk áll.

BALOGH LÁSZLÓ POLGÁRMESTER:

Nagykanizsa a jövõ kapujában

Alentiek alapvetõen fe-
gyelmezettek, betartják
a központi és a helyben

elrendelt korlátozásokat, a higié-
niai szabályokat. A közelmúltban
a legmagasabb szám mintegy
hatvan elkülönített és száznegy-
ven megfigyelt státusz volt, ez
mára már felezõdött és stabilizá-
lódni látszik. A legfontosabb az
egészségünk, én is már kétszer
oltakoztam, és az oltások felvé-
telére bíztatok mindenkit – vá-
zolta a város járványügyi helyze-
tét HHoorrvváátthh  LLáásszzllóó polgármester,
akitõl elöljáróban arról érdeklõd-
tünk, hogy milyen készültségi
szinten vannak Lenti kiemelt be-
ruházási projektjei és tarthatók-
e a határidõk?   

– A geotermikus projektünk-
ben jelenleg már próbaüzem, pró-
bafûtés folyik a rendszerbe be-
kapcsolt tíz intézményben, a ki-
nyert víz hõfoka 68 C, a vízhozam
is az elõzetes számításoknak meg-
felelõ, a gazdaságossággal kap-
csolatos ismereteink legalább egy
fûtési szezon, illetve egy teljes év
adatállománya alapján lesznek tel-
jesek. A „Zöld város” projektünk-
ben, amely a déli városrész és a
Gyógyfürdõ környékének több te-
rületét érinti, a projektelemek
megvalósultak, még egy épület
végleges rákötését kell az áram-
szolgáltatónak teljesíteni az át-
adáshoz. Elkészült az Ifjúság úti
járda, idõarányos a várost Lenti-
kápolnával összakötõ kerékpárút
készültsége is. 

– Az állam nemrégiben 282
millió forinttal segítette meg a
Creaton vállalatcsoport 1,2 milli-
árdos lenti beruházását. Milyen
elõnyöket tartogat a város szá-
mára egy ilyen fejlesztési pro-
jekt?

– Minden olyan támogatás,
amely a munkahelyek teremtését,
megtartását segíti, rendkívül so-
kat jelent a településnek. A

Creaton az egyik legnagyobb fog-
lalkoztató, örülünk, hogy bõvíti a
termelést, az önkormányzat a sa-
ját eszközeivel is elõsegíti a gazda-
ság fejlesztését, így ezt s terve-
zett beruházást is.

– Milyen, jelenleg is futó pá-
lyázati projektekkel lesz gazda-
gabb a város a következõ idõ-
szakban?

– Elkészült több mint 22 millió
forint értékben, 337 méter hossz-
ban az Ifjúság úti járda, jól halad a
közel kétszáz milliós Lenti –
Lentikápolnai kerékpárút felújítá-
sa, hamarosan indulnak a Lenti –
Rédics kerékpárút rehabilitációs
munkálatai is. Két bilaterális, kul-
turális és klímavédelmi tárgyú
projektünk van a horvát és egy az
osztrák partnereinkkel. 

– Döntött-e a képviselõ-testü-
let arról, hogy milyen városmo-
dernizációs pályázati források
megszerzését célozzák meg jö-
võre? 

– Lenti az elmúlt évek tervsze-
rû fejlesztéseivel egy ciklus vége
felé közeleg, ahol az infrastruktú-
ra fejlesztésébõl, az épített és ter-
mészeti értékek megújításából
már csak néhány hiányzó elem
megvalósítása szükséges. Ezzel
párhuzamosan azonban új célokat
kell kitûzni. Társadalmi egyeztetés
alatt van a Fenntartható Városfej-
lesztési Stratégiánk, amely az
elemzésekre támaszkodva a célo-
kat tartalmazza. A város turisztikai
vonzerejét a természeti adottsá-
gok, a termálfürdõ, az épített kör-
nyezet minõsége és a gazdag kul-

turális értékei adják, ezeken a te-
rületeken fejlesztenénk a követ-
kezõ programozási idõszakban, in-
formációink szerint mintegy 5
milliárd forint átgondolt felhasz-
nálására lesz lehetõségünk.

– Lenti rengeteg forrás fel-
használásával modernizálta az
elmúlt években az oktatási-ne-
velési intézményhálózatát. Kell-e
még fejleszteni ezen a területen?

