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INFORMÁCIÓS ÉS KERESKEDELMI MEGYEI LAP
Zalaegerszeg a 2022-es esztendõt az elkészült fejlesztések
átadása, valamint újabb jelentõs beruházások megkezdése
évének tekintheti, hangzott el
egyebek között a hagyományos
évindító sajtótájékoztatón.

Vigh László úgy vélekedett,
hogy olyan fejlõdési spirál jellemzi a zalai megyeszékhely elmúlt
négy évét, amire még nem volt
példa, és ami aranykorszakként
mutatkozik meg a város életében. Mint mondta, a következõ
hónapokban alapkõletételek is
lesznek. Az AVL épülõ kutatóközpontja mellé a Bosch 10 milliárd
forintból, míg a TÜV Rheinland 15
milliárdból épít kutatóbázist.
Ugyancsak kutatóközpont létesül
egy 6 milliárdos hadiipari beruházás keretében, továbbá 33 milliárd forintból indul a Metrans vasúti-közúti logisztikai központjának építése.
Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott azt mondta, hogy olyan jelentõs objektumok, illetve beruházások valósulnak meg, melyhez az engedélyezési és egyéb
eljárásokat kiváló szakértelemmel teljesítették hivatal munkatársai, a gyorsaságot is szem
elõtt tartva.
Dr. Pál Attila, a megyei közgyûlés elnöke arról beszélt, hogy
a 2021-2027 közötti uniós ciklus-

ZALAEGERSZEGET ÉS A MEGYÉT ÉRINTÕ FEJLESZTÉSEK

Átadások és új beruházások

Dr. Pál Attila, dr. Sifter Rózsa, Vigh László és Balaicz Zoltán
ban már közel 60 milliárd forintot
tesz ki a Zala megyei forráskeret
a TOP Plusz Programban. Az öszszeg magában foglalja a megyei
jogú városok, valamint más érintett városok forráskereteit. Tavaly az utolsó negyedében már
megjelentek az egyes TOP Plusz
felhívások. A 4 és 5 számjegyû

utak fejlesztésére 6 milliárd 724
millió forint keretösszeggel,
amelyre
a
Magyar
Közút
Nonprofit Zrt. nyújthat be pályázatot. A megyei foglalkoztatásigazdaságfejlesztési együttmûködések címû kiírás a Zala Megyei
Önkormányzat konzorciumi vezetésében az elmúlt ciklusban meg-

Megjelent a Zala megyei TOP
A Zala Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara (ZMKI), a Zalai
Hírlap és a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (NAV) kilencedik alkalommal jelentette meg a Zala
megyei TOP 100 kiadványt,
amely a megyei székhelyû vállalkozások rangsorát a 2020ban elért nettó árbevétel alapján mutatja be.

Dr. Palkovics László innovációs
és technológiai miniszter elõadásában többek között azt emelte
ki, hogy a hazai ipar által elõállított hozzáadott értékben a hightech szektorok részaránya a 70
százalékhoz közelít, ami nemzetközi összehasonlításban is magas
értéknek számít. Jelezte, hogy
2020-ban a kormány megduplázta az innovációs alapot, ami így
150 milliárd forint fölé emelkedett. Mindez azt eredményezte,
hogy a vállalati kutatás-fejleszté-

valósított foglalkoztatási paktum
folytatását teszi lehetõvé 3 milliárd 892 millió forint felhasználásával. Ugyanígy folytatódhat a
Zala Kétkeréken Program: további kerékpárutak épülhetnek az 5
milliárd forintos keretösszegbõl.
Ezenfelül még számos célt megfogalmaztak, többek között a
belterületi utak fejlesztését.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere azt mondta,
2022-ben és a következõ években is a családok és a munkahelyek védelme, valamint a gazdaság további fejlesztése a legfontosabb feladatuk. Kiemelte, hogy
2022 az elkészült fejlesztések átadásának éve lesz, amellett, hogy
jelentõs beruházások kezdõdnek
meg. Megemlítette többek között a Zrínyi Miklós Gimnázium
felújítását, a volt tiszti klub kormányhivatallá való átalakítását, a
Zalaszentiván irányába létesítendõ kerékpárút létesítését, valamint a teskándi és a csácsi kerékpárútszakaszok tervezését.
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Kovács Dezsõ, Balaicz Zoltán, dr. Palkovics László, Kaszás Anita,
Vigh László, országgyûlési képviselõ, dr. Pál Attila, a Zala Megyei
Közgyûlés elnöke és Horváth Attila, a Zalai Hírlap fõszerkesztõje
si ráfordítás is növekedett, ami
2016-ban 400 milliárdot, míg
2020-ban már 800 milliárd forintot tett ki. 2016-ban 38 ezer kutatómérnök dolgozott Magyaror-
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szágon, a számuk 2021-re már
megközelítette a 60 ezret.
A 2020-as toplistát a legnagyobb árbevétellel a ZÁÉV Építõipari Zrt. vezeti, második a nemzetközi fuvarozással foglalkozó
Gartner Intertrans Hungária Kft.,
harmadik a Szabadics Építõipari
Zrt. A top 100 Zala megyei vállalkozás 2020-ban összesen 576
milliárd forint nettó árbevételt
ért el, 1,3 százalékkal többet,
mint 2019-ben.
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Nagylengyel önkormányzata
gondos gazdája kíván lenni a település középületeinek. A Göcseji tájegység egyik legszebb faluján ez a törõdés meg is látszik:
legutóbb az egészségházat tudták felújítani, és reményeik szerint a közösségi ház is sorra kerülhet az épületrekonstrukciók
tekintetében.

Scheiber Ildikó polgármester
elmondta, tavaly november végére készültek el az egészségház
felújításával, amelyre a TOP 4.1.1
önkormányzati épületek energetikai korszerûsítése címû pályázati kiíráson 32,8 millió forintot
nyertek.
A
munkálatok
új
nyilászárók beépítését, a falak
külsõ szigetelését valamint a tetõfedés cseréjét tartalmazta, a
díszpalát bitumenes zsindellyel
váltották fel. Az orvosi rendelõt, a
védõnõi szolgálatot, az emeleti
részen egy szolgálati lakást magában foglaló kétszintes épület villamos ellátását napelem-rendszer
biztosítja. Ezt nem a tetõre, hanem az épület mellé, egy vastartószerkezetre telepítették. A pályázati támogatásból orvosi eszközöket is beszereztek.
Az önkormányzat épület-felújítási szándékait az egészségházzal szomszédos Közösségi ház követheti. A civil szervezeteknek
helyet adó épületben saját erõbõl
már megoldották a nyílászárók
cseréjét. A TOP plusz 2.1.1 "Önkormányzati épületek energetikai
korszerûsítésére" beadott pályázatukkal forrást remélnek az aljzat és a falak külsõ szigetelésére,
valamint napelem-rendszer telepítésére.
Nagylengyelben az egykori
premontrei zárda épülete a rend
iskolájaként szolgált. Ehhez kapcsolódott egy tavalyi fejlesztésük.
Az önkormányzat 3,5 millió fo-

Gellénházán energetikai fejlesztésen esett át a közös önkormányzati hivatal épülete. A beruházás során korszerûsítették a
fûtést, és kicserélték az összes
homlokzati nyílászárót, amellyel
már csökkent az épület hõvesztesége. Az önkormányzat a
megújuló energiák hasznosítását
is tervezi a költséghatékonyság
további növelése érdekében.

