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INFORMÁCIÓS ÉS KERESKEDELMI MEGYEI LAP
Zalaegerszegen a megkezdett beruházások befejezése és
átadása mellett újabb nagyprojektek tervezése kezdõdhet
idén. A 2021-es esztendõ a megye számára is több lehetõséget
biztosít azáltal, hogy jelentõsen
emelkedett a fejlesztésekre fordítható forrás – hangzott el a
január 6-i évindító sajtótájékoztatón, amit a felszólalók sorrendjében dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott, Vigh László, az
1. számú választókerület országgyûlési képviselõje, Balaicz
Zoltán, a megyeszékhely polgármestere valamint dr. Pál Attila, a
Zala Megyei Közgyûlés elnöke
tartott a megyeházán.

Dr. Sifter Rózsa azt mondta: az
idei évet jelentõsen meghatározza a pandémia elleni védekezés,
ebbõl adódóan a kormány döntéseinek teljesítése. A védekezés, a
tömegoltások
megszervezése
mellett a kormányhivatal idén is
fontos feladatot vállal a gazdaságvédelmi akcióterv, a családvédelmi akcióterv végrehajtásában, valamint a kiemelt beruházások engedélyezési eljárásainak gyors lefolytatásában. A kormánymegbízott szólt arról is, hogy 2021-ben

JELENTÕSEN NÖVEKEDNEK A MEGYEI FEJLESZTÉSI FORRÁSOK

Beruházások befejezése, újak indítása

Dr. Pál Attila, Vigh László, dr. Sifter Rózsa és Balaicz Zoltán az évindító sajtótájékoztatón

SAJTÓBEJÁRÁS A GÖCSEJI MÚZEUMBAN

Épületfelújítás és modern belsõ terek
Teljes homlokzat-felújítás, tetõjavítás, nyílászárócsere, szigetelési- és gépészeti munkálatok. Többek között ezekbõl az elemekbõl tevõdik össze a „Göcseji Múzeum felújítása és kiállítótereinek
fejlesztése” projekt. Mint azt az elnevezés is jelzi, az építészeti
munkákat követõen új belsõ tereket is létrehoznak, ahol modern,
21. századi kiállításokat alakítanak ki.

A kivitelezési munkák jó ütemben haladnak, melyet sajtóbejárás
keretében tekintett meg Vigh
László országgyûlés képviselõ,
Balaicz Zoltán polgármester, dr.
Kostyál László múzeumigazgató,
Böjte Sándor Zsolt, a térség önkormányzati képviselõje és dr. Kovács
Gábor fõjegyzõ, projektfelelõs.

lása révén a város turisztikai vonzereje növekedjen. Kiszolgálva a
21. századi látogatói igényeket.
Az összesen 1 milliárd 850 millió
forintos beruházás túlnyomó
többségét egy TOP pályázatból
fedezik, ám az állam is támogatja
a fejlesztést, a Modern Városok
A polgármester elmondta: a Program keretében.
városnak kevés mûemléki épülete
van, a meglévõket próbálják megõrizni és felújítani az utókor számára. A Göcseji Múzeum épülete
1890-ben épült, rehabilitációja
már régóta esedékes. A projekt
célja az, hogy az épített örökség
felújítása, a kiállítások modernizá-
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A projektben sor kerül a Göcseji Múzeum épületének állagmegóvására, a homlokzat rekonstrukciójára, fûtéskorszerûsítésre, szigetelésre és a gombásodás megszüntetésére. A belsõ térhasználat ésszerûsítésével átláthatóbb
látogatói útvonalak jönnek létre.
(Folytatás a 3. oldalon.)

tovább egyszerûsödik az államigazgatási ügyek intézése, fõként
az elektronikus szolgáltatások tekintetében.
Vigh László elöljáróban a védõoltás fontosságára hívta fel a figyelmet, amelynek tudatosításában a sajtó közremûködését is
kérte. A továbbiakban arról beszélt, hogy az év végére befejezõdik a zalaegerszegi jármûipari
tesztpálya építésének 45 milliárd
forintos beruházása. A 170 milliárd forintból épülõ M76-os gyorsforgalmi út elsõ 6 kilométeres
szakasza tavaly elkészült. A Zalaegerszeget az M7-es autópályával
összekötõ kétszer kétsávos út további 40 kilométeren épül meg,
várhatóan három év alatt. A megyeszékhelyi beruházások között
többek között megemlítette az
uszoda építését, a Göcseji Múzeum felújítását, az alsóerdei rekre-

ációs központ kialakítását. Zalalövõn a szennyvízhálózat rekonstrukcióján dolgoznak. A város iskola-felújításra is nyert támogatást,
ahogy Lenti is, ahol kézilabda
munkacsarnok is épül. A választókörzetéhez 74 kistelepülés tartozik. Közülük 66, ötezer fõ lélekszám alatti 2 milliárd forint pályázati forrást nyert el különféle fejlesztésekre a Magyar falu programból.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere azzal kezdte, hogy
a koronavírus-járvány elleni küzdelem során páratlan összefogásról tett tanúbizonyságot a város
és megye az elmúlt évben. Mint
mondta, folytatják a járvány elleni
küzdelmet, és minden zalaegerszegit arra biztatnak, hogy oltassák be magukat. A gazdaságfejlesztésre rátérve ismertette, hogy
a város bõvíti az északi ipari park
területét. Több beruházó is csarnokot kíván építeni, melyek közül
nagyságrendjét tekintve kiemelkedik a helyi Mould-Tech Kft. telephelybõvítése. Legjelentõsebb
beruházásnak nevezte a Lynxharcjármûgyár építését, hozzátéve azt, hogy a közeljövõben egy
hasonló nagyságrendû logisztikai
beruházást is bejelenthetnek.
(Folytatás a 3. oldalon.)
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AKTUÁLIS

DR. MED. HABIL GASZTONYI BEÁTA PHD

A ZALA MEGYEI VÉDELMI BIZOTTSÁG AKCIÓJA

Tûzifasegély a rászorulóknak A kórház új ntézményvezetõje
A Zala Megyei Védelmi Bizottság nyolcadik alkalommal hirdette meg a szociális tûzifa-programját, amellyel a rászoruló családoknak segít a téli fûtési nehézségek megoldásában.

Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott, a védelmi bizottság elnöke
a pusztaszentlászlói átadáson elmondta: akció keretében idén 60
zalai család részesül 25 ezer forint értékû kályhakész tûzifasegélyben, és a legrászorultabbak
tartós élelmiszereket tartalmazó
csomagokat is átvehetnek. Hozzátette, minden évben a megye
országgyûlési és önkormányzati
képviselõi, valamint a települések
polgármesterei jelölik ki a támogatásban részesítendõ családokat. Így történt ez Pusztaszentlászlón is, amely a december
közepén induló és február közepéig tartó akció 27. helyszíne.
Ahogy korábban, úgy idén is a
Magyar Földgáztároló Zrt. ajánlott fel 1,5 millió forint értékben
tûzifát, amelynek térítésmentes
kiszállításáról a zalaegerszegi
OMEGA GM Kft. gondoskodott a
kezdeményezettek számára. A
gazdasági társaságoknak köszönhetõen több mint 500 zalai család
fûtési költségeinek csökkentéséhez járultak hozzá az elmúlt nyolc
évben.
Cseresnyés Péter államtitkár, a
térség országgyûlési képviselõje
arról beszélt, hogy a Belügyminisztérium által biztosított szociális tûzifapályázattal nagyon sok
önkormányzat tud élni a megyében és az országban. A Zala Megyei Védelmi Bizottság immár
nyolcéves akciója ezen felüli,

Átszervezi tevékenységét a
Savencia Fromage & Dairy Hungary Zrt. (a korábbi Veszprémtej), amely bezárja zalaegerszegi
sajtüzemét, illetve tovább fejleszti veszprémi gyáregységét –
közölte a társaság az MTI-vel.

Az üzletvitel folytonossága,
valamint az ellátási lánc biztonsága és fenntarthatósága érdekében döntött a francia tulajdonú
társaság magyarországi tevékenységének átszervezésérõl, így
a vállalat veszprémi üzemének
további fejlesztésérõl, továbbá a
zalaegerszegi egység idei bezárásáról.
A zalai megyeszékhelyen 83
fõs létszámot érintõ döntés kapcsán a Savencia alternatív lehetõségeket is vizsgál, „hogy az átszervezés negatív szociális hatásait a lehetõ legnagyobb mértékben csökkenthesse”. A társaság
jelezte, hogy a cég két másik
üzemében, Veszprémben és Répcelakon lehetõsége van néhány
dolgozónak, hogy ott folytassa a

Az Emberi Erõforrások Minisztere Dr. med. habil Gasztonyi Beáta Ph.D.-t bízta meg a Zala Megyei Szent Rafael Kórház intézményvezetõi feladatainak ellátásával – tájékoztatott a kórház
sajtóosztálya.