– A Vörösmarty Mihály Általá-
nos Iskola megújult, de a Gönczi
Gimnáziumra és az Arany János Ál-
talános Iskolára is ráfér a belsõ fel-
újítás, a mai kor követelményei-
nek megfelelõ oktatási eszközök
beszerzése. Szükség lenne a sza-
badtéri sportpályák modernizálá-
sára is. 

– Hogyan alakult a lenti fürdõ
helyzete idén? Vannak-e napiren-
den további fürdõfejlesztési kon-
cepciók? 

– Küzdünk a koronavírus turiz-
must sújtó hatásaival, igyekszünk
megtartani az idegenforgalom te-
rületén dolgozó jól képzett mun-
kaerõt. Folyik a 2,5 milliárdos fej-
lesztés. December végén a fedett
fürdõ felújított részének két ki-
sebb medencéje már használható
lesz, látogatható az új élményfür-
dõ rész és a szaunaland is. A felújí-
tás vége jövõ évi nyári szezon kez-
detére prognosztizálható.

– A járványhelyzet egyre több
rendezvény lebonyolítását teszi
kockázatossá. Milyen decemberi
programot szeretnének minden-
képp megtartani?

– Az idõsek karácsonya sajnos
elmarad, viszont a bárszent-
mihályfai fûzsátornál az advent
minden vasárnapján szabadtéri
mise és mûsor van. Megtartottuk
Mikulásváró programunkat, fel-
kapcsoltuk 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 eredmé-
nyek? 

– A pandémia sajnos rányomja
bélyegét a sportrendezvényekre
és a csapatsportágak bajnokságai-
ra is, ez a látogatók számán is
érezhetõ. Jó lenne, ha jövõre már
egy járvány nélküli bajnokságban
vehetnének részt a sportolók. Ad-
dig is vigyázzunk magunkra és
egymásra, áldott ünnepeket és
egészségben gazdag, sikeres, bol-
dog új évet kívánok mindenkinek!

Nemes Norbert

Lenti lehetõségei lépéselõnyben 

Adventi gyertyagyújtás

A felújított Vörösmarty Általános Iskola

Balogh László

A pixel, mint az épület alapvetõ stíluseleme a Kanizsa Aréna küzdõterében is jelen van
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A Nyugat-Balaton aktív és csa-
ládbarát üdülõfaluja a járvány-
helyzet ellenére jól tartotta ma-
gát. Sajnos volt sok dráma, tragé-
dia, de segítõ összefogással igye-
keztünk túljutni minden nehézsé-
gen. Az önkormányzat valódi tá-
maszt kínált és minden segítséget
megadott az oltások felvételéhez,
a biztonságos védekezéshez, ösz-
szegzett GGááll  LLaajjooss polgármester.   

– A meggyengült civil közössé-
geinkre odafigyelt önkormányza-
tunk, hogy erõsítsük õket, hiszen
ezek a szervezetek mindig erõs
bástyái voltak a nagyközségnek –
folytatta évértékelõjét a polgár-
mester.  – Látható volt az elmúlt
két évben, hogy a Balaton a belföl-
di turizmusra volt felkészítve, ami

idén nyáron is jól vizsgázott. A te-
lepülés rangjához méltó, minõségi
és színvonalas szolgáltatásokkal
vártuk a vendégeinket. A Magyar
Turisztikai Ügynökség két, 30-30
milliós pályázatával: a kényelmet,
nyugalmat, pihenést segítve mo-
dernizáltuk a strandi infrastruktú-
rát, fejlesztettük a zöldfelületeket,

segítettük a vízbe történõ bizton-
ságos bejutást. 

Közel 170 millió forint felhasz-
nálásával rendbe tettük vonalas
infrastruktúránk zömét. Önerõbõl
és BM-es pályázati segítséggel 22
közutat újítottunk meg szõnyeg-
aszfalttal. Sikeres volt a csapadék-
víz elvezetõ rendszer modernizálá-
sa is. Átadtuk a diási Talabér-féle ví-
zimalmot és széppé tettük környe-