Farkas Imre Józsefné, Gellénháza polgármestere az átadáson elmondta, a Magyar Falu
Program önkormányzati tulajdonú épületek infrastrukturális fejlesztésére kiírt pályázaton 10 millió forintot nyertek, amely az elavult ablakok és a bejárati ajtó
cseréjét valamint a fûtés korszerûsítését tette lehetõvé az épületegyüttes hivatali szárnyán. A
gyenge hõszigetelõ képességû
nyílászárók és a korszerûtlen fûtés
miatt kiadásaik magasak voltak. A
beruházásnak
köszönhetõen
energiát és pénzt tudnak megspórolni, hiszen az üzemeltetés
takarékosabbá válik. További elképzelésük a teljes épületegyüttes közel 800 négyzetméteres tetejének felújítása.
Mint mondta, a faszerkezetet
nem szorul cserére, az idõjárás által már jócskán megviselt héjazat
viszont igen. Megújítására szintén
a Magyar Falu Programból várnak
támogatást. A TOP plusz keretében napelem-rendszer telepítését
tervezik, amely együtt jár a hivatalépület elavult villamoshálózatának felújításával. Ugyanígy napelemeket telepítenének a mûvelõdési ház tetejére és megújítanák
villamos hálózatát. Egy korábbi
pályázatból kiépített infrapaneles
fûtési rendszer ugyanis nem hozta meg a várt költséghatékonyságot a magas áramdíj miatt. A napelemekkel viszont jelentõs mér-

FALUKÉP

TERVEZIK A KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS AZ EGYKORI ZÁRDA FELÚJÍTÁSÁT IS

Nagylengyelben megújult az egészségház

rintos támogatást nyert a
Hungarikum pályázaton, amelynek segítségével a nagytermet
tették rendbe. Kis Göcseji Kincsesház elnevezéssel kiállítóteret
létesítettek benne, ahol tavaly
két
alkalommal
a
Göcseji
Dombérozó nyári és õszi programsorozatához csatlakozva kiállítást rendeztek a tájegység értékeit bemutatva. A Premontrei
rend tavaly ünnepelte fennállásának 900. évfordulóját. Errõl Nagylengyelben is megemlékeztek, hiszen a júliusi kiállításon a rend
történetét is bemutatták. Az eseményen a zsámbéki székhelyû
Premontrei Nõi Kanonokrend öt
nõvére is részt vett. A polgármes-

Kiállítás a Kis Göcseji Kincsesházban

ter elmondta, az egykori rendi iskola felújítása továbbra is szándékuk. Legsürgetõbb feladat a tetõszerkezet rekonstrukciója lenne,
ugyanis a település múltjához
szorosan hozzátartozó épület beázik. Megvalósítása érdekében
pályázatot nyújtanak be a Magyar
Falu Programra.
Az Arany János utcában tavasszal elkezdõdhet az építési telkek kialakítása. Az önkormányzat
ehhez megvásárolt egy elhanyagolt területet, amelynek közmûvesítését a Magyar Falu Programon elnyert támogatásból valósítja meg. Az ivóvíz-, a szennyvíz-,
a gáz- és a villamos hálózat kiépítésének tervei ehhez már rendel-

ENERGETIKAI BERUHÁZÁSOKRA FÓKUSZÁLVA

Intézményrekonstrukciók Gellénházán
tékben csökkenne az áramra fordított költség a mûvelõdési házban is.
Gellénházán a falufejlesztés
irányaiban igyekeznek összhangot
teremteni az igényekkel és a pályázati lehetõségekkel. A polgármester beszámolt ennek a munkának elmúlt két évi eredményeirõl is. A Magyar Falu Program segítségével kicserélték a fogorvosi
egységkészüléket, felújították a
temetõi járdát, és a hivatal elõtti
járdát a mûvelõdési házig. A TOPprogram keretében jelentõs önerõt is hozzátéve mini bölcsõdével és egy új épületrésszel bõvítették az óvodát. A Belügyminisztériumtól elnyert 20 millió forint
támogatás segítségével, amit 5
millió forinttal egészítettek ki, a
Kossuth Lajos utca páratlan oldali
járdájának 500 méteres szakaszát

Sajtótájékoztató a hivatalt érintõ beruházásról

újították fel. Már tervezik egy
újabb pályázat beadását Belügyminisztériumhoz további 300 méteres szakasz rekonstrukciója érdekében. Mint fogalmazott, évrõl
évre kívánnak haladni, abban a reményben, hogy a fõ utca mindkét
oldali járdájának teljes korszerûsítése megvalósulhasson.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos arról beszélt, hogy a 2019-ben elindított
Magyar Falu Programot tíz évre
tervezik. Ezen idõ alatt minden
utat, járdát, közintézményt fel
szeretnének újítani a falvakban és
az ötezer lélekszám alatti városokban. Kiemelte, hogy a program
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hozadékaként a falu, mint élõhely
kezd szimpatikussá válni. Sok helyütt elfogytak az eladó ingatlanok a magyar családok beköltözésének köszönhetõen. Gellénházáról úgy vélekedett, hogy Za-

kezésre állnak. Az önkormányzat
a letelepedést kívánja segíteni a
négy építési telek értékesítésével, melyekre már többen érdeklõdtek. A Cser utcában saját erõbõl terveznek járdát építeni idén
és folytatni szeretnék az önkormányzati utak kátyúzását is. A település központi helyen fekszik,
nagy az átmenõ forgalom Zalaegerszeg felé, ezért nagy az útburkolat terhelése. A szomszédos
településekrõl a szolgáltatások
miatt is érkeznek, igénybe véve a
háziorvosi, a bölcsõdei és az óvodai ellátást. A Milejszeg felé vezetõ 1,3 kilométeres, remixelt átkötõ úton is meglepõen nagy a forgalom, amióta elkészült, hiszen
sokkal rövidebb úton közelíthetõ
meg Milejszeg, a többi „szeges”
település és Csonkahegyhát is. Az
önkormányzat a Petrikeresztúr
felé vezetõ út mellett, megvédve
az utasokat az idõjárás viszontagságaitól egy fedett esõbeálló építését tervezi.
Nagylengyelben 2020 õszén a
Göcseji Dombérozó rendezvénysorozat részeként adták át az önkormányzat által létesített Göcsej
Parkot, amely nemcsak feltünteti
a tájegységhez tartozó falvakat,
de méretarányosan földrajzi elhelyezkedésüket is megmutatja.
Nagylengyel, Milejszeg, Pálfiszeg,
Gellénháza Gombosszeg címeres
névtáblájú faoszlopa mellé már telepített makettet egy rá jellemzõ
értékbõl. Azt szeretnék, hogy a
többi település is elkészíttetné falujára jellemzõ saját értékét. A
nagylengyeli önkormányzat idei
terve, hogy egy kerekes kutat helyez el a parkban. A kustánszegi tavat egy kis tavacskával jelölnék, a
Kandikót, mint Göcsej legmagasabb pontját pedig egy kis dombon ábrázolnák. A Dombérozó idei
rendezvény-sorozatának így egyik
helyszíne lehet a továbbfejlesztett
Göcsej Park.

laegerszeg tõszomszédságában is
tudja tartani kis körzetközponti
funkcióját. Bölcsõde, óvoda és iskola is mûködik a faluban, így a
gyerekeket nem kell utaztatni. A
falvak intézményhálózatát éppen
ezért szeretnék megtartani. Mint
mondta, a területi közigazgatás
átalakítása a közös önkormányzati
hivatalok létrehozásával jó elképzelésnek bizonyult, Gellénházán
is, ahol jól gazdálkodnak. Végül jelezte, hogy a megjelent kormányrendelet értelmében a központi
költségvetés támogatást ad az ötezer lakos alatti önkormányzatoknak, hogy azok ki tudják fizetni a
polgármesterek január elsejével
megemelt bérét.
Dr. Újhelyi Tamara jegyzõ elmondta, a Gellénházi Közös Önkormányzati Hivatalt tizenegy önkormányzat tartja fenn. Hét településnek az ügyeit a székhelyhivatalban intézik, ami mellett Csonkahegyháton és Becsvölgyén állandó kirendeltség mûködik. Nagyon örülnek a gellénházi hivatal
részbeni felújításának, amit már
régen vártak, és amellyel sokat javultak a munkakörülmények. Az
ablakcserék két hete alatt home
office-ban látták el feladataikat.
Mint fogalmazott, bíznak a folytatásban. A több ezer lakost ellátó
hivatal frekventált helyen fekszik,
külsõ megjelenésén sokat lendít
majd tetõszerkezetének megújítása.
Antal Lívia

RÉGIÓ

KITEKINTÕ
Petrikeresztúron befejezõdött a Kossuth utca 94. szám
alatti szolgálati lakás felújítása, amely a település idõsgondozójának ad otthont. Ez a beruházás is mutatja, hogy az önkormányzat jól él a Magyar Falu Program lehetõségeivel.