Dr. Gasztonyi Beáta 1995-ben
szerzett orvosi diplomát a Pécsi
Orvostudományi
Egyetemen.
Egyetemi tanulmányait követõen,
1995-2006. között az egyetem
I.sz. Belgyógyászati Klinikáján dolgozott. Felkérésre 2006-ban viszszatért szülõvárosába és a Zala
Megyei Kórház belgyógyászati
osztályának osztályvezetõ fõorvoNovák Zoltánné, Kaj István, Cseresnyés Péter és dr. Sifter Rózsa
sa, majd a strukturális átszervea pusztaszentlászlói átadáson
zést követõen a II. Belgyógyászati
amellyel a nehéz helyzetben lévõ, fûrészelve szállították otthonába. Osztály vezetõ fõorvosa lett.
falun élõ családokat segítik a téli Az egyedül, illetve nehéz körül- 2016-ban a kórház tudományos és
idõszakban.
mények között élõ idõs hölgynek oktatási orvos-igazgató helyettesKaj István, Pusztaszentlászló a védelmi bizottság tûzifaakciójápolgármestere azt mondta, hogy val is segíteni kívántak.
Novák Zoltánné nagy örömmel
az elmúlt év más volt, mert a
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsá- fogadta kályhakész tûzifával érgi Hivatalhoz (NÉBIH) elkobzott kezõ teherautót. Elmondta,
fatermékek közérdekû célú fel- 1995-ben, mikor nyugdíjba ment,
használására meghirdetett pályá- költözött ki Zalaegerszegrõl
zatára nyújtották be igényüket. A Pusztaszentlászlóra, mert nagyon
kapott 120 köbméter vegyes ke- vágyott egy kertes családi házra.
Az elsõ órák kiemelt figyelménylombú tûzifából eddig 80 Lánya a városban él, akinél a
met kell, hogy kapjanak az újköbmétert osztottak ki 30 család- combnyaktörés-mûtét után lábaszülötteknél. Ekkor történik
nak. Hangsúlyozta, odafigyelnek dozott. „De nem tudok emeletes
ugyanis a szervezet alkalmazmindenkire a faluban, senkinek házban élni, ezért hazajöttem.
kodása a méhen kívüli élethez.
sem engedik el a kezét. A zöldte- Egyedül vagyok: fiam két éve hirA K&H Gyógyvarázs jóvoltárületek karbantartása során kivá- telen meghalt, így semmi segítséból a zalaegerszegi Zala Megyei
gott fákból már évközben is igye- gem nem maradt, csak a polgárSzent Rafael Kórház PIC és Újkeznek tartalékot képezni, hogy- mester.” – mondta Ágnes néni,
szülött Részlege olyan korszerû,
ha a szükség úgy hozza, azonnal aki minden jelenlévõnek köszönekifejezetten a csecsemõk méretudjanak lépni. Ebbõl segítették tét fejezte ki az ismételt segíttéhez igazodó pulzoximéter és
ki Novák Zoltánnét is, aki novem- ségnyújtásért, és az élelmiszervérnyomásmérõ eszközökkel
berben egy mûtét után tért haza csomagért, amit névnapja okán is
gazdagodhat, amelyek segítséa kórházból, és csak egy kis nyers kapott a védelmi bizottságtól.
fája volt. Az egy köbméter fát felAntal Lívia

nek nevezték ki. Tudományos
munkája elismeréseként 2002-ben
PhD, 2012-ben habilitált doktor
fokozatot szerzett, 2015-ben a
Pécsi Tudományegyetem egyetemi magántanárrá nevezte ki.

KORSZERÛ DIAGNOSZTIKAI ESZKÖZÖK

Az újszülöttek vizsgálatához
gével a légzési-keringési rendellenességek a születés utáni elsõ órákban hatékonyan kiszûrhetõk.
Dr. Gárdos László osztályvezetõ fõorvos a korszerû eszközökkel kapcsolatban az alábbiakat nyilatkozta:
– A méhen belüli ismeretlen
fejlõdési rendellenességek tünetei közvetlenül a megszületés
után jelentkeznek, a pulzoximéter segítségével azonban

VESZPRÉMBEN FEJLESZT A SAVENCIA TEJIPARI VÁLLALAT

Zalaegerszegen bezárja sajtüzemét
munkát, illetve az öregségi nyugdíjkorhatár elérését, továbbá a
szolgálati idõ letöltését szintén
segíteni kívánják az egyéni
egyeztetéseket követõen.
A közlemény szerint az elmúlt
években a Savencia minden lehetõséget megvizsgált annak érdekében, hogy az üzletvitel fenntarthatóságát biztosítsa: javított
a hatékonyságon, csökkentette a
költségeket, és megszilárdította,
sõt tovább növelte márkái piaci
erejét.
Veszprém
mára
a
Savencia-csoport egyik legfontosabb és legnagyobb európai innovációs és fejlesztési központjává
vált, ezért döntöttek – az anyavállalat hosszú távú globális stratégiájával összhangban – az üzem

további fejlesztésérõl, valamint
az évek óta „alulhasznosított” zalaegerszegi sajtgyártó egység bezárásáról.
Kajdon Attila, a Savencia
Fromage & Dairy Hungary Zrt. vezérigazgatója a közleményben
úgy fogalmazott: a zalaegerszegi
gyártás megszûnése egy hosszú
folyamat vége, amelynek során
minden lehetõséget megvizsgáltak azért, hogy tovább növelhessék a hatékonyságot. Az elmúlt
években jelentõsen megváltoztak
a piaci körülmények, az ementáli
típusú sajtok iránti kereslet drasztikusan lecsökkent, így a zala-

E-mail: vargatibor002@gmail.com
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Számos társaságban tölt, illetve
töltött be vezetõ szerepet. Orvosszakmai, oktatói, illetve tudományos munkáját több díjjal jutalmazták. Tudományos tevékenységét könyv illetve könyvfejezetek,
több, mint 100 közlemény, 200 feletti elõadások fémjelzik.
Dr. Gasztonyi Beáta intézményvezetõi megbízása kapcsán az
alábbiakat fogalmazta meg:
„Tisztában vagyok azzal, hogy
nem könnyû helyzetben veszem
át a feladatot, de bízom benne,
hogy pozitív hozzáállással, segítõ
szándékkal, klinikusi szemlélettel,
empátiával, korrekt kollegiális
kapcsolatokkal és folyamatos,
megfelelõ kommunikációval sok
nehézségen közösen átjutunk, és
együttes erõvel szakmai sikerekben gazdag idõszakot élhetünk
meg. Számítok mindenki segítségére!”

azonnal észrevehetõk. A veleszületett szívbetegségek elõfordulási aránya megközelíti a
0,8-1 százalékot, azaz 100 gyermekbõl nagyjából egynél tapasztalható valamilyen szívfejlõdési rendellenesség. Szerencsére ezeknek az eltéréseknek
a nagy része enyhe, és spontán
vagy gyógyszeres kezelés mellett gyógyul, a betegség korai
felismerése azonban rendkívül
fontos, mert akár sürgõs szívmûtét vagy szívkatéteres beavatkozásra is szükség lehet.
Az új, korszerû vérnyomásmérõ eszközök nem csak könynyûek, de kicsik is, könnyen
hordozhatók, megkönnyítve ezzel a legkisebbek vizsgálatát.

egerszegi gyártás tartósan veszteségessé vált.
A gyár jelenleg túlméretezett
energetikai rendszerrel üzemel,
ráadásul az elavult gyártási technológia és géppark fejlesztéséhez, modernizálásához irreális
nagyságú befektetésre lenne
szükség. Az érintett munkavállalók támogatása érdekében az önkormányzattal és a munkaügyi
központtal is felvették a kapcsolatot – jelezte a vezérigazgató.
Hozzátette: a Savencia nem
hagyja el Magyarországot. A vállalt elkötelezett a magyar piac, a
hazai termelés és a fogyasztók
iránt. A népszerû, piacvezetõ
márkák, mint a Medve, a Tihany, a
Pannónia vagy a Karaván továbbra is elérhetõk lesznek a hazai
boltok polcain.
MTI
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RÉGIÓ

BERUHÁZÁS
(Folytatás az 1. oldalról.)
A már zajló projektekrõl elmondta, hogy az épülõ városi
uszodánál, a felújítás és bõvítés
alatt álló Göcseji illetve Mindszenty Múzeumnál még ebben a
hónapban sajtóbejárást tartanak.
Január végén adják át az Ostoros
Károly munkacsarnokot, februárban a duális szakképzõ központot, márciusban pedig a Mindszenty-iskola új torna- és vívócsarnokát. Jól halad a Dózsa-iskola új tornatermének, valamint a
kézmûves termékek helyi piacának építése is. Mindkét helyszínen hamarosan bokrétaünnepet
tartanak. A Göcseji Falumúzeum
felújításának önkormányzat által
vállalt része már zajlik. Reményeik szerint idén megkezdõdhet a
rekonstrukció és bõvítés államilag támogatott része.
A 2021-es esztendõ egyben
az új nagyprojektek elindítása is:
többek között a Hevesi Sándor
Színház, az egykori tisztiklub, a
volt Kiszöv-székház, a vasútállomás és az autóbusz-pályaudvar
felújításának, valamint a Kosztolányi utca kétirányúsításának
megtervezésével, jelezte a polgármester.
Dr. Pál Attila arról számolt be,
hogy az eredetileg 23 milliárd forintos megyei TOP-keret 2020 végére több mint 33 milliárd forintra növekedett. Idén a TOPprogramot felváltja az új uniós
ciklusban a Versenyképes Magyarország Operatív Program (VMOP),
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JELENTÕSEN NÖVEKEDNEK A MEGYEI FEJLESZTÉSI FORRÁSOK

