
Átadták a Zalaegerszegi
Duális Ágazati Képzõ-
központ üzemét, amit

többek között gépészet, hegesz-
tés, informatika és méréstechni-
ka gyakorlati oktatásához szük-
séges berendezésekkel és eszkö-
zökkel szereltek fel. A képzõköz-
pontban a helyi kis- és középvál-
lalkozások mûködhetnek együtt
a középfokú oktatási intézmé-
nyekkel szakemberigényük biz-
tosítása érdekében.

Prof. dr. Palkovics László, inno-
vációs és technológiai miniszter
úgy fogalmazott, a képzõközpont
„zalaegerszegi találmány”. Felidéz-
te, hogy a kormány 2014-ben ha-
tározta el, hogy közelebb hozza
egymáshoz az iskolákat és az ipart,

amelynek egyik fontos eleme a du-
ális képzés megjelenítése volt a kö-
zépfokú illetve a felsõoktatásban.
Mivel csak a nagyvállalatok rendel-
keznek a képzésekhez szükséges
eszközökkel, a kisvállalatok nem,
ezért olyan konstrukcióban gon-
dolkodtak, amely számukra is biz-
tosítja ezt a lehetõségét. Így jött
létre a Zalaegerszegi Duális Ágaza-
ti Képzõközpont, amelybõl ha-
sonló Kecskeméten is mûködik. A
miniszter kiemelte, hogy a 770
millió forint értékû gépekkel fel-
szerelt zalaegerszegi képzõköz-
pont fejlettebb. Megemlítette azt
a miniatûr gyártásszimulációs be-
rendezést, ami Ipar 4.0 oktatási
eszköz. Ezt 120 millió forintból ál-
lítottak be, és amelyhez 200 millió
értékû oktatási csomagot rendel-

tek. A következõ évek kihívása
mind a felsõoktatás, mind a szak-
képzés területén, hogy a város-
ban lévõ cégek munkaerõigényét
ki tudják elégíteni. 

(Folytatás  az  5.  oldalon.)
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Elkészült a Hevesi Sándor
Színház 2022/23-as éva-
dának mûsorterve. A kö-

vetkezõ idõszakban hat nagy-
színpadi elõadást láthatnak a né-
zõk, ebbõl három az ifjúsági bér-
letbe is bekerül.  

A társulat sajtótájékoztatóján
dr. Besenczi Árpád igazgató min-
denekelõtt elmondta: õket is
megérintette az ukrán konflik-
tus, ezért azt határozták el, hogy
színházi lakást ajánlanak fel a me-
nekülteknek, amennyiben lesz a
városban ilyen jellegû igény.
Ezenkívül a Vöröskereszttel
együttmûködve adománygyûj-
tésbe kezdtek, a beregszászi
színházat pedig – az ország több
színházához hasonlóan – meghív-
ták egy elõadásra, melynek bevé-
telét nekik ajánlják fel. A társulat
a Tótékat adja elõ Zalaegersze-
gen, és május végén, vagy június
elején kerül sor a vendégszerep-
lésre.

Az igazgató arról is tájékozta-
tott, hogy a színház az eddigi el-
képzelésektõl eltérõen még egy
évig biztos, hogy a jelenlegi épü-
letben marad, mert a rekonstruk-
cióra csak az azt követõ idõszak-
ban kerül sor. Így a megszokott
helyszínre tervezhették a jövõ
évad mûsorát. Szeptember 30-án
Bacsó Péter – Hamvai Kornél A
tanú címû szatírája kerül színre
Böhm György rendezésében. No-
vember 4-étõl Mikszáth klasszi-
kusát, A Noszty fiú esete Tóth

Marival címû regény színpadi
adaptációját játsszák, mégpedig
zenés változatban. A darabot
Farkas Ignác rendezi. December
9-én lesz a bemutatója
Tennessee Williams A vágy villa-
mosa címû színmûvének, melyet
Kiss Csaba rendez.

2023. január 13-án egy õsbe-
mutatóval készül a színház, még-
pedig a doni katasztrófa 80. év-
fordulója alkalmából. Moravetz
Levente - Bozó László Volt egyszer

egy seregünk címû oratórikus
mûvét láthatják a nézõk,
Moravetz Levente rendezésében.
Február 10-én egy népszerû
rockballada kerül színre: Szörényi
– Bródy Kõmûves Kelemen címû
átiratát Tompagábor Kornél ren-
dezi, a Zalai Táncegyüttes tagjai
pedig szerepelnek majd az elõ-
adásban. A premierek sora jövõ év
márciusában zárul: Gyárfás – Sza-
bó – Sényi Tanulmány a nõkrõl cí-
mû „zenés válóokát” Besenczi Ár-

pád rendezi. A darabban a hatva-
nas évek slágerei is felcsendülnek.

Az igazgató hozzátette: a Lázár
Ervin Program keretében egy új
elõadással készülnek a diákok szá-
mára. Mikó Csaba kortárs szerzõ
Herkules – A kezdetek címû hõs-
története kerül színre. Azt is jelez-
te: 2023-ban lesz a színház negy-
ven esztendõs, a jeles évfordulót
szeretnék méltó módon megün-
nepelni. 

Besenczi örömtelinek tartja,
hogy a járványhelyzet csökkené-
sével lassan visszatalálnak a nézõk
a színházba. Már meghaladta az
5000-et a bérletesek száma (a
covid idején ez háromezer volt). A
cél persze az, hogy ismét 12 ezer
bérletet értékesítsenek, hiszen a
járvány elõtt ez volt a csúcs szám.

A sajtótájékoztatón felszólalt
Vigh László országgyûlési képvise-
lõ, és Gecse Péter alpolgármester.
Többek között megköszönték a
társulatnak a színvonalas munkát,
illetve kiemelték, hogy a járvány
és a nehézségek ellenére a színház
egy fontos kulturális tér és közös-
ségi hely maradt.

– pP –

Film készítésére nyert támo-
gatást a Zala Megyei Önkor-
mányzat az Agrárminisztérium
egyik pályázatán. A projekt a
nemzeti értékek és hungari-
kumok gyûjtését, megõrzését,
népszerûsítését, támogatja.  

Az elnyert összegbõl az önkor-
mányzat a Zala Megyei Értéktár-
ban szereplõ 68 nemzeti értéket
szeretné szélesebb körben megis-
mertetni és közelebb vinni a me-
gye lakosságához. Alkalmazkodva
a kor kihívásaihoz úgy döntöttek,
hogy ezt rövidfilmek formájában
teszik meg – fogalmazott Pácsonyi

Imre, a megyei közgyûlés alelnöke
a projektet ismertetõ sajtótájékoz-
tatón. Hozzátette: a film elkészíté-
sére a Kvártélyház Szabadtéri Szín-
ház Kft. kérték fel, akik már hozzá
is fogtak a munkához. A sajtótájé-
koztatón egy részletet be is mu-
tattak az újságíróknak.

Tompa Gábor, a Kvártélyház
Kft. ügyvezetõje elmondta: mivel
több, mint hatvan érték (köztük
természeti értékek, épített örök-
ség, mûvészeti alkotások, néprajzi
kincsek és több alkotó személy)
szerepel a megyei értéktárban,
rengeteg helyszínen kellett for-
gatniuk. A többórányi nyers-
anyagból egy 15 perces, és egy

másfélperces film is készül. Utób-
bi leginkább prezentációs, illetve
reklámcélokat szolgál. Mindez
azért is fontos, mert sok esetben
az utolsó pillanatban vannak, va-
gyis számos olyan érték található
a listán, amiket talán utoljára le-
het megörökíteni.

A film gyártásvezetõje Köves
Eszter, a Kvártélyház Kft. munka-

társa, az operatõr és vágó pedig
Rácz Albert. A videókhoz zene is
készül, mely Máriás Zsolt és Mo-
nostori János munkáját dicséri.  Az
alkotás április végén kerül a nagy-
közönség elé; többek között a
közösségi oldalakon, különféle
weboldalakon és kulturális ren-
dezvényeken lesz látható.