A fejlesztés átadásán Borvári
Lili polgármester elmondta, a
Magyar Falu Programon százszázalékos támogatottsággal
7,2 millió forint pályázati támogatást nyertek el a közel 50
négyzetméteres lakás felújítására. Más forrásokat illetve
munkákat is bevontak, hogy teljes körûen rendbe tudják tenni
a postaként is mûködõ épület

ZALAHÁSHÁGY

PETRIKERESZTÚR

Megújult a szolgálati lakás Egymásra épülõ fejlesztések
fûtés lehet. Ezen kívül a lakó és
az önkormányzat is vásárolt új
bútorokat. A szolgálati lakásban
a település idõsgondozója él,
aki, ahogy azt a polgármester is
elmondta, fontos tevékenységet végez az idõsek napi szintû
ellátásában és segítésében.
Ezért szerették volna, hogy jelentõs mértékben javuljon lakhatási körülménye. Kistelepü-

Jordán Lajosné, Borvári Lili és Vigh László
szolgálati lakásának területét.
Ezen a részen szigetelték a födémet, cserélték ki a beltéri és
kültéri nyílászárókat. Kifestették
a falakat, új burkolatokat fektettek le, és egy modern zuhanyzós fürdõszobát alakítottak
ki. Bevezették a gázt, amivel a
fafûtést váltották fel. Ez azért
volt fontos, mert a késõbbiekben az önkormányzati tulajdonú
épület más helyiségeiben is gáz-
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lésként õket is érinti a társadalom elöregedése, mindemellett
nagyon örvendetes, hogy a 360
lakosból hatvan a 14 év alatti
gyermek. Az egykori iskolaépületben található a másik szolgálati lakásuk. Eléggé rossz állapotú, ezért remélik, sorra kerülhet
felújítása az elkövetkezõkben.
Vigh László országgyûlési
képviselõ, miniszteri biztos, arról beszélt, hogy a Magyar Falu

Program szolgálati lakás felújítását célzó pályázata nagy segítség a településeknek. Ezáltal
ugyanis helyben tudják biztosítani egy közfeladatot ellátó személy, legyen az orvos, óvónõ illetve idõsgondozó, lakhatását.
A szolgáltatások is helyben állhatnak így rendelkezésre.
Petrikeresztúr tekintetében
jóformán csak az idõsellátás,
ugyanis nincsen óvodájuk, iskolájuk és orvosi rendelõjük sem.
Borvári Lili polgármester hozzátette, számukra éppen emiatt
kardinális kérdés egy új falugondnoki busz beszerzése.
Petrikeresztúron 2015. január
elsejétõl mûködik a falugondnoki szolgálat. A meglévõ gépjármû már annyi kilométert teljesített, hogy megérett a cserére,
hiszen csak a gyerekeket napi
négy fordulóval viszik Nagylengyelbe és Gellénházára óvodába
és iskolába. Az önerõbõl vásárolt traktorból és pótkocsiból álló kommunális eszközparkjukat
is szeretnék bõvíteni. Folytatni
kívánják az önkormányzati tulajdonú épületeik felújítását. A településen már megvalósult a
közvilágítás korszerûsítése: a
LED-es lámpatestekkel megtakarítást értek el. A szóban forgó
épületeik esetében is úgy gondolkodnak, hogy azokat napelemekkel látnák el az energia- és a
költséghatékonyság érdekében.
Fejlesztési elképzeléseik megvalósításában továbbra is számítanak a Magyar Falu Program
adta pályázati lehetõségekre.

Zalaháshágy önkormányzata
több mint 3 millió forint értékben szerezhetett be korszerû
kommunális gépeket és eszközöket a Magyar Falu Programból, amiket ünnepség keretében
adtak át a közelmúltban.

Horváth Gyula polgármester
elmondta, minden átadó ünnepség ünnepnapnak számít a település életében, Így van ez most
is, hiszen az orvosi mûszerek beszerzése, az orvosi rendelõ, a
parkoló, a rendezvénytér és az
önkormányzati épület felújítása
után elérkezett a hatodik alkalom is, amikor ünnepre gyûlhettek össze. Mint fogalmazott,
igyekeztek pályázataik során figyelembe venni, hogy azok hasznosak legyenek és kapcsolódjanak az elõzõkhöz. Ebben az esetben is így történt. Mivel az önkormányzat épületének energetikai fejlesztése során faelgázosító kazánt építettek be, így célszerûnek látták, hogy a tüzelõanyag biztosításához beszerezzék a szükséges eszközöket. A
Magyar Falu Programban nyílt
lehetõségük erre. Az elnyert
több mint 3 millió forintból ág
aprítékolót, rönkhasítót, Stihl
motorfûrészt, egytengelyes, billenõplatós pótkocsit, valamint
traktor után köthetõ fûkaszát
vásároltak.
Az elmúlt évben ezen felül
még két pályázatuk kapott kedvezõ bírálatot. Várhatóan március-április hónapban érkezik meg
az önkormányzat új, Ford típusú
falubusza. A Háshágyi Sport-

Mihályi Erzsébet alpolgármester, Takácsné dr. Simán Zsuzsanna
jegyzõ, Horváth Gyula és Vigh László
egyesület pedig az öltözõ rekonstrukciójába kezdhet, ami
érinti a tetõtér felújítását és a
héjazat cseréjét.
A polgármester kiemelte, a
jövõre nézve is okos döntést kívánnak hozni, hiszen a Magyar
Falu Programban 14 új pályázat
kiírására került sor idén. Legfontosabbnak a tartják a temetõkert
fejlesztését, a temetõi út térkövezését. Pályáznak még a közösségépítés eszköz- és bértámogatására, a kívülrõl már megszépült
kultúrház belsõ felújítására, belsõ nyílászáróinak cseréjére. Pályázatot adnak be gépjármûvek,
eszközök tárolására alkalmas létesítmény megépítésére, a kultúrház elõtt egy 300 négyzetméteres elõkert kialakítására, továbbá a Sibrik-kápolna felé vezetõ út felújítására. Ez összesen 34
millió forint pályázati forrás el-

nyerését feltételezi. Tudják, nem
minden tervük járhat sikerrel, de
nemcsak az áprilisi választásokig,
hanem azon túl is terveznek. A
településen mindig megvolt a
kétharmad, ezért bíznak a folytatásban, hangsúlyozta Horváth
Gyula polgármester.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos úgy vélekedett, hogy meghozta eredményét a Magyar Falu Program. A
fejlesztéseknek és a felújításoknak köszönhetõen nemcsak szépülnek és gyarapodnak a falvak,
de élettel is telnek meg. Zala megyében is, Zalaháshágy és még
nagyon sok község elmondhatja
magáról, hogy gyorsan elkelnek
az eladó ingatlanok. A fiatalok
szívesen maradnak, a beköltözõk
pedig szívesen választják lakóhelyként a kistelepüléseket.
Antal Lívia

ORMÁNDLAK

Ú
J
BESZÁLLÍTÓKAT
VÁR
A
SPAR
Hívogató természeti környezetben
Ormándlakot hívogató természeti környezet vesz körül, ahol
éppen ezért a zártkertet is felfedezték. A 117 lakosból 17-en laknak ott életvitelszerûen. A községben, ahol lehetõség van a falusi
CSOK igénybevételére, az önkormányzat is vásárolt telkeket, ösztönözve a betelepülést. Mindemellett egyértelmû szándéka a kis
falu fejlesztése. Ennek eredményeként két utat érintõ beruházást
adtak át a közelmúltban.