zetét. A Festetics-fûszerkerti pro-
jekthez illeszkedve a fõszezonra
megújítottuk a térségi termékkíná-
latot.  Az iparterületünket a vállal-
kozóbarátság 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 közbe-
szerzéssel hamarosan lezárul a Ba-
laton-partig levezetõ kiegészítõ ke-
rékpárút megvalósítása, összeköt-
ve a két strandunkat. A fejlesztés
érinti majd a Horgásztanya környe-
zetét 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 rekonst-
rukciós kivitelezést is készre jelent-
hettünk. A csõtörések száma bizo-
nyosan csökkenni fog, így már a
Madách utca után, a Faludi utca
biztonságos ivóvíz ellátása is garan-
tálva lett. A tankerület jóvoltából
mintegy 1,5 milliárdos beruházás-
ban valósult meg a Kárpáti János
Általános Iskola felújítása és bõvíté-
se. Ezzel az ökoiskolánk mára dupla
méretû oktatási intézmény lett és
bázisintézményként a jövõben 550
fõs diáksereg is látogathatja a tan-
órákat. A többfunkciós tornacsar-
nokon túl nyolc új és 18 felújított
tanterem is a tanulókat szolgálja.
Számos, a környezetvédelemhez
kapcsolódó játékkal elkészült a suli
udvarán az Öko Bemutató- és Já-
téktér. 

A természeti és az épített örök-
ség megóvását, valamint a fenn-
tarthatóságot, az öko-barát jó gya-
korlatokat hirdetõ Gyenesdiás ne-
gyedszázados környezetvédelmi
tevékenységének megismerése

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

velõdési házhoz a rendszerváltás
óta nem sikerült túl sokat hozzá-
tenni, de nem kell sokáig várni ar-
ra, hogy a közel 200 milliós önerõ-
bõl a Coop üzlet tetején megnyíl-

jon az új kultúrotthon egy iskolai
ebédlõvel. A Bakonyerdõ Zrt. állat-
simogatója, több tíz millió forintot
invesztálva a gyenesdiási területre
költözött és a 4,5 hektáros terület
karám kiépítésén és haszonállat át-
telepítésén is túl vannak. A Termé-
szet Háza Látogatóközpont környe-
zetében másfél hektáros területet
is megvásároltak további terveik ki-
vitelezéséhez. Egy „zöld folyosó”
kiépítésében gondolkodnak a Lõté-
ren keresztül a Nagymezõig.

– Milyen programok lesznek
december második felében?

– Egy újszerû kezdeményezés
kapott friss lendületet a termelõi
piacunkon, ahol a Gyenesdiás Kö-
zösségi Életéért Egyesület rende-
zésében az adventi hétvégéket töl-
tik meg értékes programokkal. De-
cember 15-én, 16 órától a Pásztor-
házban karácsonyfadíszek készíté-
sére várjuk az érdeklõdõket. A
Pásztorház elõtti betlehemnél,
aranyvasárnap este fél héttõl
Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, Bala-
tongyörök és Vállus polgármesterei
gyújtják meg az utolsó gyertyát az
adventi koszorún. Este 19 órától a
Községházán a Musica Antiqua
régizene Együttes koncertezik. Kí-
vánom, hogy érkezzék el minden-
kihez Szent Karácsony csodája! Ke-
gyelmekben gazdag, Áldott Ünne-
pet; örömökben és egészségben
gazdag új esztendõt kívánok.

Nemes Norbert

GYENESDIÁS, A BÉKE SZIGETE

Gyors sikertörténetet ír

A Suli Harmónia - 2007 Gyer-
mekeket Segítõ Alapítvány in-
tézményeiben szeptember else-
jével a tizennegyedik oktatási és
nevelési év kezdõdhetett meg.
Az elmúlt tanévi, járvány miatti
kényszerszünetet követõen õsz-
szel ismét a normál tanrendben
kezdõdhetett meg az oktatás.
Az alapítvány öt iskolát mûköd-
tet Felsõrajkon, Pölöskén és
Zalaszentmihályon, a Vas me-
gyei Egervölgyön és Káldon. Az
utóbbi településen óvodát is. 

– Intézményeink népszerûsége
töretlen, amelyhez az oktatás ma-
gas színvonala, a családias légkör,
az iskolarendszerû és szabadidõs
tevékenységek választéka illetve a
folyamatos infrastrukturális fej-
lesztések egyaránt hozzájárulnak -
mondja Kósa Istvánné, az alapít-
vány elnöke. – Az alapítványi mû-
ködtetésben a legfõbb érték az,
amiért tulajdonképpen az alapít-
vány is létrejött, hogy megmarad-
hassanak a falusi kisiskolák. Ez
nem csupán teljesült is, de nép-
szerûségnek 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 stag-
nál. Ez szintén pozitívnak tekint-
hetõ, mert kis lélekszámú telepü-
lésekrõl van szó.