– pet –

Vigh László köszönetét kifejez-
ve azt mondta, óriási szerepe van
a sajtónak abban, hogy azok az
eredmények, amelyeket az elmúlt
tíz évben elért a kormány, hiteles
tájékoztatásban jussanak el a pol-
gárokhoz. Arra törekednek, hogy
a magyar emberek 21. századi kö-
rülmények között tudjanak élni,
miközben olyan váratlan esemé-
nyekkel kell szembesülni, mint a
koronavírus-világjárvány, most
pedig az orosz–ukrán háború. Ki-
emelte, igyekeznek kapaszkodót
adni ezekre a kihívásokra. A ma-
gyar kormány mindenekelõtt a
béke pártján áll, a háborúval még
soha semmi nem oldódott  meg a
világtörténelemben, a fegyveres
konfliktus humanitárius valamint
gazdasági következményeivel vi-
szont számolni kell. 

Horváth Attila, a Zalai Hírlap fõ-
szerkesztõje úgy vélekedett, ma
Magyarországon mindenkinek jo-

ga és lehetõsége van saját állás-
pontjának megfogalmazásához,
ebben a sajtó felelõssége az, hogy
hiteles és pontos információkat
nyújtson ehhez. A sajtó munkatár-
sai ugyanis nem tehetik meg azt,
hogy az õket ért benyomások il-
letve világnézetük alapján privát
álláspontjukat közvetítsék, mert a
leírt és kimondott szónak, a moz-
gó és rögzített képnek súlya van.
Hiteles információk eljuttatása
most a világjárvány és a háborús
helyzet miatt még inkább fontos.

Ekler Elemér, a Zalatáj kiadó-fõ-
szerkesztõje arról beszélt, hogy
1848/49 hõsei életüket adták egy
független Magyarországért. A saj-
tó mai munkatársainak „csak” az a
dolga, hogy annak szellemében
végezzék mindennapi feladatu-
kat, ahogy azt egykor Deák Fe-
renc és Pulitzer József megfogal-
mazta: „A hír szent, a vélemény
szabad. Hazudni nem szabad.”

Prof. dr. Palkovics László a kor-
mány által 2016-ban elindított
3600 milliárd forintos útépítési
program céljai közé sorolta, hogy
Magyarországon bárki bárhol
harminc percen belül elérjen egy
autópályát, ezek jelentõs része a
határokig vezessen, továbbá biz-
tosított legyen a megyei jogú vá-
rosok összeköttetése az autópá-
lyákkal. Ez utóbbiból már csak Ka-
posvár, Békéscsaba, valamint Za-
laegerszeg bekötése van hátra.
Mint fogalmazott, az M76-os au-
tóút Balatonszentgyörgy és Fe-
nékpuszta között megépült há-

rom kilométeres szakasza a zala-
egerszegi jármûipari tesztpálya
szempontjából is fontos, amit
szintén használni kívánnak
tesztelésekre. Komolyabb tesz-
tekre ad majd lehetõséget a
Fenékpusztától Zalaegerszegig
tartó szakaszon belül megépíten-
dõ tíz kilométeres okos út, ahol
nagy sebességgel haladó jármû-
veket is vizsgálhatnak. Jelezte,
megjelent az új uniós közbeszer-
zési kiírás a zalai megyeszékhe-
lyig tartó szakasz kivitelezésére,
ami reményeik szerint akár két
év alatt is megvalósulhat.

Nyul Zoltán, a NIF Zrt. beruhá-
zási vezérigazgató-helyettese el-
mondta, hogy az M76-os három
kilométeres új szakaszán hat fe-
lüljárót építettek. Kettõt a Zala
folyó fölé, szintén kettõt a
Balatonszentgyörgy-Tapolca-Ukk
vasútvonal fölé, egyet a
balatonberényi bekötõút felett,
és még egyet a 71-es és a 76-os
út új körforgalmi csomópontjá-
nál. Ezenfelül négy vidraátjárót
létesítettek a pályatest alatt, il-
letve mellette egy három kilomé-
teres kerékpárutat.

Vigh László, Zala megye 1. szá-
mú választókerületének fideszes
országgyûlési képviselõje, minisz-
teri biztos azt hangsúlyozta, az
M76-os autóúttal megvalósul Za-
laegerszeg összeköttetése az or-
szágos autópálya-hálózattal, amit
a befektetõk is kértek. Kiemelte,

hogy a jármûipari tesztpálya és
annak környezete olyan mágnes-
nek bizonyult, ami a közlekedés
mellett a drónok fejlesztésének és
a védelmi iparnak is komoly bázisa
lesz.

Bali Zoltán, Zalaegerszeg alpol-
gármestere azt hangsúlyozta,
hogy a jármûipari tesztpálya és a
ZalaZONE mellett kiépülõ gazdasá-
gi és kutatás-fejlesztési ökoszisz-
téma mellett fontos a gyorsfor-
galmi úthálózat fejlesztése is. Fel-
idézte, hogy 2020-ban épült meg
az M76-os elsõ 5,6 kilométeres
nyomvonala Balatonszentgyörgy-
tõl Holládig, valamint a zalaeger-
szegi 1,3 kilométeres bevezetõ
szakasz. A Balatonszentgyörgy és
Fenékpuszta közötti szakasszal
pedig újabb fontos ütem készült
el. A projekt legnagyobb eleme a
Fenékpusztától Zalaegerszegig
tartó szakasz, amely a sármelléki
nemzetközi repülõtérhez is bizto-
sítja majd a bekötést. Kiemelte,
hogy az M76-os autóúttal Zala-
egerszeg és Keszthely számára
egyaránt elérhetõ lesz az M7-es
autópálya, ezzel együtt az össze-
köttetés a fõvárossal.

Antal Lívia

SZATÍRA, SZÍNMÛ ÉS ZENÉS ELÕADÁSOK A JÖVÕ ÉVADBAN

A tanú, Kõmûves Kelemen, Noszty fiú
A MAGYAR SAJTÓ NAPJA

Hitelesség és felelõsség 

A KÖZÖSSÉGI OLDALAKON IS NÉPSZERÛSÍTIK

Kisfilmek a megye értékeirõl

KÉT ÉV ALATT MEGÉPÜLHET A ZALAEGERSZEGIG VEZETÕ SZAKASZ

Fenékpusztáig ér már az M76-os autóút
Teljesülni látszik a kormány azon szándéka, miszerint a megyei jo-

gú városokat kössék be az autópályákba – mondta az innovációs és
technológiai miniszter Zalaegerszeget az M7-es autópályával össze-
kötõ M76-os autóút Balatonszentgyörgy és Fenékpuszta közötti há-
rom kilométeres szakaszának átadásán.  

A magyar sajtó napja alkalmából sajtóreggelire invitálta a média
képviselõit a megye vezetése. A Zala Megyei Kormányhivatal Deák-
termében tartott rendezvényen (a képen látható sorrendben) részt
vett Zimborás  Béla, a SZGYF megyei kirendeltségének fõigazgatója,
dr.  Vereckei  Csaba  Iván megyei rendõrfõkapitány, Vigh  László, az 1-es
választókerület országgyûlési képviselõje, miniszteri biztos, dr.  Sifter
Rózsa kormánymegbízott, dr.  Pál  Attila, a megyei közgyûlés elnöke,
Egri  Gyula,  a katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója és Kajári
Attila,  a zalaegerszegi tankerület vezetõje.  

Németh János mûvészete is szerepel a megye értékei között 

Farkas Ignác, Besenczi Árpád, Vigh László és Gecse Péter
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Majdnem ötmilliárd forint be-
vételi és kiadási fõösszeggel fo-
gadta el a képviselõ-testület a
város idei költségvetését. Stabil
lábakon áll a város. Úgy gondo-
lom, folytatnunk kell az átgon-
dolt, felelõs gazdálkodást, min-
denekelõtt a törvényben elõírt
kötelezõ feladatok megoldását
kell szem elõtt tartanunk, de
ugyanolyan fontos, hogy a meg-
kezdett projektjeink a kiírások-
ban elvárt színvonalon megvaló-
suljanak. Már most látható, hogy
a fõösszegek módosítására lesz
szükség a további fejlesztési for-
rások érkezésének köszönhetõ-
en. A költségvetési fõösszegbõl
2,1 milliárd forint uniós pályáza-
tokhoz kötõdik – foglalta össze a
város anyagi helyzetét HHoorrvváátthh
LLáásszzllóó,, Lenti polgármestere, aki-
tõl elöljáróban azt tudakoltuk,
hogy mi mindent sikerül majd
ezen pályázatokból finanszírozni? 