Horváth Norbert polgármester
elmondta, hogy az Ormándlaki-hegy
lakott külterületként funkcionál,
ezért utcákat neveztek el, az épületeknek pedig házszámot adtak. A 17
lakóból így 15-nek oda van bejelentve az állandó lakcíme. Az út felújítását nemcsak az ott élõk miatt tartották fontosnak. Petrikeresztúr felõl a
munkába járók is használják ezt az
utat, de járják a nehéz mezõgazdasági gépek is. Állaga eléggé leromlott, ezért a legkritikusabb, közel
200 méteres szakaszt tavaly felújították 3 millió forint saját erõbõl. A
folytatást a Magyar Falu Program
tette lehetõvé: az elnyert 10 millió
forintból további 400 méteren tudták megújítani a burkolatot és a padkát. Abban bíznak, hogy a következõ
években lesz lehetõségük a még
hátralévõ mintegy egy kilométeres
szakasz helyreállítására.
A temetõben is felújították a közel 100 méter hosszú utat, amely új
aszfaltburkolatot és szegélyt kapott.
Az út minõségében nagy kárt tett az
elöregedett fasor, amit a rekonstrukció elõtt kivágták. Helyére tavasszal új növényzetet telepítenek.
A beruházást a Magyar Falu Programon elnyert 3 millió forintos támogatásból valósították meg.
Horváth Norbert a tervekrõl elmondta, ugyancsak a Magyar Falu
Programba adnak be pályázatot

egy 50 lóerõs traktort és kasza
adapter beszerzésére, ami nagy segítség lenne a közterületek mellett
a zártkerti programban telepített
2,5 hektáros gyümölcsös gondozásában is. Az önkormányzati épület
és a templom közötti járdaszakasz

Ormándlak és Gellénháza közötti út
rekonstrukciójához.
A polgármester beszélt arról is,
hogy az önkormányzat megvásárolt hat építési telket, beköltözõkre
számítva. Remélik, elkelnek, és ösztönzõleg hat, hiszen náluk is igénybe vehetõ a falusi otthonteremtési
kedvezmény. A hivatal melletti 600
négyzetméteres, épületet is megvásárolták, amelynek szeretnék
megtalálni azt a funkcióját, amely a
környékbeli települések hasznára is
lenne.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos azt mondta,

Gergye Krisztián képviselõ, Rakonczai Róbert alpolgármester,
Horváth Norbert, Vigh László és Farkas András Csaba képviselõ

felújítását is tervezik, melynek érdekében a Belügyminisztériumhoz
pályáznak. Az önkormányzatnak 50
százalékos önerõt kell vállalni ehhez, amit biztosítani tudnak. Várják
a vidékfejlesztési programra 76 millió forintos támogatási igénnyel benyújtott pályázatuk eredményét az

igyekszik segíteni ebben. Mint
mondta, látszik, hogy a település vezetõi gondos gazdái a falunak.
Ormándlak környezete tényleg hívogató. A környéken minden szolgáltatás elérhetõ, ami felkeltheti a beköltözni szándékozók figyelmét.
– liv –

ZALAEGERSZEG KÖRZETÉBÕL

agyon sok kiváló élelmiszert, kézmûves
terméket elõállító családi és
kisvállalkozás küzd azzal a
nehézséggel, hogy nem talál utat a
fogyasztókhoz. A SPAR helyi termelõknek
indított beszállítói rendszere nekik kínál
lehetõséget azzal, hogy az üzletlánc polcaira
is felkerülhetnek termékeik.

N

A „Régiók Kincsei” program közvetlen támogatást
nyújt a hazai agrárágazatban tevékenykedõ kistermelõknek, miközben termékeik révén egészséges,
jó minõségû, magyar élelmiszerekhez juttatja a vásárlóit. Egy csokorba gyûjtik a helyi kistermelõk legjavát, a polcokon
pedig a piros almás logóval ellátott termékek egyértelmûen jelzik a vevõk felé,
hogy az ilyen áru megvásárlásával nem csak jó minõségû élelmiszerhez jutnak, de közvetlenül is támogatják a hazai kistermelõket és munkahelyek
teremtéséhez járulnak hozzá.
A SPAR 2022-ig hat regionális központot alakít
ki az országban Nyíregyházán, Pécsett, Gyõrben,
Székesfehérváron, Zalaegerszegen és Hódmezõvásárhelyen. Ezek egyfajta logisztikai központként
juttatják majd el az almás védjeggyel ellátott hazai
termékeket a térségükben lévõ nagyáruházak polcaira, hangsúlyt fektetve a környezetvédelmi
szempontokra, vagyis arra, hogy a szállítási, az

üzemanyag-, és az egyéb költségek a lehetõ legkisebbek legyenek.
Most olyan kistermelõket, vállalkozásokat keres
a SPAR, akik termékeikkel értéket képviselnek,
„helyi hõsökként” a közösségük elismert tagjai, és
termelésük helyszíne a zalaegerszegi régióközpont 50 kilométeres sugarú körzetében található. A
vállalat számára eddig is elsõdleges cél volt a ma-

gyarországi termelõk és vállalkozások támogatása, a forgalmazott élelmiszeráruk több mint 90 százaléka már most is hazai forrásból származik. Az
1,7 milliárd forint értékû „Régiók Kincsei” program
pedig tovább növeli a magyar kistermelõ beszállítók értékesítési lehetõségeit.
A SPAR számára fontos szempont, hogy miközben a tervek szerint 2022-re legalább száz kistermelõ válik beszállítói partnerré, egyúttal bõvül az
árukínálat is. A helyi lakosok által ismert gazdák
„piros almás” termékei tovább színesítik a vásárlói
élményt, és még közvetlenebbé teszik az áruházak és a fogyasztók kapcsolatát.

A „Régiók Kincsei” programba a következõ online felületen lehet jelentkezni:
https:/beszport.spar.hu/regiok-kincsei
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Teskándon a bölcsõde bõvítése és áthelyezése érdekében
nagy elõrelépés történt azáltal,
hogy az önkormányzat tulajdonába vette az egykori iskolakápolnát. Ez az egyik fejlesztési elképzelése a helyhatóságnak, amely a
pályázatok nyomon követése
mellett azon irányelvek mentén
halad, amelyeket a képviselõ-testülettel együtt határozott meg a
választásokkor.

– Az élet persze mindig hoz valamilyen változást, ami a tervet felülírja, így ha kedvezõ pályázati lehetõség kerül látókörünkbe, akkor
azzal igyekszünk élni. A legfõbb
célunk az, hogy minden pályázati
projektünk úgy valósuljon meg,
ahogyan azt mi szeretnénk – fejtette ki Sipos László, Teskánd polgármestere.
– Mi az elképzelésük a bölcsõdével kapcsolatban?
– Jelenleg az általános iskolában van a bölcsõde, ami az emelkedõ iskolai gyermeklétszám és a
növekvõ bölcsõdei férõhelyigény
miatt változtatást igényel. Ebben
sikerült megtenni az elsõ lépést. A
múlt év végén ingatlancserével
tulajdonunkba tudtuk venni a volt
iskolakápolnát a helyi egyházköz-

Teskánd: céltudatosság a fejlesztésekben
ségtõl. Ide költöztetnék át, illetve
itt alakítanánk ki a már kétcsoportos bölcsõdét, ami közös udvarral
szomszédos lenne az óvodával. Az
iskolakápolna épülete teljes körû
rekonstrukcióra szorul, ami jelentõs összegbe is kerül. A Pénzügyminisztérium országos bölcsõdefejlesztési programjára adjuk be
pályázatunkat. Bízunk benne,
hogy támogatást kapunk. A bölcsõde átköltöztetésével hely szabadulhat fel az iskolában. Ez azért
fontos, mert a növekvõ gyermeklétszám miatt folyamatos a párhuzamos osztályok indításának lehetõsége. Itt említeném meg, hogy
iskolánk tavaly volt harminc éves.
A jubileumra elkészült iskolánk
névadójának, Csukás István író,
költõ, a Süsü, a sárkány szerzõjének szobra. A Szabolcs Péter szobrászmûvész által készített kompozícióban a Süsü is helyet kapott.
– Milyen projektek megvalósítása határozta meg az elmúlt
idõszakot?