Stabil mûködtetésben nagy
szerepet játszanak az önkormány-
zatok, amelyek biztosítják a rezsi
és a karbantartási munkák költsé-
geit. Sõt még fejlesztenek is.
Egervölgyön az önkormányzat pá-
lyázati támogatásból és jelentõs
önerõbõl újította fel az általános
iskolát. Káldon az óvoda rekonst-
rukcióját végezte el a helyhatóság
saját erõbõl. Zalaszentmihályon
idén az iskola külsõ festését oldot-
ták meg pályázati támogatásból, a
nyílászáróik cseréjét pedig példás

lakossági összefogás is segítette
az önkormányzat önereje mellett.
Van, ahol szakmai támogatást is
kapunk. Zsuppáné Horváth Mária,
Felsõrajk polgármestere gyógype-
dagógiai asszisztensként dolgozik
a helyi iskolában. Heti két alkalom-
mal a beilleszkedési, tanulási ne-
hézségekkel küzdõ gyermekkel
foglalkozik. 

Az alapítvány és minden intéz-
ménye sokat köszönhet Vigh Lász-
ló országgyûlési képviselõnek, mi-
niszteri 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 önkormány-
zatok is hozzáteszik magukat,

hogy helyben legyen elérhetõ az
alapfokú oktatás, illetve a közmû-
velõdés egyik színtere. 

Így minden eddig állami támo-
gatásért köszönettel tartozunk,
így idén is. A Miniszterelnökségtõl

a Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt.-en
keresztül 8 millió forintos költség-
vetési támogatást kaptunk a mû-
ködésre, szakmai és közösségi
programok megvalósítására. Ebbõl
tudtuk megtartani a zalaegerszegi
AquaCityben a hagyományos tan-
évzáró szabadidõs programunkat
500 fõ részvételével. A vízi él-
ményparkban hatodik alkalommal
tölthettünk el egy vidám napot is-
koláink és óvodánk gyermekeivel
és a családjaikkal. A miniszterel-
nökségi támogatásból valamennyi
elsõ osztályosnak tabletet, tábla-
gépet vásároltunk. Az Innovációs
és Technológiai Minisztériumtól 20
millió forintos támogatásban ré-
szesültünk, amelybõl minden pe-
dagógus új laptoppal kezdhette
meg az idei tanévet. Ebbõl szeret-
nénk jövõre, ha a vírushelyzet en-
gedi, a „Év legjobb tanulója” tanul-
mányi versenyt, valamint a „Tánc-
cal a hazámért” táncversenyt
megtartani. A támogatásnak kö-

szönhetõen jutalmazni is tudjuk
kollégáinkat decemberben.  

Visszatekintve még az õszre, a
Press Dance Táncsport Egyesület
a zalaegerszegi Mindszenty-iskola
új tornacsarnokában tartott nem-
zetközi táncversenyén iskolánk is
részt vett. Nagyon büszkék lehe-
tünk arra, hogy a közel 300 ver-

senyzõ között elsõ, második és
harmadik helyezést értek el tanu-
lóink az egyes táncmûfajokban. A
magyar népmese napján, szep-
tember 30-án, Benedek Elek szü-
letésnapján az alsó tagozatos ta-
nulóinknak mesemondó versenyt
rendeztünk a felsõrajki iskolánk-
ban. Ugyanitt, október 23-i nem-
zeti ünnepünk kapcsán projektna-
pot tartottunk, amelyen a gyere-
kek érdekes feladatokkal idézték
fel, illetve dolgozták fel az 1956-
os forradalom és szabadságharc
eseményeit.

Felsõrajkon idén úszásokta-
tást vezettünk be, az alsósok a
zalakarosi uszodában húsz alka-
lommal vettek részt ezen. Karate
csak a zalai iskolákban van, a mo-
derntánc valamennyi intézmény-
ben rendelkezésére áll a gyere-
keknek. A testmozgás, a sport,
és a mûvészeti nevelés értékköz-
vetítõ szerepet tölt be minden
iskolánkban, amelyek szakos ellá-
tottsága is jó. Mindemellett vala-
mennyi intézményünkre el-
mondható a biztonságot nyújtó,
megértõ légkör, amely azt gon-
dolom, kiemeli iskoláinkat a töb-
bi közül. 