Beruházások befejezése, újak indítása
amelyben a megyei forráskeret
56 milliárd forint körül alakul. Ez
már tartalmazza a két megyei jogú város forráskeretét is. A megyei közgyûlés elnöke felhasználásukról elmondta, hogy az elõzõ
ciklus TOP-programjából 1,5 milliárd forint jut közútfejlesztésre,
798 millió közlekedés-biztonsági
projektekre, 3 milliárd csapadékvíz-kezelésre, valamint 670 millió
forint egy kerékpáros turisztikai
beruházásra. A megyei integrált
területi program elfogadása után
nyílnak meg a VMOP elsõ felhívásai februárban: foglalkoztatási
paktumra 3,5 milliárd, a települések közötti állami külterületi utak
felújítására 6,7 milliárd, és négy
város (Zalaegerszeg, Nagykanizsa,
Lenti, Keszthely) fenntartható fejlesztési programjára 28,7 milliárd
forintos keretösszeggel.
A közútfejlesztésrõl többek között elmondta, elkészült az M76os gyorsforgalmi út két végponti
szakasza, a zalaegerszegi és a balatonszentgyörgyi csomópont.
Épül már a Balatonszentgyörgy és
Fenékpuszta közötti három kilo-

A nagykanizsai tudományos és innovációs park látványterve

SAJTÓBEJÁRÁS A GÖCSEJI MÚZEUMBAN

Épületfelújítás és modern belsõ terek
(Folytatás az 1. oldalról.)
A megújult kiállítások bemutatják majd a megye- és a város
történetét, de Németh János,
Kisfaludi Stróbl Zsigmond, Fekete
György munkássága is a közönség
elé kerül. Az új múzeumi szárny
megépítése pedig lehetõséget ad
arra, hogy Mindszenty József életét és munkásságát is jobban
megismerhesse a látogató.
A Göcseji Múzeumban multifunkcionális közösségi terek is kialakításra kerülnek, ahol idõszaki
kiállítások, vándorkiállítások, elõadások, civil- és magánrendezvények szervezésére, lebonyolítására is lesz lehetõség. Az idei év második felében az építészeti munkákat befejezik, ezt követõen kerül sor a belsõ terek kialakítására,
a kiállítások berendezésére. A múzeum 2022-ben nyílhat meg a látogatók számára.
Nincs Zalaegerszegen olyan régi épület, melyet le kellene bontani. A városvezetésnek az a szándéka, hogy minél több várostörténeti értéket felújítson – fogalmazott Vigh László.
Böjte Sándor Zsolt önkormányzati képviselõ az elhangzottakhoz hozzátette: örül, hogy a
belvárosban nagyon sok beruházás zajlik, hiszen így megújulhat-

Zalalövõn ünnepélyes átadással zárult a 652 millió forintos
költségvetésû szennyvízberuházás, amely során a hálózat bõvítése, a szennyvíztelep felújítása
és új technológiákkal való korszerûsítése valósult meg. A regionális projekt környezetvédelmi
jelentõsége a Zala folyó révén
egészen a Balatonig kihat.
elõírásoknak. A kivitelezés során
korszerûsítették és modernizálták
a szennyvíztisztító telepet, két átGyarmati Antal polgármester a emelõt valamint 300 méter új csavárosházán tartott sajtótájékozta- tornahálózatot építettek. Mindez
tón elmondta, hogy az EU Kohézi- lehetõvé teszi, hogy a lakosság köós Alapjából valamint a KEHOP- zel 100 százaléka ráköthessen a
programból finanszírozott projekt már kiváló határértékeket produnemcsak Zalalövõ, de Lenti és a káló telepre. Biztosíthatja a körVas megyei Jánosháza és Körmend nyezõ Vas megyei települések
térségét is érintette. Az elnyert (Szaknyér, Õrimagyarósd, Hegy5,5 milliárd forint támogatási ösz- hátszentjakab és Jánosháza) csatszeg 17 településen oszlott meg, lakozását is a rendszerre. A térség
amelybõl Zalalövõre 652 millió fo- a Zala folyó révén a Balaton vízrint jutott. A projekt szükségessé- gyûjtõterületéhez tartozik, ami
gét az indokolta, hogy az 1970-es csak tovább növeli a regionális
évek elején épült szennyvíztelep közmûfejlesztés környezetvédelkorszerûtlenné vált, a kibocsátott mi jelentõségét.
szennyvíz határértékei már nem
Vigh László országgyûlési képfeleltek meg a környezetvédelmi viselõ, miniszteri biztos arról be-

méteres szakasz, ami várhatóan
2022-ben fejezõdik be.
A Murakeresztúr és a horvátországi Kotoriba közötti új Mura-híd
tervezése folyamatban van, ami
várhatóan 2022. végére készül el.
Kormányhatározat született továbbá a Nagykanizsa és Zalaegerszeg közötti 74-es fõút gyorsforgalmi úttá történõ fejlesztésének
elõkészítésérõl.
A NIF Zrt. közbeszerzési eljárást írt ki a 48,7 kilométer hoszszú
Zalaegerszeg–Rédics vasútvonal
felújítását szolgáló kiviteli tervek
elkészítésére, amelyen már dolgozik a nyertes tervezõ cég.
A közgyûlés elnöke a megyében zajló egyéb fõbb fejlesztések
között említette a 45 milliárd forintból megvalósuló jármûipari

tesztpályát, a szomszédságában a
német Rheinmetall és a magyar
állam 60 milliárdos beruházásban
épülõ
Lynx-harcjármûgyárat.
Nagykanizsán csaknem 5 milliárd
forintos támogatással körforgásos gazdasági kompetenciaközpontot valamint tudományos és
innovációs parkot hoznak létre a
Pannon Egyetem, a MOL valamint
a helyi cégek részvételével.
A térség emellett a Mura program keretében elsõsorban turisztikai fejlesztést valósít meg, melynek elõkészítésére 500 millió forint áll rendelkezésre a Kisfaludyprogramból. Lentiben pedig a
gyógyfürdõ fejlesztése kezdõdhet
meg egy 2,5 milliárd forintos keretösszegbõl. A megyében több
oktatási intézmény is megújul: a
lenti Vörösmarty-iskola 1,9 milliárd forintból, a bagodi általános
iskola 623 millióból, a türjei 614
millió forintból. Gyenesdiáson
mintegy 1,5 milliárd forintból újítják fel az iskolát, Borsfán is
ugyanekkora összeget fordíthatnak erre a célra, Zalaapátiban
pedig közel 900 milliót az iskola
tornacsarnokának megépítésére.
Antal Lívia

Böjte Sándor Zsolt, Balaicz Zoltán, Vigh László, dr. Kostály Lászó és dr. Kovács Gábor
nak a régi, impozáns épületek.
Ezek mind hozzájárulnak a városkép javításához és kulturális
vonzerõt jelentenek.
Dr. Kostyál László elmondta:
Zalaegerszeg történetében nem
volt még ilyen intenzív városfej-

lesztés, öröm, hogy a Göcseji Múzeum is részese lehet modernizációnak. A pandémia és az építkezés miatt most csak virtuálisan
tarják a kapcsolatot a múzeumbarátokkal, remélik azonban, hogy
az év második felétõl már tart-

hatnak néhány rendezvényt. Mire
pedig megnyílik a múzeum, talán
a járvány is véget ér, és nem lesz
semmi akadálya annak, hogy a
megszépült intézményben folyamatosan fogadják a látogatókat.
– pet –

élvezõi a kollégái, akik a nap 24
órájában biztosítják a fejlesztés
során két párhuzamos technológiai sorral megtámogatott rendszer mûködését. Úgy fogalmazott, a zalalövõi telep felzárkózott
a zalaegerszegihez. Az új szennyvízkezelési technológiának köszönhetõen jobban ki tudják vonni a nitrogént és a foszfort, így a

megtisztított víz nyugodtan folyhat a Zalába, és onnét a Balatonba. A szennyvíziszapot a megyeszékhelyi telep biogáz üzemébe
szállítják, ahol nem fosszilis villamos energiát állítanak elõ belõle.
A maradék iszapot pedig a mezõgazdaság számára kínálják hasznosításra.
Antal Lívia

REGIONÁLIS SZENNYVÍZBERUHÁZÁS ZALALÖVÕN

A Balaton védelmét is szolgálja
szélt, hogy a rendszerváltás követõen számos településen épült ki
az addig hiányzó infrastruktúra: a
gáz-, az ivóvíz-, a szennyvíz- valamint a telefonhálózat. Mint fogalmazott, vannak még fehér foltok,
amelyek felszámolására, illetve a
falvak, kisvárosok infrastruktúrájának megújítására lehetõséget
biztosít az a 4000 milliárd forintos
forrás is, ami a 2027-ig tartó uniós ciklusban áll rendelkezésre
többek között erre a célra. A
zalalövõi szennyvízberuházásra
rátérve az országgyûlési képviselõ
azt mondta, egy több évtizede kialakított közmû újult meg, és vált
korszerûvé az érvényes környezetvédelmi elõírásoknak megfelelõen.