– A napokban volt a három kilo-
méteres Lenti – Lentikápolna kö-
zötti kerékpárút mûszaki átadása,
hamarosan indul a Lenti – Rédics
közötti kerékpárút kétsávossá té-
tele, párhuzamosan a város belte-
rületén kiépítésre szánt kerékpár-
út-összeköttetés megvalósításá-

val. A város több utcájában – így a
Kossuth és a Bánffy utcákban és a
városrészekben sor kerül a csapa-
dékvíz-elvezetõ rendszerek felújí-
tására. 

– Az önkormányzatnak jelen-
leg negyedszáz már elnyert, de
még le nem zárt európai uniós
pályázata van. Milyen megvaló-
sulási fázisban vannak március
közepén a legfontosabbnak mi-
nõsített pályázati projektek? 

– A geotermikus fûtési rend-
szer már mûködik, elkészültek a
Zöld Város projekt elemei is: a Kor-
társ Közpark, a Táncsics út komp-
lex felújítása, a Gyógyfürdõ mel-
letti sétány, az új játszótér és
sportpark. A BMSK beruházásában
elkészült a kézilabda munkacsar-
nok, melynek mi vállaltuk a köz-
üzemi csatlakozásainak kiépítését.

– Volt-e olyan határon átnyúló
projekt, amiben már idén konk-
rét elõrelépés mutatkozott? 

– A Cross Culture projektet a
horvát Mursko Sredisce testvérvá-
rosunkkal együtt töltjük meg
kuturális tartalmakkal, programok-
kal. A horvát–magyar „Energie
tour” projektet Lovászi és Gosztola
partnereinkkel valósítjuk meg, itt
az energia – fõleg a régi kõolajter-
melõ korszak bemutatása is cél, de
a korszerû zöld energia elõállításá-
nak lehetõsége is a pályázat témá-
ja. Az osztrák–magyar EC Toolbox
pályázat kifejezetten a megújuló
energia elõállítására fókuszál. 

– Modernebb lesz-e idén a
Lenti Termálfürdõ és Szent
György Energiapark? 

– Igen, jól halad a gyógyászati
részleg kialakítása: már beemelték
az új oxigénterápiás gépet, melyet
majd a stroke és a mûtétek utáni
rehabilitáció során használhatják.
Ütemezetten folyik a fürdõ mo-
dernizálása is. A fedett részben a

fürdõkomplexum látogatói már
birtokba vehették a felújított me-
dencéket, a vizesblokkokat is.

– A világjárvány idõszaka alatt
is képes volt megõrizni népszerû-
ségét a Thermál Hotel Balance? 

– A járvány hatása rendkívül
hátrányos volt ránk nézve, de si-
került megtartani a szakdolgozói
gárdát. A szálloda 2020 évben
több mint 27 ezer, tavaly 36 ezer
vendégéjszakát termelt, ez a ko-
rábbi 48 ezerhez képest csökke-
nés. Reményeink szerint idén
vissszaáll ez a szám, melyet az év
elején regisztrált foglalások is iga-
zolnak.

– Lesz-e idén járda és útfelújí-
tás Lentiben? 

– A Bánffy úton mintegy 300
méteres járdaszakasz újul meg és
a mellette lévõ szakaszra is be-
nyújtottunk már pályázatot. Há-
rom helyszínen: Lentiszombat-

helyen, Máhomfán és Lentihegyen
folyamatosan újítjuk fel helyi köz-
utakat. Hazai forrásból készül el a
zártkerti program keretében
ugyancsak Lentihegyen, egy kül-
területi út, valamint a mellette lé-
võ fa harangláb felújítása is.

– Folytatódik-e a nevelési ok-
tatási intézmények felújítási
programja? 

– Hogyne. Elkészült a Vörös-
marty-iskola felújítása, néhány na-
pon belül a 200 milliós saját for-
rásból felújított konyha is meg-

kezdheti mûködését. A Petõfi úti
óvoda épületében található mele-
gítõkonyha felújítása is néhány
héten belül lezárul. Tervezzük en-
nek az épületnek a teljes körû fel-
újítását is. Lépésrõl lépésre min-
den oktatási-nevelési intézmé-
nyünket modernizáljuk.

– Kivette-e a részét a város az
ukrajnai menekültek segítésé-
ben? 

– A kormányhivatallal és a ka-
tasztrófavédelemmel együttmû-
ködve mértük fel a rendelkezés-
re álló szálláskapacitást, az ado-
mányok gyûjtésébe, szállításába
a Magyar Vöröskereszt és a Kato-
likus Caritas helyi aktivistái is be-
kapcsolódtak. A város vezetése
hálás köszönetét tolmácsolja az
áldozatos munkájukért.

– Február derekától mintha új
erõt kaptak volna a Lentiben mû-
ködõ közösségek és az itt szer-
vezett rendezvények... 

– A téli idõszakban egy projekt
keretében volt disznóölés és
gasztronómiai kóstoló, azóta az
egyik civil szervezet is rendezett
egyet. Máhomfa városrészben a
településrész természeti öröksége
fotótárlat volt, Lentiszom-
bathelyen a vallási élet tárgyi em-
lékeibõl nyílt kiállítás, a mumori
városrészben a gyógynövények

hatásairól volt program. Vásár és
túra várta a tõzike fesztivál részt-
vevõit, húshagyó keddden elbú-
csúztattuk a telet. 

Március 15-én Tavaszköszöntõ
opera- és musicalesttel ajándékoz-
tuk meg a mûfaj kedvelõit. Csatla-
koztunk a Kárpát- medencei Petõ-
fi Klubok rendszeréhez – mondta
végül a polgármester. 

Nemes NorbertFarsangolás a fõtéren

A megépült a kézilabda munkacsarnok

Zajlik a felújítás a fürdõben

Az önkormányzat és költség-
vetési szerveinek idénre szóló be-
vételi és kiadási fõösszegét még
a január végén tartott képviselõ-
testületi ülésén 846 millió forint-
ban határoztuk meg. A garantált
bérminimum és a minimálbér
emelése miatt viszont a „lefinan-
szírozás” kérdése egyelõre nehe-
zen átlátható. A kapott bértámo-
gatási források nem nyújtanak
fedezetet a kifizetések 70-80
százalékára, kezdte a beszélge-
tést a települési büdzséhelyzet is-
mertetésével EElleekkeess  IIssttvváánn,,
Cserszegtomaj polgármestere. 

– A veszélyhelyzet miatt az ét-
kezésre elköltött nyersanyagnor-
ma két éve nem emelkedett. Ta-
valy így több mint 22 milliót buk-
tunk, ami idén, akár 30 millió is le-
het, és akkor még a háború miatti
veszteségeket nem is vettük szá-
mításba. Az euró árfolyam 400 fo-
rint fölé kúszása az összes beszer-
zést és beruházást hátrányosan
befolyásolja. Azt sem látjuk, hogy
az energia szolgáltatás árai meddig
és miként emelkednek, úgyhogy
rengeteg a bizonytalansági ténye-
zõ. A drasztikus áremelkedések és
a forint erõs gyengülése miatt a
tavaly elkészített tervezõi költ-
ségbecslések javarészben már
nem helytállóak. A hiányzó forrá-
sokat nekünk is az apadó bevéte-
leinkbõl kell kigazdálkodni. Ráadá-
sul sok számítógépes feltöltési za-
varral is szembesülünk. A költsé-
gek, a kivitelezések a jelenlegi
gazdasági helyzetben nemigen
kalkulálhatók. A beruházások ter-
vezése folyamatos. Mindazonáltal
mintegy 200 millió forint elnyeré-
sére pályáztunk február végéig –
mondta a polgármester, akit a kö-
zeljövõben megvalósuló pályáza-
tokról is kérdeztünk.    