Az épület felújítása után itt kapna helyet az új bölcsõde

Nemessándorházán a Magyar
Falu Program segítségével közterület-karbantartó berendezéseket szereztek be, amelyeket
tavaly decemberben, a negyedik
adventi gyertya meggyújtása alkalmával adták át ünnepélyesen.
A település önkormányzata más
beruházásokat is megvalósított
az elmúlt évében. Jövõre vonatkozó elképzelésekkel is rendelkezik, amelyek közül a legfontosabb a kultúrház felújítása, bõvítése lenne.

– Az elmúlt évben három pályázatunk nyert, melyek egyike
volt a kommunális eszközpark fejlesztése. A kistraktor, pótkocsi, sövényvágó, áramfejlesztõ, sószóró,
ágaprító, fûnyíró, rézsûzúzó, hótoló, fûnyíró és akkus fúró beszerzésére 12,4 millió forintot fordíthattunk a Magyar Falu Programból – ismertette Antal Sándorné
polgármester. – A Dózsa György
utca árokkal kísért szakaszának
felújítása érdekében a Belügymi-

KRÓNIKA

Teskánd új címere
– Az egyházközség beruházásában befejezõdött a Szent Ilona kápolna külsõ rekonstrukciója. Az
odavezetõ út felújítása van még
hátra, amelyre a Magyar Falu
Programból nyert támogatást önkormányzatunk. Funkcióját tekintve azt szeretnénk, hogy ez az
egyedülálló Árpád-kori templom
és környéke vallási és kulturális
központtá váljon, megõrizve a maga természetességét. A Magyar
Falu Programból még nyertünk támogatást az óvoda tanuszodájának felújítására. A falszerkezetet
tönkretette az állandó pára, ezért
új gipszkarton-rendszert építettünk be. Erre raktunk félre saját
forrást. A pályázat megnyerése
miatt végül a tartaléklistán zöldfelület-karbantartó
eszközként
nyert 50 lóerõs traktort és a rézsûnyíró adaptert egészítettük a saját
erõvel egy pótkocsi és a hozzátartozó adapterek megvásárlásával.
Ezzel egy komoly zöldfelület-karbantartó eszközparkhoz jutottunk,

melyet a szakértõ karbantartó csapatunk maximálisan ki tud használni.
Tavaly a „Tisztítsuk meg az országot!” projekt keretében 1,7
millió forint támogatást kaptunk
egy területet rendbetételére. Volt
is mit megtisztítani, mert 102 tonna nyesedéket illetve illegális hulladékot szállított el a Zala-Müllex.
Ezen a területen egy bekerített
zöldhulladék-tárolót létesítünk a
közeljövõben, ahol nyitva tartás
szerint a lakosság is el tudja helyezni a kertjükben a növényzet
metszése során keletkezett ágakat, nyesedékeket.
A Toldi és a Petõfi utca között
elkészült a zárt csapadékvíz-elvezetõ rendszer, ami a domboldalról a patakba vezeti le a vizet. Erre a TOP-programon nyertünk 30
millió forintot, ami a legszükségesebb teendõk elvégzésére volt
elegendõ.
–További tervek?
– Az utak állapota sok helyszínen igényelne beavatkozást. Ezek
között is a Tölgyfa utca felújítását
szeretnénk elsõként elvégezni,
ahová sok gyermekes család költözött be, és ahol már csak egy-két
telek van, ami még nincs beépítve.
A templom felé vezetõ út mellett
is vásárolják a telkeket építkezés
szándékával, ami miatt jelentõs teherforgalom várható. Így ennek az
utcának a felújítását is meg kell oldanunk a késõbbiekben. Járdáink
is rekonstrukcióra várnak. Göcsej
irányába kerékpárút létesítésében
gondolkodunk, ami csatlakozna a
Zalaegerszegre vezetõ kerékpárúthoz a Szentmihályfai-patak
mentén. Ezt azért tartjuk fontos-

nak, mert Zalaegerszeg és Teskánd
kerékpáros összeköttetése már
tervezés alatt áll a megyeszékhely
beruházásában.
– Idén milyen rendezvényeket
kívánnak tartani?
– Tavaly a járványhelyzet nem
sok lehetõséget adott, így településünk elsõ írásos említésének 750
évfordulójáról is csak szóban tudtunk megemlékezni. Idén augusztus végén, szeptember elején tervezzük megtartani a jubileumot,
amelynek leghitelesebb helyszíne

magyarságtudat erõsítését. A Hõsök napját ezért szeretnénk idén
másképp megtartani egy elõadással, ami a császári és királyi 48-as
gyalogezred történetét idézi fel.
Azt szeretnénk, hogy hazánk történelmével kapcsolatos megemlékezéseknek egy helyszíne legyen,
mégpedig a híd utáni kis emlékpark, ahol már áll egy kereszt és
egy ivókút. Itt alakítjuk ki a Hõsök
parkját, ahová az elsõ világháborús
emlékmûvet is tervezzük áthelyezni.

A Szent Ilona-kápolna
nem lehet más, mint a Szent Ilonakápolna. Szeretnénk megreformálni rendezvényeinket, hogy
azok elsõsorban a helyi lakosságnak szóljanak. A falu elején magánberuházásban nagy ütemben épül
az új lakótelep. Az ott élõkkel vajmi kevés a kapcsolatunk, ezért
õket is várjuk, hogy a falu közösségének részévé váljanak. Fontosnak
tartjuk a helyi identitás, valamint a

A magyarságtudat erõsítése
érdekében átformáltuk településünk címerét. A félhold mellé egy
napot helyeztünk, hiszen a nap
és a hold szimbólum a magyar
kereszteken, kopjafákon is megjelenik. Címerünk napjának hét
ága van, utalva a hét vezérre, de
gondolhatunk a „hét ágra süt a
nap” szólásra is.
Antal Lívia

NEMESSÁNDORHÁZÁN

A kultúrház bõvítését tervezik
nisztérium pályázati lehetõségével éltünk, ami közel 20 millió forintot hozott. Ez a pályázat 15 százalékos önerõt igényelt, vagyis az
elnyert támogatáshoz 3 millió forintot tett hozzá önkormányzatunk. Mivel ez az összeg csak egy
bizonyos hosszra lett volna elegendõ, ezért képviselõ-testületünk a teljes hossz rekonstrukciója mellett döntött, ami plusz 7,7
millió forint saját erõt vett igénybe. A falu nevében ezúton is kifejezem köszönetemet Sándor Csabának, a Delforg Kft. ügyvezetõjének, aki ebbõl a költségbõl egymillió forintot és annak áfáját vállalta át.

A gyerekek mûsort adtak elõ advent negyedik vasárnapján

A pályázatból beszerzett traktor adapterekkel

A felújított utca

A Magyar Falu Programra pályázatot adtunk be a kulturális
programok támogatására is egymillió forint összegben, amit megkaptunk. Sajnos a temetõ felújítására 5 millió forint igénnyel beadott pályázatunk nem nyert, de
a hõsi emlékmû és a nagy kereszt
állagmegóvási munkálatait elvégeztük. A temetõ parkolóját pedig
önkormányzati tulajdonba vettük.
Itt szeretném megemlíteni, hogy
a búcsúszentlászlói Szent László
Plébániatemplom rekonstrukciójához tavaly is hozzájárultunk 500
ezer forinttal. Az iskolásoknak 50
ezer forintot, míg az óvodásoknak
30 ezer forint beiskolázási támogatást adtunk. Az elmúlt évben
befejeztük a vadkerítés építését,
valamint a szolgálati lakás ablakainak cseréjét és áramellátásának
felújítását.

– Milyen elképzeléseket fogalmaztak meg a jövõt illetõen?
–Terveink megvalósítása tekintetében az óvatos tervezés mellett elsõdlegesnek tartjuk a pályázati lehetõségek kihasználását, hiszen amit szeretnénk, azt csak önerõbõl nem tudjuk megvalósítani.
Fontos lenne a temetõ kerítésének befejezése, illetve egy lélekharang felállítása, amelyre a
Leader-programból várunk támogatást. Szeretnénk folytatni a Rákóczi utca árokburkolatának építését. A belterületi utak felújítása
érdekében a Széchenyi Terv Plusz
program pályázati lehetõségeivel
kívánunk élni. Nagyon régi vágyunk a faluközpont további szépítése az út rekonstrukciójával,
amivel egy kis körforgalom, illetve
buszforduló jöhetne létre, miután
a hely is meg van hozzá.