A létszámnövekedés is ennek
köszönhetõ, például a felsõrajki

Szent Imre Általános Iskolánkba
Zalaegerszegtõl Nagykanizsáig
hoznak gyerekeket, emelte ki vé-
gül a Suli Harmónia – 2007 Gyer-
mekeket Segítõ Alapítvány elnö-
ke. Ezt a tisztséget 2008-tól látja
el Kósa Istvánné, akit idén Vigh
László, a térség országgyûlési
képviselõje miniszteri biztosi elis-
merésében 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

Az összefogás koszorújának 3. gyertyáját meggyújtó 
polgármesterek: Herczeg Béla (Vállus) Biró Róbert

(Balatongyörök) Pali Róbert (Vonyarcvashegy) 
Góth Imre alpolgármester (Gyenesdiás)

Látogatás a Lidóstrandon: Szalóky Jenõ, Gyenesdiás díszpolgára,
Gál Lajos polgármester, Áder János köztársasági elnök
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A ZÁÉV Építõipari Zrt. idén is
eredményes évet zár. Az ország
egyik meghatározó építõipari
kivitelezõ nagyvállalata 2021-
ben 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 befo-
lyással bírt. A beszerzési útvona-
lak ugyanis lelassultak, amely mö-

gött fõként bizonyos építõipari
alapanyagok hiánya és jelentõs ár-
növekedése áll – mondja Dormán
József vezérigazgató. – A fa-
anyagok esetében 400 százalé-
kos, az acéltermékek tekintetében
idén 200–250 százalékos árdrágu-
lásról beszélhetünk. Igaz, a piac

korrigált, de nem számolt az ener-
giaárak meredek emelkedésével,
amely az alapanyagárak újbóli nö-
vekedésében köszön majd vissza.
Ez kiszámíthatatlanságot eredmé-
nyez a gazdasági társaságok szá-
mára, ami az üzletmenet folyama-
tos átgondolását kívánja meg. En-
nek 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

éve tudunk eleget tenni megbí-
zóink igényeinek országszerte. 

– Milyen projekteken dolgoz-
nak a megyeszékhelyen, illetve
a megyében?

– Zalaegerszegen a Göcseji
Múzeum mûemlék épületének fel-
újítását már befejeztük, amelynek

mûszaki átadása is megtörtént. A
szomszédos szárny, a Mindszen-
tyneum kivitelezésével is jól hala-
dunk. Komoly szakmai feladatot
adott alapozásánál a talajvízsüly-
lyesztés, úgy, hogy a környezõ
mûemlék épületek, a múzeum, a
bíróság és a templom alapjai ne
süllyedjenek meg. A Mindszenty-
neum Zalaegerszeg legmoder-
nebb 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 legmoder-
nebb építészeti, energetikai, víz-
gépészeti és uszodatechnológiai
megoldások kerültek kialakításra.
Érdekességként tudnám megemlí-
teni, hogy a FINA-szabvány szerint
megépített versenymedencéhez
már felszereltük az Omega gyárt-
mányú startköveket. Zalaegersze-
gen még építjük a Rheinmetall
harcjármûgyárát, amely méreté-
ben és mûszaki megoldásaiban
ugyancsak különleges feladat. A
megyére kitekintve, nemrég adtuk
át a Kanizsa Arénát. A multifunk-
cionális sport- és rendezvénycsar-
nokkal szintén egy modern és im-
pozáns megjelenésû épület került
megvalósításra. 

– Nagyszabású projekteket
valósítanak meg országszerte
is. Melyek ezek?

– Szeptemberben adtuk át a
Pécsi Tudományegyetem Általá-
nos Orvostudományi Karának 12

ezer négyzetméteres új oktatási és
kutatási épületét. A lakiteleki nép-
fõiskola számára hotelt, Szekszár-
don az egykori laktanya helyén
3600 négyzetméter alapterületû
tudásközpontot építünk. Budán a
Testnevelési Egyetem Koltai Jenõ
sporttelepének fejlesztésén dolgo-
zunk, ahol többek között multifunk-
cionális csarnokot építünk.
Rákosmentén hamarosan átad-
hatjuk a sport- és rendezvényköz-
pontot. Legnagyobb munkánk a
Nemzeti Atlétikai Stadion kivitele-
zése, amely a 2023-as atlétikai
világbajnokságra készül. Ugyanígy
hajrában vagyunk a több mint 30
ezer négyzetméteres új Néprajzi
Múzeum és Látogatóközpont épí-
tésével is. A mûemlék épületeket
érintõ beruházások között szót ér-
demel a fertõdi Esterházy-kastély,
illetve a nagycenki Széchenyi-kas-
tély felújítása. 

– Milyen elvek jellemzik fog-
lalkoztatáspolitikájukat? 