Kovács Tamás, a kivitelezõ
Szabadics Zrt. elnöke elmondta,
hogy a hálózatbõvítés a Zrínyi és a
Bajcsy-Zsilinszky utcákban lévõ 16
ingatlant érintette, amelynek köszönhetõen szinte az egész várost
lefedi a közmû. A szennyvíztelepen megújították a gépészetet és
a technológiát, ami a korábbi napi
600 köbméter kapacitást 720
köbméterre emelte. Ezáltal a
3000 lakosú egyenérték 4772 lakosra növekedett. A 2018-ban
elindult projektben a kiszolgáló
épületeket is felújították, ami modernebb körülményeket tesz lehetõvé az ott dolgozók számára.
Arnhoffer András, a Zalavíz Zrt.
elnök-vezérigazgatója azt mondta, a beruházás közvetlen haszon-
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A Kossuth utcai járdafelújítás
folytatása, a közös önkormányzati hivatal rekonstrukciója idei célja egyebek mellett Gellénháza önkormányzatának. Minderre pályázati támogatást várnak, ami a
2020-as esztendõben is több projekt megvalósítását tette lehetõvé, melyek közül kiemelkedik az
óvoda felújítása és bõvítése.

– Az elmúlt évben legnagyobb
beruházásként valósult meg illetve fejezõdött be a háromcsoportos óvoda felújítása. A TOPprogram által támogatott, de jelentõs önerõt is igénylõ projektben mini bölcsõdét alakítottunk ki,
az új épületrészben pedig egy tágas tornaszobát – kezdte a beszélgetést Farkas Imre Józsefné polgármester. – A Magyar falu programból elnyert pályázati támogatásból az önkormányzati hivataltól
a lakótelepre vezetõ járdát újítottuk fel 2020-ban. Tavaly fogorvosi
egységkészülék beszerzésére is
nyertünk 3 millió forintot ebbõl a
programból. A berendezés 7,8
millió forintba került. A fogorvosi
ellátás Gellénházával együtt kilenc
települést érint: a különbözetet lakosságlétszám arányában álltuk.
Korábbi fogorvosunk nyugdíjba
ment, ezért a helyettesítést egy

ELSÕDLEGES A PÉNZÜGYI STABILITÁS FENNTARTÁSA

Gellénháza megfontoltan tervez
zalaegerszegi rendelõ látta el. Miután megvásároltuk ezt a berendezést, december elsejével újraindulhatott helyben a fogorvosi rendelés heti két nappal.
– Milyen fejlesztéseket terveznek idén?
– A Magyar falu programból a
temetõi járda felújítására is kaptunk 3,5 millió forintot, amelyhez
1,2 millió forint önerõt biztosítunk. A gyalogos úttest szinte már
járhatatlanná vált, mert a fenyõfák felnyomták, amiket idõközben
kivágtunk. Tavasszal, ahogy az idõ
engedi, nekilátunk a munkának.
Nemcsak nálunk, de más településen is sok kívánnivalót hagy maga
után a belterületi utak, járdák állapota. Többször adtunk be már pályázatot a Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési kiírására, de forráshiány miatt nem kaptunk támogatást. A településen átvezetõ Kos-

Olajos emlékmû, háttérben az általános iskola

A koronavírus-járvány miatt
Kispáliban is elmaradtak a hagyományos rendezvények, de a Magyar falu programon elnyert pályázatok megvalósítása folyamatosan adott munkát a 260 lelkes
község önkormányzatának az elmúlt évben. A tudatos falufejlesztés szemmel látható eredményei évrõl évre sokasodnak a zalai megyeszékhely közeli kistelepülésen.

– Szinte minden célterületen
sikerrel jártunk. A temetõi infrastruktúra fejlesztésére elnyert támogatásból köztéri bútorokat helyeztünk ki és növényeket, fákat
telepítettünk – ismertette a részleteket Horváth Zsuzsanna polgármester. – A Dózsa György utcában elvégeztük az útburkolat teljes felújítását, közterület-karbantartó gépeket szereztünk be, és
decemberben átvehettük a falugondnoki buszt a 2019-ben elindított falugondnoki szolgálat feladatainak ellátásához. 2020-ban
egy új szabadtéri közösségi színtérrel is gazdagodtunk. A faluház
szomszédságában épült fel pajtaszínházunk, amit októberben adtunk át. A beruházást a Leaderprogramon elnyert pályázati támogatásból, illetve önerõbõl valósítottuk meg.
Az elmúlt évben civil szervezeteink is sikerrel szerepeltek a
programon. Az eszközbeszerzésre
(kerékpár, bogrács stb.), de nagyobb részt rendezvényekre
nyertek forrást. Bízunk benne,
hogy megvalósításuknak nem lesz
gátja a járványhelyzet miatt. Azt
gondolom, büszkék lehetünk civil
szervezeteink összetartó közösségére, akik rengeteg programot
szerveztek a lakosságnak. Ez most
mindenkinek hiányzik. Reméljük,
normalizálódik a helyzet, és megkezdõdhet a négy települést
érintõ TOP-pályázat megvalósítá-

KÖRNYEZET

újítunk fel saját erõbõl. Egyébként
a járványhelyzet miatt jelentõsen
megnõtt az igény az iskolakonyha
által elõállított ebédre. Önkormányzatunk ehhez biztosította az
eldobható ételhordókat, és a kiszállítást is megszervezte. A képviselõk területekre osztották fel a
települést, és a mai napig igyekeznek a lakosok segítségére lenni,
különös tekintettel az idõsekre és
az egyedülállókra.
– Hogyan élte meg a lakosság,
hogy a vírushelyzet miatt elmaradtak a rendezvények?

rom Mikulás vitte házhoz az ajándékokat. A rendezvényekre szánt
pénzbõl igyekeztünk visszajuttatni a lakosságnak: tavasszal minden háztartásnak adtunk muskátli palántákat, hogy csinosítani
tudják portájukat. Tavaly már tizedik alkalommal rendezhettük
volna meg a karácsonyi vásárt,
ami sajnos szintén elmaradt. Karácsony elõtt gyûjtést szerveztünk a helyi Coop-boltokban; a
felajánlott tartós élelmiszereket a
rászoruló családoknak osztottuk
ki. Az elmúlt évben sikeresen pályáztunk a szociális tûzifaprogramra, amelybõl 2–4 köbméter
mennyiséget juttattunk 22 családnak, létszámtól függõen.
– Milyen elvárásokkal tekintenek a 2021-es esztendõre?
– Bízunk benne, hogy újabb pályázati források elnyerésével folytatni tudjuk a település fejlesztését. A kiesõ bevételek ellenére ön-

Az önkormányzati hivatal épülete
suth utca egyik oldali járdájáról
van szó, ami elég hosszú, ezért
csak szakaszosan tudjuk felújítani,
ahogy lesz rá lehetõségünk.
– A járványhelyzet miatt már
tavaly is módosítani kellett a
költségvetést, melynek tervezése idén is nagy óvatosságot kíván
meg.
– Az önkormányzat költségvetése tekintetében idén is kiesett
bevételekkel kell számolnunk. Tavaly elvonták a gépjármûadót.
Idén az iparûzési adó fele is kiesik,
amit szerencsére a kormány kompenzál a 20 ezer fõ alatti településeknek. Egyébként újabb terhet jelentene, mert elég sok kis- és középvállalkozás mûködik a faluban,
amelyek az iparûzési adó tekintetében részesülhetnek a kormány
adókedvezményében.
Mindenesetre a 2021-es esztendõben is
nagyon át kell gondolnunk kiadásainkat, és azt, hogy milyen fejlesztésekbe fogunk bele. Ezek egyike

lenne a közös önkormányzati hivatal rekonstrukciójára, amelyre pályázatot szeretnénk benyújtani.
Eddig kizáró ok volt, hogy ugyanazon helyrajzi számon szerepelnek
az épületben lévõ kormányzati tulajdonú szolgálati lakások. Most lehetõség nyílik leválasztásukra azáltal, hogy új helyrajzi számot kap ez
az épületrész. Az eredeti helyrajzi
számon csak az önkormányzati hivatal épületszárnya marad, ezért
tudunk majd pályázni. Egyelõre
csak a nyílászárók cseréjében gondolkodunk. Az elnyerhetõ támogatás összegétõl függ az, hogy például a külsõ szigetelést be tudjuk
tenni a projektbe.
Már tavaly is terveztük, de nem
fért bele a keretbe, hogy a néhány
évvel ezelõtt energetikailag megújított iskolánkban a mosdókat
rendbe tegyük. Az épület mind
három szintjén található vizesblokk. Egyszerre nem tudjuk megoldani, ezért évente csak egyet