Legfõbb tervünk a kultúrház
épületének bõvítése, amely helyet adna az új színpadnak. Mivel
az épület fûtését fatüzelésû kályhával oldjuk meg jelenleg, a fûtés
korszerûsítése illetve a villamos
hálózat felújítása is a szándékunk.
Ez jelentõs összegû beruházás
lenne. Minden attól függ, hogy
megvalósítására lesz-e lehetõségünk a Magyar Falu Programban
vagy más pályázati kiírásban.
– Hogyan gondolkodnak kulturális programjaikról?
– Szeretnénk továbbra is megtartani hagyományos rendezvényeinket és ünnepeinket, de szívesen veszünk új ötleteket is ezen
a téren. A járványhelyzetre való
tekintettel tavaly júniusig online

formában lehetett részese a lakosság a programoknak. Július végén íjásztábornak adtunk helyet
nagy érdeklõdés mellett. A hónap
utolsó napján tartottuk meg a
falunapot. Augusztus 19-én az államalapításról emlékeztünk meg,
október közepén pedig az idõseket köszöntöttük.
Bízunk abban, hogy idén is lesz
lehetõségünk a település fejlesztésére. A tervekrõl már beszéltem.
Tudjuk azt is, hogy ezek mind-mind
sok pénzt és munkát igényelnek.
Anyagi lehetõségeink majd megmutatják, meddig nyújtózkodhatunk, mit tudunk ezekbõl megvalósítani – zárta a beszélgetést
Antal Sándorné polgármester.
Antal Lívia

TÉRSÉG

AKTUÁLIS
Nagykapornakon a régi kisiskola felújítását további épületrekonstrukciók követhetik. Elsõként az egykori monostor még
használaton kívüli szárnya újulhat
meg, ami ugyancsak régi vágya
volt a településnek. Az önkormányzat pályázati lehetõségekkel élve az általános iskola, valamint a falu mezõvárosi múltjára
emlékeztetõ városháza csárda
felújítását is tervezi. Sifter Péter
polgármesterrel beszélgettünk
minderrõl.

– A kisiskola rekonstrukcióját
Leader támogatásból valósítottuk
meg. Mivel a pályázat nem tartalmazta az akadálymentesítést, így
az akadálymentes vizesblokk és zuhanyzó, valamint az épület mögötti rámpa létesítését saját erõbõl
végeztük el a törvényi elõírásoknak megfelelõen tavaly szeptemberben – mondta a polgármester.–
Az épület jelenleg próbaüzem alatt
áll. Egyik önkormányzati dolgozónk lakik benne ideiglenesen bérleti díj ellenében. Ez elõnyös az okból is, mert használat közben jönnek elõ esetlegesen problémák,
amelyek javítását megoldhatjuk.
Hosszú távon közösségi funkciót
szánunk a két apartmanból álló
épületnek, amely az önkormányzat vendégeinek fogadására is alkalmas lehet. A turistaszállónk
ugyanis telt házzal mûködik, egy
munkaközvetítõ cég bérli már két
éve a zalaegerszegi Flex dolgozói
számára. Elõtte sok éven át úgymond nullán üzemelt, de amióta
kiadtuk, jelentõs bevételt hoz önkormányzatunk számára. A bérbeadás a kisiskola épületénél továbbra is szóba jöhet vendégeink elszállásolása mellett.
– Melyik a következõ épület,
amely megújulhat?
– Az idõsek otthonával szemben lévõ szárny felújítására nyertünk támogatást a Magyar Falu
Programból. Szolgálati lakást sze-

Nován az önkormányzat falufejlesztési elképzeléseiben az
utakra, járdákra, épületekre egyaránt kiterjedõ figyelemmel kíséri a pályázati lehetõségeket.
Mindehhez több sikeres, nyertes
pályázatot is tud hozzárendelni,
így idén az útfelújítástól kezdve
a csapadékvíz-elvezetés megoldásáig, több projekt megvalósításába kezdhet. A közösségi
programokat tekintve nemcsak
az elmúlt év, de a január is mozgalmasan telt a Göcseji tájegységhez tartozó településen.

– Munkával is, mondja Németh
József polgármester, hiszen megkezdtük a játszótér telepítését az
óvoda szomszédságában. Kialakítására 5 millió forintot nyertünk a
Magyar Falu Programon, amely az
elmúlt évben más lehetõségeket
is hozott. Településüzemeltetési
feladataink ellátására grédert,
aggregátort, ágaprítót és egy
pótkocsit vásárolhattunk 5,5 millió forint értében. A Magyar Falu
Programon belül meghirdetett
kutya-macska ivartalanítási akcióra pedig 1,5 millió forintot nyertünk, amellyel a lakosság felelõs
állattartását segítjük elõ.
Hamarosan elindulhat a csapadékvíz-elvezetés kiépítése a TOP-
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Szolgálati lakást alakítanak ki az épületben

A régi kisiskola felújított épülete
retnénk kialakítani benne, készülve az új háziorvos fogadására,
ugyanis a több települést jelenleg
ellátó háziorvosunk bármikor
nyugdíjba vonulhat. A pályázathoz
rendelkeztünk elõzetes tervekkel,
de a kivitelei tervek elkészítésével
megvártuk a pozitív döntést. Ez
már folyamatban van, így számíthatunk arra, hogy tavasztól õszig
megvalósulhat az épület teljes belsõ felújítása, ami egyébként már
régóta váratott magára. Az ötödik
pályázat hozta meg ezt a sikert.
Több elképzelés is volt hasznosítása tekintetében. Az orvosi szolgálati lakással, azt gondolom, megtaláltuk azt a funkciót, ami mindenkinek érdeke. A szárny külsõ rekonstrukciója elõdöm korábban
történt meg, úgy tizenöt éve.
–További terveik?
– Az általános iskolát szeretnénk felújítatni, amellyel kapcsolatban tárgyalásokat folytattunk a
zalaegerszegi tankerület vezetõjé-

vel, a térség országgyûlési képviselõjével valamint képviselõ-jelöltjével. Támogatják szándékunkat,
és a zalaegerszegi tankerülettõl,
mint fenntartótól ígéretet is kaptunk, ami azért lényeges, mert
csak õk tudnak pályázatot benyúj-

tani erre a célra. Az általános iskola viszonylag jó állapotban van, hiszen 2013 elõtt, mielõtt átvette
volna a tankerület az önkormányzattól, megtörtént a lapos tetõ szigetelése, a konyha, a tornaterem,
a középsõ vizesblokk felújítása és

Tervük az általános iskola felújítása

az ablakok cseréje. A tervezett rekonstrukcióban a külsõ szigetelés
lenne a legfontosabb feladat, de
reményeik szerint a földszinti és az
emeleti vizesblokkok felújítása is
belefér majd. A három részbõl álló
épület külsõ megújításával, és egységes színezésével olyan minõségi
infrastruktúrát érhetünk el, amely
vonzóbbá teheti az intézményt,
ahová érdemes a gyerekeket járatni. Így itt tanulhatnának azok is,
akiket például Zalaegerszegre visznek. Ez az iskola létjogosultságát
erõsítené, illetve nem kellene aggódni a létszám miatt a fenntartás
szempontjából. Egy mini bölcsõde
létesítése is nagy vágyunk, mert
akkor helyben lenne biztosítva a
gyerekek elhelyezése a bölcsõdétõl kezdve az óvodán át az iskoláig.
– A Magyar Falu Programból
milyen lehetõségekre számítanak
a továbbiakban?
– Tavaly nem nyertünk, így újból beadjuk azt a pályázatot,