– A Balaton utca útburkolat fel-
újítását egy BM által kiírt pályázat
segítheti. A tervezett felújítás
összköltsége: 17,2 millió forint,

ebbõl a támogatás: 14.6 millió, a
többi saját erõ: 2.5 millió. Mintegy
55 milliós 100 százalékban elõfi-
nanszírozással történõ támogatás
érkezhet a mûvelõdési ház nap-
elemrendszerének kiépítésére.
Nyílászáró csere, sportpadló cse-
re, külsõ hõszigetelés vakolattal,
tetõhéjazat csere is tervben van a
Magyar Falu Program (MFP) kere-
tében megvalósuló sportcsarnok
felújításban, amit a területileg il-
letékes tankerületi központtal kö-
zös, 55 milliós pályázattal szeret-
nénk megvalósítani. A MFP kere-
tében 43,5 millió forintért újulhat
meg az Akácfa utca burkolata.
Óvodai játszóeszközök beszerzé-
sét mintegy hatmillió forintért
tervezzük. 

A MFP programból új ravatalo-
zó építését tervezzük, továbbá a
Keszthelyi úti járda felújítási költ-
ségét is szeretnénk legalább fele
részben támogatási forrásból fi-
nanszírozni. A Széchenyi Terv
Plusz (2021–2027) fejlesztési
program keretében meghirdetés-
re került: Bölcsõdei nevelés fej-
lesztése címû felhívás keretében
pályázatot nyújtottunk be a Pi-
pacs Óvoda-Bölcsõde mini bölcsõ-
déjének bõvítésére. Ehhez közel
65 millió forint összegû támoga-
tást igényeltünk. Hét kisgyerme-
ket egy külön csoportszobában
helyezhetnénk el, és bõvítenénk a
bölcsõde udvarát. Óvodai játszó-
udvar és játszótér modernizálását
a már elnyert 5 milliós támogatás-
ból hajtjuk végre. 

Kishaszongépjármû vásárlást is
megvalósítottunk mintegy 6 mil-
lió forint felhasználásával. „Dobo-
gómajor kerékpárút – TOP” tárgyú
feltételes közbeszerzési eljárás

megindításáról is döntöttünk,
melynek keretében az önkor-
mányzat az elõzetes tervezõi ára-
zott költségvetés alapján a kivite-
lezés becsült értékét nettó 83.4
millió forint értékben határozta
meg. A Balaton utca 17,2 milliós
összköltségû felújításához 14.6
millióforint összegû vissza nem
térítendõ támogatást igényel-
tünk. Csatlakoztunk majd a DRV
gördülõ fejlesztési tervéhez is.

– Milyen, már megkezdett, fo-
lyamatban lévõ beruházási fel-
adatok vannak napirenden? 

– Az úthálózat átlagéletkora sok
helyen a nyolcvan évet is elérte. A
Pajtika utcai járdaépítés és csapa-
dékvíz elvezetés tervezését vala-
mint a Millennium utca útburkolat
felújítása, útpadka kialakítása és
csapadékvíz elvezetés tervezését
mintegy 2-2 millióból finanszíroz-
tuk. Az Egészségház bõvítése, a
gyógyszertár és a gyermekorvosi

rendelõ tervezése, engedélyterve
920 ezer, a Tomaji temetõ ravata-
lozó tervezése, engedélyterve 635
ezer forintba került. 

A rendezvénytér lámpaoszlop
telepítése másfél millióból lett
kész. A rendezvénytér árnyékoló
beszerzése, a buszmegállók felújí-
tása, az Orbán téri biciklisbeálló
felújítása, az Ökopark kisház tete-
jének felújítása is megvalósul 2, 7
millióból. A Tomaji temetõ kerítés
építésére hárommilliót, a Tomaji
temetõ vízelvezetési munkáinak
kivitelezésére 1,5 milliót szánunk.
A Gesztenyés utca útburkolat fel-
újítása 16 milliót, a Gubacs utca
vízelvezetés és útburkolat felújí-
tására 18 milliót tartalékolunk. A
Keszthelyi és Rezi úti járdák mo-
dernizálása 20 millió forintból sze-
retnénk megvalósítani. ezek for-
rásai már rendelkezésre állnak.

– Mi a helyzet a programok-
kal? 

– A tavalyi, vendégvonzásban
jeleskedõ mûvészek fellépési díjai
tetemes költséget jelentettek.
Idén a rendezvények szervezésé-
re közel négymillió forinttal ki-
sebb összeg áll rendelkezésre a
költségvetésünkben. Az áprilisi fa-
lunapon kívül a borfesztivál és a
szüreti fesztivál is kínál majd
könnyed kikapcsolódást. A többi
rendezvény fellépõi javarészt
helyben élõ közösségek és szer-
vezetek lesznek. Tavaly közel száz
lakóépület készült el a nagyköz-
ségben és idén is már közel nyolc-
van építési engedélyi kérelmet
adtak be a hivatalunkhoz. Akadt
olyan ingatlanvásárló, aki éppen a
fesztiválon szerzett élményeire
hagyatkozva döntött egy itteni
telek vásárlása mellett.

– Miért döntött úgy, hogy or-
szággyûlési képviselõként elin-
dul a választásokon?

– Az önkormányzatiságban, a
közéletben tapasztalt megannyi
nehézség, visszásság sarkalt arra,
hogy induljak az elõválasztáson.
Köztudomású, hogy a polgármes-
teri tisztségemet nem fõállásban
látom el. Sokadik ciklusban van rá-
látásom arra, hogy mennyire ne-
hézkesen, mennyire bürokratiku-
san mennek az önkormányzatok
mindennapi ügyei, dolgai. A pá-
lyázatok kiíróinak mintha nem is
lenne kivitelezõi gyakorlata. A
rendszer régen megérett arra,
hogy érdemben át legyen szabva.
Az sem megoldás, hogy elnyerünk
valamit 2018-ban, és ha minden
jól megy 2022-ben, neki tudunk
kezdeni a kivitelezésnek. A forrás-
elvonásokkal, az áremelkedéssel,
az önkormányzati finanszírozással
és az igazságtalan pályázati rend-

szerrel, pártállástól függetlenül
kínlódik a fideszes és nem
fideszes polgármester is. 

Lassan negyedszázada dolgo-
zom multinacionális cégek közép-
vezetésében. Az aktuális szak-
ágakra (üzemeltetés, beruházás)
minden év végén fejlesztési ter-
veket kellett készítenem. Az ön-
kormányzatoktól történõ forrás-
elvonás 1994 óta folyamatosan
zajlik, amit végre meg kell állítani.
A gazdálkodás, a beruházások és a
mûködés stabil hátterét nem csu-
pán egy nagyvállalatnál kell precí-
zen, odaadóan végezni. A biztos
bevételeinket nem lehet ad hoc
lenyúlni. Ha a pályáztatási és tá-
mogatási rendszer nem alakul át,
akkor sok önkormányzat már idén
csõdöt jelenthet. Remélem, hogy-
ha a most polgármesterként dol-
gozó ellenfelem gyõz, az õ számá-
ra is ugyanolyan fontosak lesznek
mindezen megoldandó kérdések.

– A háborúból menekülõknek
szinte az elsõk között kezdtek
gyûjteni…

– Kozma Gáborral, Kisgörbõ
polgármesterével és a Baracskai
Józseffel, a zalaszentgróti kistér-
ség vezetõjével egyeztettünk a
segítségadás lépéseirõl. Megkez-
dõdött az élelmiszercsomagok és
adományok gyûjtése, elindult a
szállás biztosításának megszerve-
zése, illetve az utaztatás koordi-
nálása. Több olyan helyi polgár is
akadt, aki saját ingatlanjába foga-
dott be menekülteket. A sportöl-
tözõ tetõterében 8–10 fõt tudunk
elszállásolni. Az egészségház tetõ-
terének belsõ részét pedig társa-
dalmi munkában, festõkkel, gipsz-
karton-szerelõkkel, vízvezeték-
szerelõkkel szeretnénk hamaro-
san megújítani, hogy ide is fogad-
hassunk legalább tíz embert. A
magánszálláshelyekre érkezett
menekültek számára az önkor-
mányzat biztosítja az egyszeri
meleg étkezést, és õket egyebek-
ben is segítjük.