A járdafelújítás a lakótelepet is érintette
– Megértõen vették tudomásul. Talán a gyerekek számára volt
nehezebb a helyzet. Gondolok itt
a gyermeknapra, amit úgy próbáltunk pótolni, hogy fagyijegyeket osztottunk ki, amit a helyi cukrászdában válthattak be. A
Mikulás-ünnep is elmaradt, ezért
a tíz éven aluli gyermekeknek há-

kormányzatunk meg tudta õrizni
likviditását tavaly. A járványhelyzet kihívásai közepette idén is a
pénzügyi stabilitás fenntartását
tartjuk elsõdleges és legfontosabb
feladatunknak – zárta a beszélgetést Farkas Imre Józsefné polgármester.
Antal Lívia

SIKERES PÁLYÁZATOKKAL

Kispáli egyre épül és szépül
fogalmaztak meg az
idei évre?
– A Magyar falu
programon a játszótér fejlesztésére, valamint a faluház nyílászáróinak cseréjére
is nyertünk forrást az
elmúlt évben, melyek
kivitelezése az idei év
feladata lesz. Elõzetesen információk alapján idén új célterületként jelenik meg a falusi kisboltok felújítása a Magyar falu
programban.
Örömünkre szolgál, hogy
a program valóban a
kistelepülések igényeihez igazodik. Már

A Dóza György utca új aszfaltréteget kapott
több éve szándékunk az önkormányzati tulajdonban lévõ bolt és
kocsma épületének fûtéskorszerûsítése. A tervek és az árajánlatok már rendelkezésünkre állnak.
Reméljük, beadandó pályázatunkkal forrást is nyerünk a megvalósításhoz.
A faluházban már minden helyiséget rendbetettünk, kivéve az
orvosi rendelõt, amelynek felújítását, kifestését, burkolatainak
cseréjét is szeretnénk elvégezni.

A közösségi pajta avatásán tavaly októberben
sa. A projekt konzorciumvezetõje
Nagypáli;
Gõsfa,
Vasboldogasszony és Kispáli a további tagok.
A három évre szóló projekt közösségfejlesztõ együttmûködések kialakítását szolgálja. Ha majd engedi a járványhelyzet, közösségépítõ
rendezvényeket tarthatunk; az elnyert támogatásból a települési
nagyrendezvények mellett a közlekedéskultúra fejlesztését szolgáló programokat finanszírozhatunk. Kispáliban a kerékpártúráknak és az autómentes napoknak
köszönhetõen már nagy hagyományai vannak ennek.
Az elmúlt év eredményeihez
sorolhatjuk a Kispáli út Zalaeger-

szeghez tartozó szakaszának felújítását is. A többi szakasz korábbi
rekonstrukciójával tavaly õsztõl
már minõségi úton lehet megközelíteni a falut a 76-os fõút felõl.
Sokat lobbizott ezért a város és a
mi önkormányzatunk is, amelynek
eredményességében az út mellett
fekvõ jármûipari tesztpálya is szerepet játszott. A belterületen van
egy rövidebb, illetve a buszforduló után egy jóval hosszabb útszakasz, amelyek állapota jócskán
hagy kívánnivalót maga után. Reméljük, ezek rekonstrukciója is
megtörténhet idõvel.
– Említetteken kívül még milyen fejlesztési elképzeléseket

Padokat helyeztek ki, fákat telepítettek a temetõben

Ahogy említettem, a Magyar falu
programból várjuk a támogatást
a nyílászárók cseréjéhez is. Reményeink szerint egy másik forrásból a külsõ homlokzat színezése is megtörténhet. Eredetileg
egy projekt keretén belül terveztük a faluház megújítását, ami
ugyan most több részre osztódik,
de valóra válhat.
A Magyar falu program újonnan megnyíló lehetõségeit civil
szervezeteink tekintetében is várjuk. Azt tudnám hangsúlyozni,
hogy elégedettek lehetünk az eddig elért eredményekkel, és hasonló folytatásban bízunk. A megvalósult fejlesztések, a megközelíthetõség, az élettér folyamatos
javulása és nem különben Zalaegerszeg közelsége érezteti hatását, hiszen fiatal családok költöznek be a faluba. Az üres telkeken
új házak épülnek, és az eladó házak is néhány héten belül elkelnek. 2021 januárjától Kispáliban is
elérhetõvé vált a falusi CSOK: a
vissza nem térítendõ állami támogatás igénylésének lehetõsége
újabb lendületet adhat a beköltözéseknek – mondta Horváth Zsuzsanna.
– liv –
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Kehidakustány nagy remények elõtt
Pozitív fejleményekkel kezdõdött a 2021-es esztendõ Kehidakustány önkormányzata számára; Lázár István polgármester szavaival
élve: annyi minden jó történt az év elején, hogy a Deák-kúria sorsa is
rendezõdni látszik. A 2020-as esztendõvel mindazonáltal egy nagyon
nehéz évet hagynak maguk mögött.

– Elöljáróban tisztelettel köszöntöm az olvasókat, és mindenkinek jó egészséget kívánok az új
esztendõben – folytatta gondolatmenetét a polgármester. – Rátérve
az elmúlt évre, kijelenthetjük, egy
önkormányzat számára sem volt
egyszerû. Nemcsak kénytelenek
voltunk, de igyekeztünk is alkalmazkodni a koronavírus-járvány
miatt kialakult helyzetekhez. Ha
önkormányzatunk 2020-as költségvetésének bevételi oldalát nézzük, a kiesõ 50 millió forint kemény
feladatok elé állított bennünket,
hiszen kiadásainkat ennek megfelelõen kellett módosítani, mégpedig hónapról hónapra szoros elszámolással. Önkormányzatunk legtöbb adóbevétele a turisztikából
származik, de az 50 milliós bevételkiesés ellenére elmondhatjuk,
hogy a kormányzati kiegészítõ támogatásnak is köszönhetõen sikerült pozitív nullával zárnunk a
2020-as évet. Igaz, saját erõs beruházásokat nem tudtunk megvalósítani, csak olyanokat, amelyekhez
volt pályázati forrás. Mindez azért
sikerült, mert két kõkemény szálon
haladtunk. Ezek egyike az volt,
hogy dr. Gajár István jegyzõvel és a
kollégákkal a számokat átnézve
úgy zártunk minden hónapot,
hogy tudtuk, mi várható a következõben. A másik szálat a folyószámlahitel adta. Azért igényeltük,
mert legfontosabbnak tartottam
azt, hogy a havi bérek továbbra is

idõben legyenek kifizetve az önkormányzat által foglalkoztatott
dolgozóknak. A folyószámlahitel
keretösszegét egyik hónapban
sem léptük túl, mert közben megérkeztek azok a pénzek, amelyekkel ezt kompenzálni tudtuk. A bér-

Lázár István polgármester a fénykereszt mellett

2020 elején a költségvetés tervezése még a szokott mederben
zajlott, de a március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet mindent felülírt Tófej önkormányzata számára is. Közel egy év távlatából
Horváth Zoltán polgármesterrel,
Lakatos György alpolgármesterrel és Pappné Varga Angéla aljegyzõvel arról beszélgettünk,
hogy a koronavírus-járvány hogyan befolyásolta a falu életét. lelõen mûködtettük az iskolát, az
Szót váltottunk a megvalósult óvodát, továbbá a konyhát, amit
fejlesztésekrõl és a tervekrõl is.
egyszer használatos ételhordó
edényekkel láttunk el. Ez újabb kiadást jelentett a fenntartó önkor– A járványhelyzet elején soha mányzatok számára. Amiben csak
nem tapasztalt kihívásokkal kellett tudtuk segítettük a lakókat a veszembesülni, amelyre ebbõl adó- szélyhelyzetben, amely munkában
dóan, ahogy az ország, úgy a tele- a február elsejével elindult el a fapülések sem voltak felkészülve. lugondnoki szolgálat is részt vett.
Önkormányzatunk mindazonáltal
A járványhelyzet miatt elmaradazonnal lépett a védekezés érde- tak a közösségi programok, a tavakében – mondta Horváth Zoltán. – szi kalácsfesztiváltól kezdve az ösz-