amelyben három szakasz aszfaltozását terveztük. Ez együtt olyan
egy kilométert tesz ki. Ha sikerül,
akkor minden utcánkról elmondható, hogy megfelelõ aszfaltburkolatú. A falugondnoki buszunk
már hatéves, ezért újat szeretnénk
vásárolni ugyancsak a Magyar Falu
Programból elnyerhetõ támogatás
segítségével.
– Milyen környezetet kínál a
település az itt élõknek?
– Kijelenthetjük, hogy városias
infrastruktúrát kínál, hiszen benzinkút és gyógyszertár is rendelkezésre áll. Most pedig egy Spar áruház is épül. Zalaegerszeg is közel
van. Elõnyös helyzetben vagyunk.
Az utóbbi tíz évben sokan költöztek be, így nem igazán vannak eladó telkek, házak. Bízom benne,
hogy nemcsak a kedvezõ lakhatási
lehetõség miatt választották településünket, hanem kölcsönösen
megtalálták a helyiekkel a kapcsolatot, amely miatt nagykapornakinak érezhetik magukat.
– Mindenképpen szót érdemel, hogy Nagykapornak jelentõs történelmi múlttal is rendelkezik.
– Mezõváros és járási székhely
is volt korábban. Két építészeti
emlékünk van, az Árpád-kori
templom és a 18. században épült
városháza csárda, ahol a megye
nemessége tartotta gyûléseit. A
csárda a mai 30 és 70 éves közötti korosztály számára is ikonikus
épületnek
számít.
Egyrészt
emiatt, másrészt turisztikai hasznosítása céljából szeretnék majd
megvásárolni és felújítani egy
TIOP-os, százszázalékos támogatottságú pályázatból.
Antal Lívia

FALUFEJLESZTÉS NOVÁN

Mindenre kiterjedõen
programon elnyert 31,2 millió forintból. Kiviteli tervei jelenleg engedélyezés alatt állnak, illetve
februárig a kivitelezõt kell kiválasztanunk. A külterületi részekrõl, északról déli irányban bezúduló csapadékvíz elvezetésére

Karácsonyi kézmûves vásár

születik így megoldás az átereszek felújításával. A Herman Ottó
Intézet pályázatán 25 millió forintot nyertünk. A támogatásból
egy megrongálódott útszakaszt
állítunk helyre az Alsó-hegyen,
felújítunk egy pince épületet a

Advent ünnepén
közösségi tér mellett, továbbá
gyümölcsöst telepítünk, valamint
az egész területet vadkárelhárító
kerítéssel vesszük körbe.
– Mely pályázatok eredményét várják még?
– A Leader-programból a
zágorhidai és a Salomfai-hegyi
haranglábak felújítására várunk
támogatást. Itt említeném meg,
hogy idén a salomfai Felsõ-hegy
villamosítását saját erõbõl oldjuk
meg, teljesítve az ingatlantulajdonosok kérését. A vidékfejlesztési programra beadott pályázatunk kapcsán szintén kedvezõ

döntésre számítunk. Az Új utca
végében egy poros földutat szeretnénk aszfaltossá tenni, amely
a vállalkozók telephelyeinek
megközelítését szolgálná.
– Jövõbeni terveik?
– Szeretnénk elvégezni az önkormányzati hivatal energetikai
korszerûsítését az épület szigetelésével. Megvalósítása érdekében a TOP-programra adtunk be
pályázatot. A temetõben a ravatalozó bõvítését, tetejének megújítását, a déli és nyugati oldali
kerítés cseréjét, valamint a térköves gyalogjárdák javítását végeznénk el, amelyre a Magyar Falu Programból várunk támogatást. Ezen program keretében ismét beadtuk pályázatunkat az Alsó-hegy elkerülõ útjának rendbetételére, hogy elérhetõvé váljanak az ott lévõ ingatlanok.
Ugyancsak pályázati forrásból
szeretnénk bõvíteni fitneszgépekkel a Léránt Lajos Sportcentrum eszköztárát. A sportegyesület egyébiránt jól él a TAO
pályázati lehetõségekkel, így valósulhatott meg a focipálya világítása és önerõbõl egy mûfüves
teniszpálya telepítése. A Magyar
Falu Programból támogatást remélünk még a bölcsõde felújítására, továbbá a Kossuth utca déli
oldali és a Fõ utca járdájának rekonstrukciójára. A Fõ utca burkolatának rossz állapotát a novemberi közmeghallgatáson felvetette a lakosság. Annyit tehettünk
ez ügyben, hogy jeleztük a problémát a Magyar Közútnak.

Nova jóléti tava
Saját erõbõl kéthektáros jóléti
víztározót létesítettünk, melynek
használatbavételi engedélyét tavaly október végén kaptuk meg.
Gyönyörû természeti környezet
veszi körül, így a horgászat mellett egyéb szabadidõs tevékenységekre is kiválóan alkalmas. A tó
környéke programjaink egyik kiemelt helyszíneként jöhet szóba,
ezért egy szabadtéri színpad létesítését is tervezzük, lehetõség
szerint a Magyar Falu Programból
finanszírozva.
– Rendezvényeikrõl mit lehet
elmondani?
– Miután az egyéves kihagyás
után nagy igény mutatkozott a lakosság körében közösségi életre,
ezért tavaly minden olyan rendezvényt próbáltunk megtartani,
amit engedett a járványhelyzet,
természetesen az elõírások maradéktalan betartása mellett. Így
kerülhetett sor a Göcseji Aratónapok megrendezésére, ami 32.
volt a sorban. Az esemény egyben az 5. Göcseji Dombérozó nyitánya is volt, amelynek õszi programsorozatához fotókiállítással
csatlakoztunk. Szeptemberben
szüreti felvonulást rendeztünk.
Októberben az ADA bútorgyár által szervezett túrán vehettünk

részt. Október 1-én az idõseket
köszöntöttük, minden idõs lakós
kapott ajándékcsomagot. Büszkék vagyunk arra, hogy tavaly a
megyei közgyûlés Zala Megye
Idõsbarát Önkormányzata díjjal
tüntette ki településünket. November közepén Márton-napra
gyûltünk össze az Alsó-hegyen.
Mikulás alkalmával házhoz vittük
az ajándékcsomagokat a 14. életév alatti illetve a 14 éves kort betöltött gyerekeknek, amit a
Nováért és Gyermekeinkért Alapítvány ajánlott fel. Gyertyát
gyújtottunk advent négy vasárnapján. Karácsonyra minden családot képes falinaptárral ajándékoztunk meg, és kétezer forintos
utalványt adtunk fejenként minden életvitelszerûen Nován lakó
lakosnak.
A magyar kultúra napja alkalmából, idén január 21-én Kalányos
(Iraki) István publicista író Cigánynak születtem, valamint a Putritól
a palotáig címû kötetét mutattuk
be. Nován nagy hagyománya van
a szõlõ- és a borkultúra ápolásának. December 27-én János-napi
borszentelést tartottunk a hegyi
gazdák részvételével, január 22én pedig Vince-napi pincebejárást
az Alsó-hegyen.
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z alapanyagárak jelentõs növekedése ellenére eredményes tudott
maradni a Zala-Cereália Kft.
2021-ben is. Jól kezelték a járványhelyzetet is, ami nem okozott leállást, így Zala megye
egyetlen mûködõ malmában töretlenül zajlik a méltán közkedvelt Tüskeszentpéteri liszt elõállítása.

A

Beruházások átadása Hottón
Hottón új ravatalozót építettek a szentmihályfai temetõben, valamint egy szakaszon új
aszfaltos utat létesítettek a Szabadság utcában. A közelmúltban ünnepélyes átadással zárták mindkét beruházást, melyek
megvalósítását a Magyar Falu
Programon elnyert támogatás
is segítette.