Nemes Norbert

Cserszegtomaj: Cselekedni kell!

A kisgörbõi menekültotthon szemléjén Kozma Gábor, Kisgörbõ
polgármestere és Elekes István, Cserszegtomaj polgármestere 

TÖRETLEN A PÁLYÁZATOK SIKERE

Lankadatlan Lenti lendülete
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Zalaapátiban március 10-
én adták át a Gábor Áron
Általános Iskola új torna-

csarnokát és új tantermi épület-
részét. Régen várt álom vált való-
ra a beruházással, amelyet az in-
tézményfenntartó Nagykanizsai
Tankerületi Központ 871 millió fo-
rintból valósított meg. A költség-
ben 260 millió forintot tett ki az
európai uniós forrás a Széchenyi
2020 Emberi Erõforrás Fejlesztési
Operatív Programból, míg 611
millió forintot a magyar kormány
által a központi költségvetésbõl
biztosított támogatás.

– Az iskola bõvítését valóban a
legnagyobb és a legjelentõsebb
fejlesztésként tarthatjuk számon.
Mint az átadási ünnepségen is fo-
galmaztam, visszaigazolása annak
a törekvésnek, hogy már a jelen-
ben a jövõt építsük – kezdte a be-
szélgetést Vincze Tibor, Zalaapáti
polgármestere. – A település fejlõ-
dését szolgálva valamennyi projek-
tünkkel ugyanez a célunk, amelyek
közül négy most áll kivitelezés
alatt. Korábban elnyert pályázatok-
ról van szó, amelyek megvalósítása
leginkább az építõipar kapacitáshi-
ánya miatt váratott eddig magára.
Ezek egyike a rendõrségi szolgálati
lakás kialakítása abban az épület-
ben, amelyre a megyei rendõr-fõ-
kapitányságnak már évtizedek óta
kijelölési joga van. Most, hogy a
helyi körzeti megbízottak közül
igény mutatkozott rá, a rendõr-
séggel együttmûködve belekezd-
tünk felújításába. Az MFP-bõl el-
nyert közel 30 millió forintból a
nyílászárók és a burkolatok cseréje,
vízszigetelés és a gépészeti rend-
szerek (víz-, villany-, gázhálózat)
rekonstrukciója történik meg az
épület külsõ vakolásával együtt. A
támogatásból néhány bútor vásár-
lására is lehetõség nyílik. 

Templom utcában a szociális in-
tézményi férõhelykiváltás kapcsán
épült két lakóotthon, valamint egy
családi ház található.  Ez az utca

csak 200 folyóméter. A Magyar Fa-
lu Programból elnyert 27 millió fo-
rintból szilárd burkolatúvá válhat
az úttest, melynek csapadékvíz-el-
vezetése is megvalósul. 

A Belügyminisztériumtól nyer-
tünk közel 13 millió forint támoga-
tást. A pályázatból, amely 15 száza-
lékos önerõt is igényel, a Diófasor
utca járdáját állítjuk helyre 300
méter hosszban. A kivitelezõ telje-
sen új alapot készített, amelyre két
réteg aszfalt kerül, a járda két ol-
dalára pedig betonszegély. Várha-
tón egy hónap alatt mindhárom
beruházás befejezõdik. 

– Mindeközben zajlik az egész-
ségház felújítása is. Hol tartanak
a munkálatokkal?

– Ahogy az elõbb említett há-
rom beruházás, így az egészségház
projektje is „késlekedett”. Csak ta-
valy év végén tudtuk elkezdeni re-
konstrukcióját, amelyre 77 millió
forint vissza nem térítendõ támo-
gatást nyertünk a TOP-programon.

A közbeszerzési eljárás miatt is
csúszott a dolog, ami több hóna-
pot vett igénybe. Ez az épület a
1960-70-es években épült. A
2005-2006 évek során történt
meg a tetõhéjazat cseréje. A jelen-

legi projekt nem érinti az emeleten
található szolgálati lakásokat, csak
az egészségügyi ellátásoknak helyt
adó földszintet. Itt található a két
háziorvosi szolgálat közül az egyik,
amelyik négy települést (Zalaapáti,

Bókaháza, Esztergályhorváti és
Gétye) lát el, ugyanígy a védõnõi
szolgálat. Szintén itt van a fogásza-
ti szakellátás, amely az elõbb felso-
roltakon kívül a Zalaapáti Közös Ön-
kormányzati Hivatalhoz tartozó
Dióskál és Egeraracsa, valamint
Tilaj lakosait látja el. Az egész épü-
let hõszigetelést és új színezést
kap, valamint átépül fõbejárata is.
A földszinten valamennyi helyiség
komplett belsõ felújítása történik
meg, a nyílászárók cseréjével
együtt. Önkormányzatunk az egy-
séges épület-megjelenés érdeké-
ben saját erõbõl, több mint 5 millió
forintból kicserélte az emeleti nyí-
lászárókat. A fogorvos pedig saját
beruházásban új panoráma rönt-
gengépet vásárol, melynek kö-
szönhetõen a fogászati ellátás tel-
jes spektrumát tudja biztosítani
magas színvonalon helyben.

– A már említett fejlesztése-
ken kívül milyen további célokat
határoztak meg?

– Korábban megvásároltunk
egy épületet, amit fel szeretnénk
újítani, hogy az közösségek háza-
ként funkcionálhasson. Itt lenne
helye ugyanis a szociális ellátás-
nak, a családsegítõ és gyermekjó-
léti, valamint a házi gondozói szol-
gálatnak. Iroda- illetve raktárhelyi-
séget kapna a több mint százéves
vöröskeresztes alapszervezetünk,
továbbá a kulturális tevékenység-
hez is adnánk helyet. Pályázatot
nyújtottunk be az apáti temetõ ra-
vatalozójának rekonstrukciójára is.
A Magyar Falu Program a közút
tulajdonában lévõ járdák felújítá-
sát is támogatja. Élve ezzel az
egyedülálló lehetõséggel, pályáza-
tot adtunk be a hosszúfalusi tele-
pülésrészben egy 350 méter hosz-
szúságú járda helyreállítására. Ez a
három projekt megvalósítása élve-
zi a legfõbb prioritást. Ezenkívül
támogatásban bízunk egy forgó-
kotró munkagép beszerzése, vala-
mint a falu északi részén egy ön-
kormányzati út rekonstrukciója ér-
dekében is. A hatodik pályázatuk-
kal a Belügyminisztériumtól vá-
runk támogatást, amelyhez szin-
tén biztosítjuk a 15 százalékos ön-
erõt. Ez a tervezett beruházás is
az északi településrészre vonatko-
zik: a József Attila utca önkor-
mányzati tulajdonú járdáját újíta-
nánk fel. 

Ezeket a pályázatokat idén, év
elején nyújtottuk be, amelyek
eredménye március végére, ápri-
lis elejére várható. A Belügymi-
nisztérium és a TOP-program ki-
írásai is jó lehetõségek, de talán a
legkiválóbb a Magyar Falu Prog-
ram, ami nagyon jó támogatási
konstrukció az ötezer lélekszámi
települések, így Zalaapáti számára
is. Számos fejlesztésre adott és ad
lehetõséget, ezért is bízunk foly-
tatásában. Ahogy pályázataink si-
kerében is, mert akkor tovább
építhetjük Zalaapátit a jelenben –
zárta gondolatait Vincze Tibor pol-
gármester. 