– A cégvezetés meggyõzõdé-
se, hogy a ZÁÉV Zrt. sikerének tit-
ka elsõsorban a munkatársakban
rejlik. Éppen ezért egyik legfonto-
sabb célkitûzésünk szakmai tudá-
suk, nyelvismeretük folyamatos
fejlesztése, amely a legjobb garan-
cia piaci pozícióink megõrzésére.
Fontosnak tartjuk dolgozóink pszi-
chés-fizikai egészségi állapotát is,
különösen most a járványhelyzet-
ben. Ezt bizonyítandóan az idei
évre a járóbeteg-szakellátást lefe-
dõ magán-egészségbiztosítást kö-
töttünk valamennyi munkatársunk-
ra, amit a jövõ évre vonatkozóan is
meghosszabbítunk.

Sikeres kampányt folytattunk a
zalaegerszegi Széchenyi István
Technikummal, illetve a nagykani-

zsai Zsigmondy Vilmos Techni-
kummal együttmûködve, amely-
nek eredményeként az elõzõ tan-
évhez képest több mint a duplájá-
ra nõtt az építõipari szakmákra
beiratkozók száma. A szakképzési
rendszer átalakulását éljük, ennek
megfelelõen, már az új rendszer
szerint – szakképzési munka-
szerzõdéssel is – foglalkoztatjuk
tanulóinkat, minden olyan juttatást
megkapnak a diákok, amiket a tör-
vények szabályoznak. Célunk,
hogy végzés után minél több ta-
nuló csatlakozzon a ZÁÉV fizikai
termelõállományához. Bízunk
benne, hogy a szakképzés új
rendszere, valamint saját ösztön-
zõrendszerünk is segíti ezen tö-
rekvésünket. 

A magyar gazdaság egyik húzó
ágazatának számító építõipar szá-
mára kiemelten fontos, hogy a kül-
földön dolgozó szakemberek reális
képet, illetve tájékoztatást kapja-
nak az itthoni munkalehetõségek-
rõl, a foglalkoztatás feltételeinek
folyamatos javulásáról. Ezt segíti
elõ az Építõipari Vállalkozások Or-
szágos Szakszövetsége és a
Pénzügyminisztérium által koordi-
nált Építõipari Hazahívó Program,
amelyhez vállalatunk, a ZÁÉV Zrt.
is csatlakozott.

December elején adták át a Kanizsa Arénát

Dormán József vezérigazgató

A pécsi orvostudományi kar új oktatási és kutatási épülete

A ZÁÉV A MAGASÉPÍTÉS MESTERE
A MÛEMLÉK ÉPÜLETEKTÕL A LEGMODERNEBBEKIG

Egészségipar, mezõgazdaság,
meteorológia, vezetõ nélküli légi
jármûvek. Ezek azok a területek,
amelyek a kutatás-fejlesztés,
tervezés és gyártás tekintetében
egyre nagyobb hangsúlyt kap-
nak a MouldTech System Kft.
portfoliójában. A zalaegerszegi
székhelyû cég a modellváltás
mellett döntött, amelyhez szak-
mai tudástõkét rendelt, illetve
telephelybõvítést is végrehaj-
tott. Molnár Gábor ügyvezetõ tu-
lajdonossal beszélgettünk. 

– Antal Lívia –

– A vállalat több, a pan-
démiára közvetlenül reagáló
fejlesztést is végrehajtott az el-
múlt években.  

– Az egészségipar egyre na-
gyobb helyet foglal el portfoliónk-
ban, amit részben kényszerhelyzet
szült a COVID miatt. A beszerzé-
seket koordináló Állami Egészség-
ügyi Ellátó Központ megrendelé-
sére komoly volumenben gyártunk
állványokat, nõvérkocsikat, arcvé-
dõ pajzsokat és fertõtlenítõ rend-
szereket. Hamarosan bevezetjük
az új ISO minõségirányítási rend-
szert, amelynek birtokában jövõ
márciustól lehetõségünk nyílik az
orvostechnikai eszközök széle-
sebb körû beszállítására. A vállala-
ton belül egészségügyi szekciót
hoztunk létre, vagyis az egészség-
ügybõl jött szakemberekkel a hu-
mán erõforrás oldaláról is támogat-
juk 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 cé-
günk jövõképéhez.

– A kutatás-fejlesztés irányai
még milyen szegmenseket, il-
letve milyen új tevékenysége-
ket fednek fel? 