kifizetések érdekében idén is élünk
a folyószámlahitellel.
2020-tól már öt település alkotja a közös önkormányzati hivatalt,
mert Dötk, Pakod, Kallósd és
Kehidakustány mellé belépett
Zalabér. A bõvülésnek köszönhetõen mindenkinek kevesebbet kellett
hozzátenni a mûködéshez, amely
azért is folyhatott zavartalanul az
elmúlt évben, mert idõben érkeztek meg az állami támogatások és
az önkormányzatok által százalékos
arányban vállalt befizetések.
– Hogyan látja, milyen lesz a
2021-es esztendõ?
– Azt gondolom, nehezebb lesz,
mint az elõzõ. A tartalékok elfogytak, ami nemcsak az önkormányzatokra, de az emberekre is igaz. Az
elmúlt években folytatott gazdálkodás hatékonynak bizonyult. Az a
csapatmunka, ami az önkormányzat költségvetésének stabilitását
szolgálta, idén biztosítja annak lehetõségét, hogy úrrá lehetünk a
nehézségeken.
– Térjünk rá a fejlesztésekre, az
elmúlt évben megújult a Dózsa
György utca.
– Egy régóta vágyott álmunk
teljesült a Zalaszentgrót irányába
vezetõ Dózsa György utca teljes rekonstrukciójával. Belterületen, a
Magyar falu programból, a külterületen a Magyar Közút saját fejletesébõl valósulhatott meg a beruházás. Mind két esteben kormányzati
forrás fedezte a költségeket. Az
utat teljes szélességében újraaszfaltozták, rendbe tették a vízelvezetõ árkokat, felújították a buszöblöket, és szegélyezett szigeteket
alakítottak ki a 2019-ben saját erõs
fejlesztésben térkövekbõl újjáépített járda és az úttest között. Egy-

Teljes hosszban felújították a Dózsa György utcát

szóval kiváló minõségû utat kapott
a település, ami látványában is tetszetõs.
– Milyen elképzeléseik vannak
az idei évre?
– A Malombokrai és a Vágóhíd
utcákban hosszú évek óta gondot
okoz a még kavicsos úttest állapota. Alig kezdõdött meg az új év, január 2-án már ki kellett vonulni, feltölteni egy szakaszt. Szeretnénk
aszfaltossá tenni, vízelvezetõ árkokat kialakítani, amelyhez már tavaly
is pályázati forrásra nyújtottunk be
igényt. Idén bízunk támogatásban.
Tavaly még nem volt meg, de idénre meglett a szükséges gyermeklétszám a mini bölcsõde elindításához. Ez azért fontos, mert 2021
szeptemberétõl már kötelezõ feladata lesz az önkormányzatoknak a
bölcsõdei ellátás biztosítása. Az
óvoda épületében kap helyet a bölcsõde, melynek kialakításához pályázati forrásra nyújtunk be igényt.
A jövõt illetõen több beruházás
kapcsán is nagyon elõrehaladott
tárgyalásokban, egyeztetésekben
vagyunk. Ha már biztossá válnak
ezek az elképzelések, akkor fogom
tájékoztatni a lakosságot. Úgy vélem, három hónapon belül sor kerülhet erre. Nagy reményeket látok
arra is, hogy rendezõdik a Deák Fe-

renc Kúria és Múzeum sorsa. 2014
óta folyamatosan tárgyalunk a felújítása és a fenntartása érdekében.
Ez a költség teljes mértében az önkormányzatot terheli. 2019-ben
kaptunk 10 millió forint állami támogatást, ami 2020 júniusáig elengedõ volt. Azóta ismét önkormányzatunk áll helyt. Ugyanakkor biztató, hogy idén újra kapunk mûködési támogatást. Nagy köszönettel
tartozunk ezért az Igazságügyi minisztériumnak.
A 2019-ben létrejött baráti társaság tagjai nagy elkötelezettséget
éreznek Kehidakustány átfogó turisztikai fejlesztése iránt. Ez azt jelenti, hogy egyes projektek nem az
önkormányzat, hanem magán adományok formájában és finanszírozásában valósulhatnak meg. Ezek
egyike a kustányi Öreghegyen felállított, vallási, zarándok turizmust
szolgáló fénykereszt, amit tavaly
december 19-én szenteltünk fel.
2021-ben rendelkezésünkre áll már
az a pénz is, ami a Deák-kút teljes
körû felújítását, környezetének
megszépítését teszi lehetõvé. Szeretnénk, hogy újra folyjon a forrás,
amelyhez szakemberek segítségét
vesszük igénybe – mondta végül
Lázár István polgármester.
– liv –

FIGYELEM A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSRE IS

Derekas helytállás Tófejen

Járdafelújítás és aszfaltozás a Hunyadi utcában

Akkor a maszkok varrásához szükséges anyagok hiánya miatt csak
nagy nehézségek árán tudtuk beszerezni ezt a védõeszközt, amelybõl valamennyi lakó kapott. A járvány elsõ idõszakában ezen felül
minden család 10 ezer forint egyszeri támogatást kapott az önkormányzattól, amit saját belátása
szerint használhatott fel. A kormányzati intézkedéseknek megfe-

szes rendezvény. Mivel augusztus
15-ig az 500 fõ alattiakat sem engedélyezték, így a nagy látogatottságú augusztus elejei falunapunkat sem tudtuk megtartani. Nem
láthattuk vendégül zsitkóci és
gyulakutai barátainkat sem. 2020ban két millió forintot nyertünk a
Bethlen Gábor alapból a magyarmagyar testvér-települési kapcsolatok ápolására „A Bakónaki-tótól a

Kis-küküllõig” elnevezésû
projektünk megvalósítására.
A támogatás átütemezésére, illetve idei évi felhasználására megkaptuk az engedélyt. Zsitkóc településsel
baráti, míg Gyulakutával
testvér-települési kapcsolat
ápolunk immár 2013 óta.
Õsszel meg jött a második hullám. A Mikulást azonban nem „engedtük el”. A
járványügyi
szabályokra
ügyelve a faluház elõtt várta
a gyerekeket, és adta át nekik az ajándékcsomagokat.
Ezen felül minden család kapott karácsonyra ajándékcsomagot az önkormányzattól. Mindentõl függetlenül a
település mûködtetése zavartanul folyt. Erõinket lekötötte a nyertes pályázatok
megvalósítása is az elmúlt évben.
– A Magyar falu programban
15 millió forintot nyertünk az
óvoda fejlesztésére, amelybõl a
terasz felújítása, fedetté tétele,
valamint az épület tetõszerkezetének rekonstrukciója valósult
meg a nyáron – ismertette a részleteket Pappné Varga Angéla. – A
Hunyadi utca járdájának felújítására 5 millió forintot kaptunk az
anyagköltség fedezetére. Önkormányzatunk saját erõt fordított
az úttest rekonstrukciójára is,
mégpedig 20 millió forintot,
amelybõl az újraaszfaltozás és a
vízelvezetõ árkok kialakítása történt meg. A villámesõk gyakorta
okoznak gondot a településen,
ezért az Ifjúság út feletti részen

Megújult épülettetõ és fedett terasz az óvodában

övárkokat létesítettünk, illetve
Rákóczi utcában is megkezdtük a
munkálatokat a csapadékvíz elvezetése érdekében. A téli szünetben megújult az iskola ebédlõje,
melynek 5 millió forintos költségét a fenntartó tankerület biztosította a Magyar falu programos
pályázat támogatásával. A tankerület másik nyertes pályázatának
köszönhetõen a tornaterem is
megújulhat, várhatóan a nyári
szünetben, amire 26 millió forint
áll rendelkezésre.
Az idei évi feladata lesz a szolgálati lakás felújítása is, amelyre 30
millió forintot nyert önkormányzatunk a Magyar falu programból.
– A hivatal munkatársai nagy
szakértelemmel végzik az önkor-

mányzat által beadott pályázatok
készítését, amelyek közül nem
mindegyik kaphat támogatást, hiszen sokan versengenek érte –
emelte ki a polgármester. – A faluház felújítására, a közösségi tér kialakítására és foglalkoztatásra, a
saját erõbõl mégis megoldott Hunyadi utca aszfaltozására, az óvodai játszótér, valamint sportpályánál lévõ játszótér bõvítésére benyújtott pályáztunk nem járt sikerrel. Mindazonáltal az önkormányzat és a hivatal minden pályázati
lehetõséget megragad annak érdekében, hogy minél több forrás
álljon rendelkezésre a település
fejlesztésére.
– A járvány a sportéletet is hátráltatta, elsõsorban az általános iskola keretein belül mûködõ birkózó szakosztály munkáját – folytatta
a beszélgetést Lakatos György alpolgármester, a szakosztály vezetõje. – Sajnos a tavalyi év derékba
törte azt a lendületet, amit a gyerekek és az edzõ az eltelt 10–12
évben befektetettek a tevékenységbe. Elmaradtak a versenyek, de
az edzéseket sem lehetett megtartani az iskola tornatermében. A
járványügyi óvintézkedések miatt
a mai napig nem indulhattak el az
edzések a megszokott formában.