Antal LíviaFelújítás alatt az orvosi rendelõ

Az iskola diákjai az átadási ünnepségen Az új tantermi épületrész és a tornacsarnok

ZALAAPÁTI FEJLESZTÉSEIVEL

A jövõnek építenek a jelenben

Az óvodások mûsorával nyitot-
ták meg az ünnepséget a falu
sportpályáján a képviselõ-testüle-
ti tagok, a szomszédos települé-
sek polgármesterei valamint az
érdeklõdõk körében. Dr. Csikós
Andrea Dóra polgármester kö-
szöntõjében úgy fogalmazott: az
új falugondnoki autóval nagyon
régi álmuk vált valóra, hiszen egy
olyan szolgáltatást indíthattak el,
melynek elõnyeit valamennyi kor-
osztály élvezheti. A 986 lakosú
Zalaszentmihály korábban nem
pályázhatott, de miután a kor-
mány módosította a szociális tör-
vényt, így az ezer fõ alatti telepü-
lések is jogossá váltak a falugond-
noki szolgálat mûködtetésére. Él-
ve ezzel a lehetõséggel, benyúj-
tották pályázatukat egy falugond-
noki jármû, egy Toyota Proace be-
szerzésére, amit a Magyar Falu
Programból elnyert mintegy 15
millió forintból vásároltak meg. 

A polgármester hangsúlyozta,
köszönet a kormánynak, hogy ily
módon is támogatja, segíti a vidé-
ken élõ embereket. Zalaszent-
mihályon 23 gyermek óvodás ko-
rú, 47 iskolába jár, 300 fõ nyugdí-
jas, akik közül százan egyedül él-
nek. A falugondnoki szolgálat te-
endõi közé sorolta az óvodások
étkeztetésének biztosítását, az is-
kolások sportrendezvényekre,
edzésekre történõ szállítását, az
idõs korúak, az egészségi állapo-

túk miatt rászorulók háziorvos-
hoz, és más vizsgálatokra való
szállítását, kisebb ügyviteli felada-
tok ellátását és a bevásárlás segí-
tését. A szállításra a falu közössé-
gét építõ civil szervezetek is szá-
míthatnak, így a Zalaszentmihályi
Sportegyesület, a Horgászegyesü-

let, a Zalaszentmi-hályi Nóta és
Népdalkör, valamint a Margaréta
Nõklub. Dr. Csikós Andrea Dóra
köszönetét fejezte ki a Toyota
nagykanizsai Koto Autóháznak, il-
letve Mándi Csaba értékesítõnek a
korrekt és gyors ügyintézést.
Hozzátette: a jármû beszerzése a
hatodik nyertes pályázatuk volt a
Magyar Falu Programból. A közel-
gõ országgyûlési választásokra

utalva azt mondta, Zalaszent-
mihály töretlen fejlõdése érdeké-
ben bíznak a folytatásban, hiszen
más kormányzati forrásból is való-
síthattak meg beruházásokat.

Nagy Bálint, Keszthely polgár-
mestere, Zala megye 2. választó-
kerületének fideszes országgyûlé-
si képviselõ-jelöltje úgy véleke-
dett, a kormány támogatása mel-
lett fontos az is, hogy település-
vezetõk a lakossággal egyetértés-
ben határozzák meg a fejlesztési
irányokat, ahogy ez Zalaszent-

mihályon is történt. Ennek ered-
ménye a falugondnoki jármû és a
szolgálat elindítása. Kiemelte: a
Magyar Falu Program a polgári
kormány egyik legsikeresebb
programja, melynek keretében
megvalósult fejlesztésekkel valós
jövõképet kaptak a vidéken élõk:
igenis lehet boldogulni, élni és
tervezni a kisfalvakban.

– liv –

Zalaszentmihályon átadták a Magyar Falu Programból mint-
egy 15 millióból beszerzett Toyota Proace típusú falugondnoki
jármûvet, amellyel új szolgáltatást is indított a közel ezer lelkes
település önkormányzata.

Nagy Bálint, dr. Csikós Andrea Dóra és Mándi Csaba

ZALASZENTMIHÁLY: ÚJ FALUGONDNOKI AUTÓ

A lakosság szolgálatában
(Folytatás  az  1.  oldalról.)

Ezért tervezik már most a bõví-
tést egy új épülettel, ahol a jár-
mûiparhoz, valamint a védelmi
iparhoz kapcsolódó szakmákat ok-
tatnak majd, amelyekkel együtt
egy komplex képzõközpont jöhet
létre Zalaegerszegen, hangsúlyoz-
ta a miniszter. 

Pölöskei Gáborné, az Innová-
ciós és Technológiai Minisztérium
szakképzésért és felnõttképzésért
felelõs helyettes államtitkára azt
mondta, az ágazati képzõközpont
lényege a cégek és a szakképzési
centrumok együttmûködése a
minõségi, képzett munkaerõ biz-
tosítása érdekében. A zalaeger-
szegi képzõközpontban az itt lévõ
vállalatok határozták meg a tartal-
mat: vagyis milyen eszközöket és
milyen képzést kapjanak a tanu-
lóknak ahhoz, hogy amikor mun-
kába állnak, egybõl be tudjanak
állni a termelésbe. 

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos azt emel-
te ki, hogy a kormánynak köszön-
hetõen ma 4,8 millióan dolgoznak
Magyarországon, több mint egy-
millióval többen, mint tíz évvel ez-
elõtt. A gyerekek számára jó példa
ez, mert látják, szüleik dolgozni
járnak, ezért igyekeznek ebben
õket követni. Fontos az is, hogy
megfelelõ szakmát tudjanak vá-
lasztani, amelyhez megkaphatják
a segítséget a duális képzõköz-
pontban. 

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere arról beszélt, hogy
2014-ben még 7,5 százalékos volt
munkanélküliség a városban, ami
mára 2,8 százalékra csökkent, kö-
szönhetõen az ez idõ alatt létre-
jött négyezer új munkahelynek. A
cégek és vállalkozások 2024-ig to-
vábbi kétezer új álláshelyet ter-
veznek. Ahhoz, hogy rendelkezés-
re álljon a szükséges és megfele-

lõen képzett munkaerõ, erõs
szakképzést, illetve egyetemi kép-
zést kell biztosítani. A város is ki-
veszi részét ebbõl, hiszen a képzõ-
központ a TOP-program kereté-
ben 46 millió forint önkormányza-
ti kiegészítéssel és 646 millió fo-
rintos ráfordítással épült fel, hogy
mint a duális szakképzés helyszíne
megoldást hozzon a szakember-
igényre. 

Nagy András, a Zalaegerszegi
Duális Ágazati Képzõközpont ügy-
vezetõje úgy fogalmazott, végére
értek annak a folyamatnak, amit
nyolc helyi vállalat indított el
2016-ban a szakemberképzés fej-
lesztése érdekében. A képzõköz-
pontban kialakított szimulált ipari
környezetben olyan gyakorlati ok-
tatásban részesülhetnek a gyere-
kek, amely tudással vértezi fel
õket az iskolából kilépve, és ami
példaértékû országosan is. 

Antal Lívia
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FALUKÉP6 TÉRSÉG

Újabb beruházás megvalósítá-
sát ünnepelhették Kispáliban
március elsõ szombatján. A kö-
zösségi ház közel 100 éves épüle-
te kapott új külsõt az önkor-
mányzat eredményes pályázatá-
nak köszönhetõen, a Magyar Falu
Programból elnyert 5,1 millió fo-
rintból.  

Horváth Zsuzsanna polgármes-
ter elmondta, az 1928-ban épült
közösségi ház az egykori Steffler
család kúriája volt, így szorosan kö-
tõdik a település történelmi múlt-
jához. Az elmúlt évtizedek alatt
több funkciót is betöltõ épület a
falu közösségi életének egyik szín-
tere. Mindig is igyekeztek gondot
fordítani rá, de mivel nem sikerült
egy pályázattal akkora támogatást
nyerni, így apránként újították fel
belül, teremrõl teremre haladva.
Már csak az orvosi rendelõ helyisé-
ge van hátra. Most, hogy az épület
külsõleg is megújulhatott, számuk-
ra ez egy teljes rekonstrukcióval ér
fel, hiszen új nyílászárókat építet-
tek be, homlokzati színezést és
belsõ festést végeztek el. 