– Jelentõs szerepet szánunk a
drónok, repülõ eszközök fejleszté-
sének, amelynek érdekében beve-
zettük az AS 9100 repülõgép-ipari
minõségirányítási rendszert. Pro-
totípusokat fejlesztünk és gyár-
tunk, amelyeket megrendelõinkkel
együtt tesztelünk. 2022 második
negyedévben ezek sorozatgyár-
tását is megkezdjük. A drón-
fejlesztés legfõbb iránya a mezõ-
gazdaság, ezen belül is a precí-
ziós gazdálkodás. Képzett pilótánk
segítségével elindítottuk drónos
növényvédelmi szolgáltatásunkat,
emellett kísérleti drónos növényvé-
delmet is végzünk, szoros együtt-
mûködésben a gödöllõi Magyar
Agrár- és Élettudományi Egyetem-
mel. A permetezõ drónok,
kopterek mellett merev szárnyú
drónokat is fejlesztünk és gyár-

tunk. Ezek kiváló siklóképességük-
nek köszönhetõen hosszabb ideig
tudnak fennmaradni a levegõben,
ezért képalkotó berendezéseik és
adatgyûjtõ szoftvereik segítségé-
vel alkalmasak a növénykultúrák
fejlõdésének, állapotának figye-
lemmel kísérésére, betegségeik
detektálására, észlelésére. 

Mindemellett kifejlesztettünk
egy nagyon összetett meteoroló-
giai 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 bekapcso-
lódtunk a meteorológiai elõrejel-
zésbe. Másrészt már itt van a jövõ

a drónok logisztikában történõ al-
kalmazásával. Ahhoz, hogy pél-
dául pizzát szállítsunk házhoz,
pontosan ismerni kell a várható
idõjárást. A drón szempontjából is
fontos tudnunk, ideálisak-e a kö-
rülmények a repüléshez?

– A drónok fejlesztésével
nagyobb célokat is megfogal-
maztak. 

– Drón kompetenciaközpontot
létesítünk Zalaegerszeg városá-
val együttmûködve, ami 2023-ban
nyílhat meg az andráshidai repü-
lõtéren, miközben annak eredeti
funkciója is megmarad. A drónok
fejlesztése, tesztelése mellett az
oktatás is fontos hangsúlyt kap.
Az oktatóközpontban kisrepülõ-
gépes és drónpilótákat képeznek
majd. 

– Hozott új feladatokat az au-
tóipar?

– Ezen a téren is új minõség-
ben lehetünk jelen. Hétfõs fejlesz-
tõcsoportunkkal három cég szá-
mára tervezünk klasszikus autó-
replikákat, amiket szinte teljesen
készre gyártunk. Ezek kis szériás,
manufakturális termékek. Ettõl
függetlenül sem túlzás azt állítani,
hogy Zalaegerszegen már autó-
gyártás 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 szerszám-
és gépgyártás, igaz, ez a megnö-
velt helynek csupán 20 százalé-
kát viszi el. A lehetõ legmoder-
nebb eszközökkel nagyon nagy
méreteket is meg tudunk munkál-
ni. Az alkatrészüzem és a szer-

számgyár létesítése mellett új
épületrésszel bõvítettük Piramis
kutatási központunkat is. Mindhá-
rom építési beruházással techno-
lógiai szintet is léptünk, ami Euró-
pában is kiemelkedõnek számít.
Az additív gyártástechnológiában
meghatározóvá váltunk Magyar-
országon. Húsznál több 3D nyom-
tatónkkal kvázi nyomtatófarmként
mûködünk fém és mûanyag alkat-
részek elõállításával.

– Idén húszéves a cég. Ho-
gyan értékeli az eltelt idõsza-
kot?

– A modellváltást szolgáló beru-
házásokkal komoly döntést hoz-
tunk meg. A pandémia okozta ne-
hézségek ellenére nem a visszalé-
pést, hanem az elõrelépést válasz-
tottuk. Nagyon kockázatos volt egy
év alatt felépíteni és beüzemeltetni
az új csarnokunkat. Kutatás-fej-
lesztési tevékenységünkben erõs
hátteret képeznek az egyetemek-
kel való együttmûködések. A gö-
döllõi, a szegedi, a budapesti
kampuszon történõ kutatás-fej-
lesztések nem csupán világszínvo-
nalúak, hanem végtelenül elõre-
mutatóak. A Piramis kutatóközpon-
tunknak helyet adó science park
az egyetemi fejlesztéseknek kö-
szönhetõen szépen bõvül; erõtel-
jes szellemi, innovatív környezet
formálódik. Mindebben nagy sze-
repe van a jármûipari tesztpályá-
nak, amely nagyívû beruházások
számára nyújtott közeget. Tehet-
séges fiatalokat és sok neves
szakembert vonzott cégcsopor-
tunkhoz és ezen belül a
MouldTech-hez is, akikkel véghez
tudjuk vinni elképzeléseinket. Egy
vállalat húsz év alatt statikussá
válhat, õk azonban lendületet vit-
tek a cég életébe, amellyel az ru-
galmasabbá, emberközpontúbbá
és tudásintenzívebbé vált. Ezt tar-
tom az elmúlt két év legnagyobb
eredményének, amellyel a jövõké-
pünket is megalapoztuk – hangsú-
lyozta Molnár Gábor.