Idén viszont lehetõség nyílt kis létszámú edzésekre, amelyeken csak
azokat a gyerekeket tudjuk fogadni, akik egy osztályban járnak. A
birkózó szakosztály eredményességét igazolja, hogy sportolóink
országos helyezésekkel is büszkélkedhetnek. Mindemellett Magasházi Mercédeszt már két alkalommal választották az év legjobb megyei sportolói közé, (2019-ben és
2020-ban is) junior kategóriában.
Régi szándékuk válik valóra a
konditerem kialakításával, amelynek a tekepálya épületében adtunk helyet. A két pályából az egyiket elbontottuk, hogy elférjen, illetve belsõ felújítást is végeztünk.
Jelenleg a kondi- és erõsítõ gépek
megérkezésére várunk. Továbbá a
rendkívüli állapot feloldására, melyet követõen lehet csak birtokba
venni a konditermet.
Beszélgetõpartnereim a rendezvények tekintetében is abban
bíznak, hogy megtartásuknak
nem vet gátat idén a járványhelyzet. 2021-ben is szem elõtt tartják a település mûködésének biztosítását, a támogatott projektek
megvalósítását, és az újabb pályázatok készítését a további fejlesztések érdekében.
– AL –
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MEGÚJUL AZ EGYKORI BOLT IS SZILVÁGYON

Formálódó településközpont
Szilvágyon az elmúlt év novemberében azzal az örömmel adták
át felújított önkormányzati hivatalt, hogy idén a vele egybeépített
egykori bolt igencsak rossz állapotú épületrésze is megújulhat. A
Magyar falu program által támogatott beruházások által egységes
arculatot kap a fõút melletti épületegyüttes, ami látványosan javít
a településképen is.

A szövetkezeti bolt és kocsma
épületének régóta tervezett megvásárlására és felújítására egyedi
költségvetési támogatásként 24,5
millió forintot kaptunk – mondja
Péntek Katalin polgármester. – A
150 négyzetméter alapterületû
épületrész teljes körû felújítást
igényel: a tetõ- és az ablakcserétõl
kezdve a szigetelésen át az elektromos hálózat és a fûtésrendszer
korszerûsítéséig. A rekonstrukció
másik célja az épületrész közösségi
térként való hasznosítása. Ennek
egyik eleme a volt üzlet helyén
egy helyi termék bolt létrehozása.
Februárban adjuk be pályázatunkat a vidékfejlesztési programra a
mûködéshez szükséges berendezések (pultok, hûtõk, pénztárgép)
beszerzése érdekében. A projekt
tartalmazza az épület mellett egy
fedett mini piac kialakítását is a helyi és környékbeli õstermelõk számára.
A Magyar falu programból 2,3
millió forintot fordíthatunk a játszótér felújítására és bõvítésére,
pihenõpadok, hulladékgyûjtõ edények kihelyezésére. Szomszédságában tavaly decemberben készült
el az öt darab többfunkciós elembõl álló felnõtt sportpark 7 millió

forintos pályázati támogatásból. A
sportpark és a játszótér így együtt
biztosít kikapcsolódási lehetõséget
a családoknak.
A Hungarikum pályázaton közel
3,5 millió forintot nyertünk Szilvágy értékeinek bemutatására.
Egy boronafalú pincét újítunk fel,
ahol állandó kiállítást hozunk létre
régi használati eszközökbõl, kézimunkákból, horgolásokból és napközis tábort szervezünk. Egy pincemúzeumunk már van, ami az
egykori borászati eszközök gyûjteménye. Szilvágyon jelentõs épített
örökséget képviselnek a 18. század
végérõl, a 19. század elejérõl származó, zártkerti boronafalú pincék,
amelyeket helyi védettség alá helyeztünk. A tavalyi szilvafesztiválon
írtuk alá a szlovákiai Nagymad községgel a testvértelepülési megállapodást. Idén mi szeretnénk meglátogatni õket. Egy kétnapos csoportos kirándulást tervezünk,
melynek költségét pályázati támogatásból finanszírozzuk.

A falugondnoki garázs külsõbelsõ felújítása már megkezdõdött
a Leader-program ötmillió forintos
támogatásából. Terveink között
szerepel egy új falugondnoki autó
vásárlása, a buszforduló és járda
felújítása, továbbá a Béke út végének leaszfaltozása. Itt még négy
ingatlan elõtt földút van. Az elmúlt
évben a regionális szennyvízberuházás zárásaként megtörtént a
többi út helyreállítása, újraaszfaltozása. A hálózatot december végén adták át, amelyre január közepétõl köthet rá a lakosság.
Vigh László országgyûlési képviselõ az elhangzottakhoz azt fûzte
hozzá, hogy a Magyar falu program pályázatai nem igényelnek önrészt, másrészrõl elõfinanszírozottak, a települések már a megvalósítás elõtt megkapják az elnyert
összegeket. 2021-ben már 250
milliárd forintra növekedett a
program keretösszege, amelyben
új célterületek is elérhetõvé váltak.
Antal Lívia

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA NEMESSÁNDORHÁZÁN

Ezúttal online vetélkedõt szerveztek
Nemessándorháza önkormányzata a még fennálló veszélyhelyzet miatt úgy döntött, hogy a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezendõ hagyományos szellemi vetélkedõt online módon szervezi meg, és nem a helyi kultúrházba hívja a résztvevõ négy település versenyre jelentkezõ lakóit.

Nemessándorházán a Magyar Kultúra Napjának
megünneplése több évtizedes múltra tekint vissza,
amit idén új perspektívából megközelítve kellett
megvalósítaniuk – mondta érdeklõdésünkre Antal
Sándorné polgármester. – Már az új év elsõ heteiben elgondolkodtunk arról, hogy a vírushelyzet ellenére hogyan vihetünk lendületet a saját és a környezõ falvak lakóinak életébe. A vetélkedõrõl
ugyanis nem kívántunk lemondani, ezért annak
online megrendezésérõl döntöttünk. Újdonság volt
ez a szervezõknek és a lakosságoknak egyaránt, de
reméltük, sokan kapnak a lehetõségen és jelentkeznek majd. Miért is bizakodtunk a lelkesedésben?
Okot adott erre a „TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00009
Helyi identitás és kohézió erõsítése Búcsúszentlászló, Nemesrádó, Nemessándorháza és Nemesszentandrás településeken” címû még jelenleg is
tartó projektünk. A pályázati támogatásból önkormányzatunk ugyanis értékesebbnél értékesebb
ajándékokat ajánlhatott fel valamennyi résztvevõnek, de legfõképpen a gyõzteseknek. Ugyanakkor
odafigyeltünk ez egyenlõ esélyre is. A verseny végén az elért pontszámok alapján kiválasztottuk külön-külön mind a négy település elsõ négy helyezettjét, így biztosítva azt, hogy minden falun legyenek nyertesek, akik a nekik járó jutalomban is részesülhetnek.
A Szellemi-Ki-Mit-tud elnevezésû online vetélkedõt az említett pályázat egyik koordinátora, Nagy
Helga, valamint a Zsupos Alexandra, vetélkedõt
szervezõ falu közmûvelõdési asszisztense együtt alkották meg, s bonyolították le. Elmondták, nem

volt egyszerû feladat megoldani ilyen formában
sem, de remélik, sikerült mindenkinek örömöt és
pozitív élményeket szerezni. A verseny 2021. január 18-án kezdõdött, és január 22-én a Magyar Kultúra Napján ért véget. A fent említett négy falu
mindegyikébõl jelentkeztek, mégpedig úgy, hogy
tagjaivá váltak a Nemessándorháza Könyvtár
facebook-os oldalán létrehozott csoportnak. Végül
negyven résztvevõ mérte össze tudását a hét folyamán. A verseny egyénileg zajlott. Minden nap
más és más feladatsorokkal találkozhattak, amelyeket e-mailben küldtek ki, majd kaptak vissza a versenyzõktõl. Voltak köztük népmesékkel, honfoglalással, filmekkel, jeles hazai eseményekkel, feltalálókkal és a négy község címerével kapcsolatos kérdések is.
Az 1. helyezettek páros belépõt kaptak a Zobori
Élmény Parkba. A 2. helyezettek ugyancsak páros
belépõt az AquaCity Vízicsúszda és Élményparkba.
A 3. helyezettek családi társasjátékot, míg a 4. helyezettek egyéves elõfizetést kaptak egy általuk kiválasztott konyha, kert, egészség, kézmûvesség témájú havi folyóiratra. Akik nem kerültek be a legjobb négy közé, de minden nap visszaküldték kitöltve a feladatsort, azok Libri könyvutalvánnyal gazdagodtak.
EREDMÉNYEK:
Nemessándorháza: 1. helyezett: Jakabfiné Havasi Judit. 2. helyezett: Molnár Zsófia. 3. helyezett:
Langstadler Kitti. 4. helyezett: Antal Tamás.
Búcsúszentlászló: 1. helyezett: Dala Bernadett.
2. helyezett: Káli Patrícia. 3. helyezett: Jakabfy
Krisztina. 4. helyezett: Süle Attila és Ódor-Fitos Nikolett (holtverseny).
Nemesszentandrás: 1. helyezett: Deák Nikolett.
2. helyezett: Pál-Kósa Leila. 3. helyezett: Török Tünde. 4. helyezett: Antal Nándor.
Nemesrádóról, mivel csak egy résztvevõ, Csertõ
Tímea játszott, ezért õ az elért pontjaival arányosan
a 4. helyezést kapta meg.