Vigh László országgyûlési képvi-
selõ, miniszteri biztos hozzászólá-
sában a Magyar Falu Program je-
lentõségét emelte ki, amely meg-
mutatkozik abban is, hogy a kiste-
lepüléseken elfogytak az eladó
házhelyek, fiatalok költöznek be. A
falvak és kisvárosok felzárkóztatá-
sára íródott program lehetõségeit
Kispáli önkormányzata is jól hasz-
nálja ki. Utak, épületek újulhattak
meg, amellett, hogy tiszta, rende-
zett és gondozott a település,
amin az itt élõk törõdése is látszik.

A jármûipari tesztpálya szom-
szédságában fekvõ, 270 lelkes te-
lepülés tudatosan építkezik, mi-
közben közösségére is odafigyel.
Mindezt számos pályázati siker iga-
zolja az elmúlt három évben, és
olyan eredmények, amelyek az át-
utazóknak is feltûnnek. Horváth

Zsuzsanna polgármester érdeklõ-
désünkre elmondta, hogy a Ma-
gyar Falu Programból 2019-ben el-
nyert támogatásból kaphatott új
aszfaltburkolatot a Dózsa György
utca, ivókúttal, fákkal és padokkal
szépülhetett a temetõ, továbbá
egy kilencfõs falubuszt szerezhet-
tek be. A 2020-as esztendõben tá-
mogatást nyertek közterület-kar-
bantartó eszközökre, kötélcsúsz-
da-pálya kiépítésére, valamint a
közösségi ház felújítására. 2021-
ben közel 6 millió forintot egy bel-
területi út aszfaltburkolatának fel-
újítására, valamint 3 millió forintot
közösségszervezõ bértámogatásá-
ra. A három év pályázati eredmé-
nye számokban kifejezve közel 43
millió forint.

A Magyar Falu Programban el-
bírálás alatt áll négy pályázatuk. A
közösségszervezõ bértámogatásá-
ra és nyomtató beszerzésére 3,6

millió forintot várnak, egy több-
funkciós kabinos erõgép beszerzé-
sére 14,7 millió forintot, közel 3
millió forintot kültéri fitneszpark
kialakítására, amellyel a játszóteret
bõvítenék. A felújított közösségi
ház és tavalyelõtt létesített pajta
közötti területet térkõburkolattal
látnák el, amelyre 5 millió forintot
igényeltek.

Kispáli az infrastruktúrát szolgá-
ló fejlesztései mellett közösségi
életére is büszke lehet. Az itt élõk
aktivitását mutatja, hogy négy civil
szervezet mûködik a faluban, ami
igencsak méltányolható a lélek-
számhoz viszonyítva. Az ifjúsági, a
nyugdíjas, a kertbarát, valamint
szabadidõ és sportegyesület prog-
ramjain valamennyi korosztály
megtalálhatja az érdeklõdési köré-
nek megfelelõ elfoglaltságot. Ren-
dezvényeikkel leveszik a terhet a
kisköltségvetésû önkormányzat

válláról a Nemzeti Együttmûködési
Alaptól, valamint a Magyar Falu
Program falusi civil alapjától el-
nyert pályázataikkal, amivel mûkö-
désük és eszközszükségletük fel-
tételeit is megteremtik.

Az elmúlt két évben a Kispáli If-
júsági Egyesület 300 ezer forintot
nyert kerékpárok beszerzésére, és
1,43 millió forintot közösségi he-
lyiség felújítására. A Kispáli Nyug-
díjas Egyesület gyógynövénytúrá-
kat szervezett, amelyre 240 ezer
forintot, míg az idõsek napi ren-
dezvényére 390 ezer forintot for-
díthatott. A Kispáli Kertbarát Egye-
sület közösségépítõ rendezvénye-
ihez 230 ezer támogatást nyert,
egy mobil eszköztároló felállításá-
hoz pedig 914 ezer forintot. A leg-
fiatalabb civil szervezetük, a Kispáli
Szabadidõ- és Sportegyesület 240
ezer forinttal segítette a nõi- és a
gyermektornák megvalósítását,
továbbá 340 ezer forintból sport
játékeszközöket szerzett be.
Mindez több mint 4 millió forint
tett ki a Magyar Falu Program fa-
lusi civil alapjából, amelyre idén is
benyújtották pályázataikat. Az ifjú-
sági egyesület 560 ezer forintot
vár értékmegõrzõ közösségi prog-
ramsorozatára, a nyugdíjas egye-
sület 1 millió 280 ezer forintot kö-
zösségépítõ kirándulásokra, a
kertbarát egyesület 559 ezer fo-
rintból szervezne ismeretbõvítõ
szakmai kirándulásokat, míg a
sportegyesület 1 millió 780 ezer
forintból sportrendezvényeket va-
lósítana meg idén.

A pályázatok figyelése, megírá-
sa rengeteg munkával jár, nemkü-
lönben a projektek megvalósítása,
szögezte le Horváth Zsuzsanna pol-
gármester. Az önkormányzat és a
civil szervezetek számára azonban
erõt ad megtérülésük, amely a fa-
lu fejlõdésében, épületeinek és te-
reinek szépülésében, valamint cse-
lekvõ és egymásra figyelõ közössé-
gében nyilvánul meg. 

Antal Lívia

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A CIVIL SZERVEZETEK

Tenni akaró közösséget alkotnak Kispáliban

A farsangi rendezvény, amire a kispáli önkéntesek több száz fánkot sütöttek és házi készítésû lekvárokat hoztak.

A Zala megye északi csücské-
ben fekvõ Kerkafalva igazán
magán hordozza az õrségi táj-
egységre oly jellemzõ szeres fa-
luszerkezetet. A kanyargós ut-
cáiban nem alkotnak sort a há-
zak, azok inkább tetszõleges el-
helyezkedésûek. Egyedi bájt
kölcsönöz mindez a kistelepü-
lésnek, amelyen látszik az ön-
kormányzat és az ott élõk gon-
doskodása is. 

Ottjártunkkor elõször a mûvelõ-
dési házba vezetett utunk, amely
teljes belsõ megújításon esett át.
Nemes Kálmán polgármester a be-
ruházás részleteirõl elmondta,
hogy a Magyar Falu Programon el-
nyert 12 millió forintos támogatás-
ból. Ez nem lett volna elegendõ,
így 1,5 millió forint önerõt kell hoz-
zátenniük. Mindazonáltal örülnek a
kapott támogatásnak, mert e nél-
kül bele sem tudtak volna kezdeni
a felújításba. Az 1960-as években
épült mûvelõdési ház valamennyi
helyiségébe új nyílászárókat építet-
tek be, új padozatot fektettek le és
kifestették a falakat. A vizesblokk
valamint a konyha sem maradt ki

renoválásából. Új konyhabútort is
beszereztek saját erõbõl. Az épület
villamos hálózatát is megújították,
amely helyet ad közösségi prog-
ramjaiknak.  

Az Ady utcában 340 folyóméte-
ren kapott új aszfaltréteget és pad-
kát az úttest. Erre a Belügyminisz-
térium által kiírt pályázaton 8,9 mil-
lió forintot nyertek szintén az el-
múlt évben. Az önkormányzat
eredményes volt a vidékfejlesztési
program külterületi utak fejlesztése
pályázatán is. Már kézhez kapták a

határozatot a 109 millió forintos
odaítélt támogatásról, amelybõl
több kilométer utat újítanak fel. Eh-
hez 5 százalék önerõt is kell biztosí-
taniuk. Az önkormányzat mellett a
református egyházközség is siker-
rel járt, 15 millió forintot fordíthat a
templom belsõ felújítására, és 25
millió forintot a parókia belsõ felújí-
tására.

A polgármester kiemelte, hogy a
2021-es esztendõ nagy jelentõség-
gel bír Kerkafalva életében, mert az
elmúlt 30 évben nem kaptak annyi
támogatást, mint amennyihez ju-
tottak a tavalyi pályázataiknak kö-
szönhetõen. Tartják azt a mondást,
miszerint õk elõremennek, nem
hátra, tette hozzá.