AZ ALKATRÉSZEKTÕL A DRÓNOK GYÁRTÁSÁIG
MOULDTECH SYSTEMS: KUTATÁS-FEJLESZTÉS, TERVEZÉS ÉS ELÕÁLLÍTÁS

A MouldTech új üzemcsarnoka
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Megdöbbenéssel és hitetlenkedéssel vettük
tudomásul, hogy sokunk által tisztelt és sze-
retett kollégánk és barátunk PÉK FERENC
2021. november 17-én elhunyt. A mezõgazda-
sági növénytermesztõk körében ismert és elis-
mert szakember számára küzdelmes, de tartal-
mas 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 Agrár-
tudományi Egyetem Nagykanizsai Agronómiai
Fõiskolai Karának növénytermesztõ szakán tanult
és szerzett diplomát. 

Ezt követõen a Zalaegerszegi Állami Gazda-
ságban kezdte meg pályafutatását. Itt szerzett ha-
talmas szakmai tapasztalatot, ezáltal, valamint a
továbbképzések során hatalmas szakmai tudást is.
Végigjárta a „szamárlétrát”. Széles körû tudással
rendelkezett, a növénytermesztés és növényvéde-
lem mellett a mezõgazdasági gépészet és a mun-
kaszervezés 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 tevékeny-
ségét nem hagyta abba. Szaktanácsadóként segí-
tette a termelést, munkahelyének integrációs
feladataiból alaposan kivette a részét, és nagyon
sok kistermelõ szakmai munkáját támogatta taná-
csaival. 

Vadkárszakértõként évtizedekig közvetített
megállapodást a megye számos vadásztársasága
és a mezõgazdasági termelõk között. Utolsó be-
szélgetésem is ebben a témában volt vele, a kór-
házba vonulása elõtti napokban is.

Országos hírnevet vívott ki magának a repce-
termesztés mai modern technológiájának gyakor-
lati kidolgozásában és megvalósításában. Tréfásan
repcekirálynak nevezték, amelynek hátterében

nagyon komoly szakmai hozzáértése állt és áll. A
köztudatban így marad meg emléke annak az em-
bernek, aki folyamatosan gyarapította tudását.
Nyugdíjasként is új dolgok bevezetésében, kipró-
bálásában vett részt. 

Pék Ferenc alkotó, szervezõ és nagyon jó prob-
lémamegoldó alkat volt. Megfontolt véleményére
és tapasztalataira mindig számítani lehetett. Jel-
lemzõen tenni vágyó, többet és jobbat létrehozni
akaró, környezetét motiválni tudó embernek is-
mertük. Egyenes, becsületes, közvetlen habitusa
miatt könnyen teremtett kapcsolatot. Alapos, pre-
cíz emberként, sokszor makacs, nyakas céltuda-
tossága, munkabírása példát adott környezeté-
nek. Emellett kitûnõ társasági emberként, a kö-
tetlen szakmai rendezvények üdítõ központi alak-
jaként tarthattuk számon.

Ezek a gondolatok, képek, emlékek maradnak
meg emlékezetünkben és szívünkben róla. Sze-
mélyét, barátságát, bölcsességét megõrizzük, hiá-
nyát mindig érezni fogjuk. 

A megye növénytermesztõ társadalma nevében
Simonfalvi Elemér, 

a B. L. Agrokem Kft. ügyvezetõje

ELMENT A „REPCEKIRÁLY”
IN MEMORIAM 

PÉK FERENC (1951–2021)

Tel./fax: 92/319-003
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INGATLAN
Szép fekvésû, családi ház

építésére alkalmas, 2500 m2-es
közmûves telek – megkezdett
épülettel – Zalaegerszeg, Kis-
csarit utcában kedvezõ áron
ELADÓ. A területen erdõben
végzõdõ gyümölcsös is talál-
ható. (Családi kedvezmények
igénybe vehetõk!)

Érdeklõdni: 06-30/373-0818

www.zalamedia.hu