Trichoderma asperellum
T1 törzsét tartalmazó
mikrobiológiai készítmény.
Ökológiai gazdálkodásban
engedélyezett!
Kiszerelés: 2 és 20 kg-os zsák

A Trichoderma gombanemzetség fajai az egész világon elterjedtek és az ökológiai igényeiktõl függõen számos élõhelyen
elõfordulnak. A Trichoderma fajok különbözõ gombaellenes enzimeket és antibiotikus hatású
vegyületeket termelnek, így
ezen tulajdonságuk teszi lehetõvé, hogy a különbözõ – fõként
talajlakó – kórokozó szervezetek
ellen nagyon jó hatékonysággal
alkalmazhatóak.
A Tigra
a Trichoderma
asperellum gombafaj magas spórakoncentrációját tartalmazó szilárd készítmény, amelynek technológiai szintû alkalmazásával
több irányból érvényesülõ komplex hatékonyságot érhetünk el:
– nitrogén hatóanyag hatékonyságának növelése;
– foszformobilizálás;
– indukált szisztemikus rezisztencia kiváltása – Mit jelent ez? A
Trichoderma gomba éltciklusa
során olyan másodlagos anyagcsere-termékeket termel, amelyek képesek a növények immun/védekezõ reakcióit fokozni
a biotikus és abiotikus stresszhatásokkal szemben;
– csökkenti a talajlakó káros
szervezetek életterét;
– cellulóz- és toxinbontó hatás – a talajlakó mikrogombák
többsége esetében ismert azok
toxintermelõ
tulajdonsága.
Ezen toxin szintek csökkentésében és a káros toxinok lebontásában a Tigra-ban megtalálható
Trichoderma asperellum T1 törzsének fontos jelentõsége van
(1. ábra).
Az utóbbi években az õszi búza állományokban évjárathatástól függõen jelentõsen emelkedtek a szártõ eredetû megbetegedések. Ennek oka a szûkített vetésforgóban, a forgatás nélküli
talajmûvelésbõl adódó, a talaj
felsõ rétegében visszamaradt
nagy tömegû növényi maradványok és fertõzésre alkalmas
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TIGRA
Segítség a növénytermesztésben!
szaporító-képletek mennyiségébõl adódik.
Azokon a területeken, ahol a
vetésforgóban sûrûn szerepel az
õszi káposztarepce, napraforgó,
szója meghatározó problémát jelent a fehérpenészes rothadás
(Sclerotinia sclerotiorum) kórokozója. A gomba kitartó képletei (szkleróciumok) hosszú évekig megõrzik fertõzõ képességüket és direkt (micéliumos fertõzés), vagy indirekt (aszkospórás
fertõzés) módon bekövetkezõ
fertõzéssel jelentõs kártételt
okozhatnak. A Tigra rendszeres
alkalmazásával biológiai úton
mérsékelni tudjuk ezeknek a területeknek a fertõzési nyomását.
A Tigra technológiai alkalmazása:
– a Tigra-t 5 kg/ha-os dózisát
vizes szuszpenzióban a talaj felszínére permetezzük. A permetezéshez 200–400 liter vizet
használjunk. A Tigra készítményt
ki lehet permetezni vetés, ültetés elõtt és után, ill. késõbb a tenyészidõszak során. Sekély (5–10
cm mély) bedolgozás, esõ, vagy
öntözés segíti a Trichoderma

spórák bejutását az aktív gyökérrendszerhez;
– a Tigra vetéssel egy menetben folyékony kijuttató berendezéssel közvetlenül a magárokba,
valamint kertészeti rendszerekben öntözõvízzel is kijuttatható;
– gombaölõ szereken kívül
mindennel keverhetõ, a permetezési szóráskép nem meghatározó, granulátum és folyékony
mûtrágyákkal együtt is kijuttatható;
– a permetezés idõzítése nem
elsõdleges szempont, mivel
nincs sürgõs bedolgozási, illetve
bemosódási kényszer, néhány
hétig a gombaspórák túlélnek a
talajon vagy a növények felületén;
– egy növénynél a többszöri
kijuttatás a hatékonyságot javítja.
A Tigra biológiai hatékonyságát fokozhatjuk az Amalgerol
3-4 l/ha-os, vagy az Amalgerol
Essence 2 l/ha-os dózisának alkalmazásával.
Dr. Varga Zsolt
+36 30 217 9256
www.hechta.hu

Útfelújítás Nemesnépen
Nemesnép két külön pontján mintegy fél kilométernyi, nagy forgalmú, sokak által használt utak burkolatát újítottuk fel még az elmúlt év decemberben, egy tavalyelõtt elnyert 11,2 milliós belügyminisztériumi pályázat forrásából és 3,7 milliós önerõbõl. A Kossuth
utca egyik leágazó makadámos etapjának, továbbá az Arany János
utca egy szakaszának közös, januári avatóünnepségén, feladatellátásunkat dicsérve Vigh László országgyûlési képviselõ is felszólalt.
A megvalósítás elhúzódásának hátterében tervátütemezés, illetve
az engedélyezési eljárások módosítása húzódott meg – összegezte
Nagy István, a település társadalmi megbízatású polgármestere,
aki a falu további fejlesztésrõl mesélt.

– A 2109-es önkormányzati választáson új felállású, más értékvilágot és más fejlesztési irányvonalakat fontosnak tartó, a közösség
lelkes tagjaira aktívabban számító
képviselõ-testület kezdte meg
munkáját. Október végén egy barátkozós, gesztenyesütéses, félszáz embert megmozgató, kötetlen batyus bálon ismertettük a terveket. Decemberben egy tradicionális, fehér asztalok melletti karácsonyi mûsorral és ételekkel-italokkal vendégeltük meg a falu
mintegy 130 lakóját. A szilveszteri
bál is jó hangulatban telt.
2020 januárjában, harminc személy bevonásával, tanúsítványt
adó, két, táblagép-használó tanfolyamot is szerveztünk. A hordozható számítógépet késõbb, ajándékként mindenki megtarthatta. Március elején, 25 hölgy részvételével
még meg tudtuk tartani a hagyományteremtõ nõnapi programunkat. Március közepén több mint
harmincan az önkéntes szemétszedésben serénykedtünk. Az árkok partjáról és a község határából
46 zsáknyi hulladékot gyûjtöttünk,
majd a résztvevõket megvendégeltük.
A pandémiás helyzet a legtöbb
rendezvényünk szervezését ke-

resztülhúzta, de a pályázati munka
nem állt le. Egy nyertes pályázat
módosításával októberben beszereztünk egy többfunkciós, fûthetõ
kabinos, 35 lóerõs traktort. Szállítóláda, mulcsozó adapter, sószóró
és hótoló lap is segíti már a közterület rendjének fenntartását. Hatékonyan mûködtetjük a falugondnoki szolgálatot az idõsek segítésére is. Már nemcsak az étkezés-kiszállítás, a gyógyszerkiváltás, az orvosi rendelõ felkeresése, de a bevásárlás és az egyéb ügyintézés is
megoldott lett. Augusztus végén a
falunap helyett egy „távolságtartó” fõzõnapot szerveztünk. Az év-

tizedekig zárva tartó klubhelyiséget tavaly karácsonyra modernizáltuk, és újragondoltuk a könyvtár
mûködését. Önerõbõl volt: buszmegálló-felújítás, faültetés, a köztemetõ melletti közút megvilágításának kiépítése, a mûemlék harangláb kivilágítása, az adventi
közterületi dekoráció elkészítése.
Karácsonyra minden család kapott egy ajándékcsomagot, pénzbeli juttatással, gyümölccsel, szaloncukorral. A Vöröskeresztes szer-

vezetünk a járvány mindkét hullámában osztott csomagokat a szûkölködõ családoknak. A sikeres
szociális tûzifa pályázat révén több
rászorulót tudtunk tüzelõhöz juttatni. A digitális oktatás lehetõségeinek kiszélesítéséért, a Zalai Falvakért Egyesülettel közös projektünkben, még karácsony elõtt,
nyolc darab használt, de mûködõképes számítógép érkezett a faluba, monitorral, nyomtatóval, egérrel, billentyûzettel. Rengeteg további tervvel, ötlettel, elképzeléssel rendelkezünk a falu további
megújítására.
Nemes Norbert
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