Halász Ernõ István alpolgármester elmondta, hogy a régi, romos ravatalozót elbontották, és
helyére egy teljesen újat építettek, amellyel jogos igénynek tettek eleget. A végtisztesség megadására valóban impozáns ravatalozó létesült, amit Császár János
építész tervezett. A kivitelezést a
Rapi-Ép Bt. végezte. A beruházásra jelentõs önerõt, 16 millió forintot fordított az önkormányzat.
A Magyar Falu Programon elnyert
3 millió forintos támogatással 19
milliót tett ki a végösszeg. A másik beruházás a Szabadság utcát
érintette. Egy földes útszakaszt
tettek járhatóvá illetve aszfaltossá

A ravatalozó átadásán
66 méteren, amely az utolsó lakóházig vezet. A Vasi Aszfalt Kft.
végezte a kivitelezést, ami 4,2
millió forintba került, és amit teljes egészében a Magyar Falu
Programból finanszíroztak.
Az alpolgármester érdeklõdésünkre elmondta, hogy pályázatot adtak be a Hottó településtáblától a tehenészeti telepig
tartó 300 méteres külterületi útszakasz felújítására. Ennek össz-

Halász Ernõ István és Vigh László

ÉPÜL
2022

költsége 45 millió forint, amelybõl 2,5 millió forint önrészt vállalnak. A település ugyancsak régi vágya teljesülhet az innét
Teskándig vezetõ út rekonstrukciójával, ami a Magyar Közút végez el, várhatóan idén. A nagyon
rossz állapotú, balesetveszélyes
út megújítása a közlekedésbiztonságot szolgálja. Az alpolgármester kiemelte, Hottó arculatát
egyedivé teszi völgyes-dombos
táji környezete. Az önkormányzat elkötelezett abban, hogy ezt
óvja, de fejlesztéseket is megvalósítson az itt élõk javára. Ebben
a szándékban nagy segítség a
Magyar Falu Program.
Vigh László, a térség országgyûlési képviselõje, miniszteri
biztos azt hangsúlyozta, hogy a
három éve mûködõ Magyar Falu
Programmal fókuszba kerültek a
kistelepülések. Utak, járdák, intézmények újulnak meg sorra,
ahogy Hottón is. Az internet világában minden elérhetõ, így elmondható, hogy elõnnyé változott falun élni.
– liv –

– A 2020-as és a 2021-es év
gazdálkodását minden ágazatban
megviselt a járvány. Nekünk is
elég nagy kihívásokkal kellett
szembenéznünk – mondta Király
László, Zala-Cereália Kft. ügyvezetõ igazgatója, aki az okokat is
kifejtette. – Az elmúlt idõszakban
alapanyagköltségeink jelentõsen
növekedtek,
összességében
mintegy 40 százalékkal, elsõsorban a terményfelvásárlási árak elszabadulása miatt. Malomipari
termékeink szempontjából a búza, a takarmánygyártás és az állattartás oldaláról a búza és a kukorica. Emellett jelentõsen megdrágultak a takarmánygyártás
egyéb alapanyagai is, mint a napraforgódara, a repcedara vagy a
premix. Ez a nem várt költségnövekedés ugyan lerontotta eredményünket, de ennek ellenére sikerült mind a két évet, és úgy
néz ki, hogy a tavalyit is, eredménnyel zárni. Árbevételeink növekedtek, ami nem tükrözi a
valóságot, hiszen a költségnövekedés ellentételezése miatt meg
kellett emelni eladási árainkat. Az
árbevétel-növekedés éppen emiatt nem jelent többlet profitot.
– A járványhelyzetet okozotte nehézséget a termelésben?
– Szerencsére nem. Élelmiszeripari üzemként egyébként is
szigorú higiéniás elõírásokat kell
betartanunk. Ehhez társítottuk a
járványhelyzettel
kapcsolatos
rendelkezéseket. Maszkot viselnek munkatársaink. Nagyobb
számú megbetegedés nem fordult elõ dolgozóink körében, így
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Tüskeszentpéteri liszt
továbbra is a polcokon

sem a malmot, sem a keverõüzemet nem kellett leállítani.
Folyamatos
a
termelés,
amelyhez biztosított a szükséges
alapanyag-mennyiség is. A tavaly
felvásárolt búza, kukorica és más
termékek a raktárakban vannak.
Ennek megfelelõen tudjuk ellátni
piacainkat, csomagolt Tüskeszentpéteri liszttel az áruházakat,
zsákos és ömlesztett liszttel a pékeket. Minõségérõl elmondható,
hogy kiváló, hiszen a tavaly felvásárolt búza 70 százaléka malmi
minõségû volt. A kereslettel is
elégedettek lehetünk a liszt és a
takarmány tekintetében egyaránt. Takarmány oldalon, miután
nyár óta tovább drágultak az
alapanyagok, csak a rendelkezésre állókból gazdálkodunk. A volument persze lehetne növelni, új
vevõket kiszolgálva, de emiatt
nem tudjuk.
– A búza árnövekedése a
lisztárban is megmutatkozik.

–Valóban, így a kenyér árának
emelkedésében is. Nem a malmok és a pékek akarják emelni az
árat, ami viszont elkerülhetetlen
a búza felvásárlási árának növekedés miatt. Élelmiszerár-robbanás következett be. Ekkora áremelkedés, ilyen rövid idõ alatt
az elmúlt ötven évben nem fordult elõ, ami egyértelmûen a
pandémiával függ össze.
– Milyen beruházásokat terveznek?
– Két állattartó telepünk korszerûsítésére nyertünk támogatást. Õsszel a takarmánykeverõ
üzemek felújítására, bõvítésére
kiírt pályázattal is éltünk. Idén
február végén újra megjelenik az
állattartó telepekre vonatkozó kiírás, amelyre ismét pályázatot
nyújtunk be. Így reményeink szerint négy beruházásunk kezdõdhet el, illetve valósulhat meg
2022-ben.
Antal Lívia

A MAGYAR SZUPERBANK:

TAVASZÁN EGYESÜL A

BUDAPEST BANK

ÉS AZ

MKB

 2022. március 31-én egyesül a

értelmében 2022. március 31-én egyesül a

A Magyar Bankholding kiemelt figyelmet

Magyar Bankholding két tagbankja,

Magyar Bankholding két tagbankja, a Buda-

fordít arra, hogy az egyesülés lépései a Bu-

a Budapest Bank és az MKB Bank.

pest Bank és az MKB Bank. A Takarék Cso-

dapest Bank és az MKB Bank ügyfelei szá-

Ez az elsõ konkrét lépés a magyar

port 2023 második negyedévének végéig

mára zökkenõmentesen, a megszokott ma-

pénzügyi piacon meghatározó szerepet

csatlakozik az egyesült bankhoz, addig a

gas szolgáltatási színvonalon történjenek.

betöltõ szuperbank felépítésére.

belsõ mûködés harmonizációja zajlik.

Számos elõnnyel jár az egyesülés

A létrejövõ egyesült bank átmenetileg

A Magyar Bankholding jelenleg egy új, di-

December 15-én elfogadták a Budapest

MKB Bank Nyrt. név alatt fog mûködni, az

gitális banki platformot épít, a fejlesztések-

Bank, az MKB Bank és a Takarék Csoport

egységes pénzintézet végleges márkane-

nek köszönhetõen bõvülnek az ügyfelek le-

fúziós menetrendjének elsõ lépését. Ennek

vét a tervek szerint 2023 elején vezetik be.

hetõségei is. A bankcsoport rugalmas, nem-

Az egyesülés elõtt a Budapest Bank és az

zetközileg is élenjáró digitális megoldásokat

MKB Bank ügyfelei a korábban megszokott

vezet be, valamint épít a három külön-külön

módon intézhetik a banki termékekkel és

is erõs, hazai kereskedelmi bank erõsségei-

szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyeket.

re.

Dr. Barna Zsolt, a Magyar Bankholding
Igazgatóságának elnöke
(Fotó: Katona Tamás)

Március 31-ét követõen mindkét bank ügy-

A létrejövõ nagybank a teljes piaci spekt-

felei a megszokott bankfiókjaik és ügyinté-

rum lefedését és minden ügyfélszegmens

zési csatornáik mellett a korábbiakhoz ké-

kiszolgálását célozza, miközben jelentõs

pest több helyszínen, nagyobb fiókhálózat-

hangsúlyt fektet a lakossági, mikro-, kis- és

ban tudják majd pénzügyeiket intézni. A Ta-

középvállalati, valamint agrárügyfeleinek

karék Csoport meglévõ ügyfeleit egyelõre

nyújtandó új, modern, kedvezõ árazású ter-

nem érintik ezek a lépések.

mék- és szolgáltatási kínálatra is.
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