Vigh László országgyûlési képvi-
selõ, miniszteri biztos azt tette hoz-
zá, a Magyar Falu Program száz szá-
zalékos támogatottságú, az építõ-
anyagárak drasztikus emelkedése
miatt kell az önkormányzatoknak
önerõt biztosítania a fejlesztések-
hez. A program mindazonáltal
olyan beruházásokra ad lehetõsé-
get, amelyek az egyre fejlõdõ
Kerkafalván is megvalósultak.

Antal Lívia

Hári József alpolgármester, Mácsek Attila képviselõ, Nemes Kálmán,
Vigh László, Takácsné Horváth Beáta képviselõ

Kerkafalva elõremegy

A megemlékezésen Soós Zsolt
polgármester idézte fel életútját.
Kelemen Imre 1766-ban lépett be
gimnáziumi és bölcsészeti tanul-
mányai után a jezsuita rendbe. Kas-
sán hittudományt, 1771 novembe-
rétõl Székesfehérvárott retorikát
és költészettant tanított a rend fel-
osztásáig, ami nagy csapásként ér-
te 1773-ban. Ezt követõen Nagy-
szombaton jogi tanulmányokat
folytatott, ahol kitûnt a politikai tu-
dományokban: Mária Terézia ma-
gyar királynõ által alapított díjak
egyikével jutalmazták elõmenetel-
ét. 1775-ben doktorátust szerzett.
1776-ban a gyõri jogakadémia
megalapításakor a magánjog rend-
kívüli, késõbb rendes tanárává ne-
vezték ki, majd a pécsi intézet ide-
iglenes aligazgatója lett. 1786-tól a
magánjog tanára Fehérvárott,
majd Gyöngyösön is tanított. 1793-
tõl 1817-ig a pesti egyetemen
Nittray professzor nyugdíjba vonu-
lása után magánjogot és tiszti írás-
módot adott elõ, a jogi karon õ volt
a magánjog elsõ hivatalos mûvelõ-
je. Elõadásait tanártársai többségé-
tõl eltérõen nem tankönyvekbõl,
hanem saját jegyzeteibõl tartotta.
Latin nyelvû munkáit sokáig hasz-
nálták, magyarra és németre is le-
fordították azokat. Három ízben,
1796-ban, 1797-ben és 1807-ben a
fakultás dékánja, két alkalommal is.
1799-tõl 1800-ig, illetve 1809-tõl
1810-ig volt az egyetem rektora.
Baranya, Zala és Zágráb vármegyé-

ben táblabíróvá, a keszthelyi
Georgikonban ülnökké választot-
ták. 1817. november 30-án beteg-
sége miatt nyugdíjazását kérte.
Szülõfalujában a volt általános isko-
la, Zalaegerszegen utca viseli ne-
vét. Kelemen Imre 1819. március
26-án, Pesten hunyt el. 

Zalatárnok nem feledi a múltját,
és tisztelettel adózik elõdei iránt,
zárta gondolatait a polgármester. A
település büszke hõseire is. Január
11-én a 2. világháborús emlékmû-
nél is koszorúztak, a 79 évvel ez-
elõtti doni áttörésben elesettek
emléke elõtt tisztelegve.

Az önkormányzat a település-
fejlesztésre is odafigyel. Soós Zsolt
polgármester elmondta, 2019 óta

80 millió forint pályázati forrást
használhattak fel. A folytatásban is
hasonló eredményre számítanak,
ezért idén is beadták pályázataikat
a Magyar Falu Program, valamint a
Belügyminisztérium kiírásaira. Az
év eleje jó hírrel örvendeztette
meg õket, az önkormányzat 45
millió forintot nyert a Vidékfejlesz-
tési Programon külterületi utak fej-
lesztésére. A támogatásból a
Szentgyörgyhegyre vezetõ utat
tudják rendbe tenni teljes egészé-
ben. A kivitelezõ kiválasztása után,

amint az idõ engedi, elkezdik a kivi-
telezést. Zalatárnok tavaly a Nem-
zeti Mûvelõdési Intézet kiírásán is
sikeresen szerepelt. A képviselõ-
testület az elnyert egymillió forin-
tos támogatást az önkormányzati
rendezvények lebonyolításához
szükséges eszközök, sörpadok, sü-
tõ-fõzõ berendezések beszerzésé-
re fordította, amelyek már meg is
érkeztek.

Kelemen Imre (Zalatárnok, 1744 – Pest, 1819. március 26.)
teológus, jezsuita szerzetes, jogtudós, egyetemi tanár születé-
sének 277. évfordulója alkalmából tartottak koszorúzással
egybekötött ünnepséget szülõfalujában február 24-én. 

Kurucz Dávid képviselõ, Fitos Nikolett alpolgármester, 
Vigh László országgyûlési képviselõ, Soós Zsolt polgármester, 

Nagy Tamás plébános és Pappné Zsálek Margit képviselõ

ZALATÁRNOKON

A falu szülöttére emlékeztek

A nyugdíjas egyesület tagjai február végén 
a vasvári tó környékén és a kilátónál kirándultak.
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Az elmúlt hetekben számos
olyan lelet került elõ, ami kiegé-
szíti, bõvíti az ókori várossal kap-
csolatos eddigi ismereteinket.
Annál is inkább, mert most a Zala
folyótól délre esõ területen zajla-
nak a régészeti munkák, és Salla
ezen része eddig kevéssé volt is-
mert a kutatók elõtt – fogalma-
zott Eke István ásatásvezetõ ré-

gész a Göcseji Múzeum által szer-
vezett sajtóbejáráson. Mint
mondta: ásatások eddig fõleg
Zalalövõ központjában, vagyis a
Zalától északra lévõ területeken
voltak, most viszont – több beru-
házásnak köszönhetõen – a déli,
Zalán túli városrészben is módjuk
van próbafeltárásokat végezni,
mintegy 700 négyzetméteren.

– Az sejthetõ volt, hogy ebben
a városrészben is vannak római
kori emlékek. Ha a lakosság köré-
ben terjedõ legendából indulunk
ki, akkor tudjuk, hogy a helyiek
szerint ezen a részen mindig fur-
csán termett a kukorica, sõt egy
sávban rendszeresen ki is égett.
Az emberek azt hitték, hogy ala-
gutat rejt a föld mélye, a római
korral foglalkozó szakemberek vi-
szont inkább a Borostyánkõ útra
gyanakodtak. A nyomvonal a légi
fotókon és a Google-térképen is
jól látszik. Az út maradványait a
napokban sikerült feltárnunk a te-
rületen, helyenként az eredeti
burkolattal együtt – fogalmazott.

A munkálatokat magneto-
méteres és talajradaros vizsgálat
is megelõzte, de a múzeumbarát
fémkeresõsök is átkutatták a te-
rületet, s már akkor sok római ko-
ri érme és fémtárgy került elõ. A
mûszerrel a földmozgatások ide-
jén is dolgoztak, így összességé-
ben 300 pénzérme került a fel-
színre a 2. század eleje és a 4. szá-
zad vége közötti idõszakból. Az
érmék restaurálását követõen
pontosabban meg lehet majd ha-
tározni a terület római kori idõ-
szakát. Az ásatás során a római
kor több periódusából találtak
épületmaradványokat (egy részük
lakóház, a többi pedig a helyi ipar-
hoz kapcsolódó épület lehetett),
valamint használati tárgyakat

(arany kapcsot, fibulát, harangot,
terra sigillata-t), sõt egy bronzból
készült Vénusz-szobrocska töre-
déke is elõkerült. Sok házmarad-
ványon égésnyomok figyelhetõk
meg, ami vagy háborúra, vagy pe-
dig más okból származó tûzestere
utal. A régész szerint a feltárás jól
bizonyítja, hogy a Zalán túli részre
is kiterjedt az egykori Salla, ha
nem is olyan intenzíven, mint a
mai város központi részén.

Eke István hozzátette: konzu-
lensnek dr. Redõ Ferenc nyugal-
mazott régészt, a Régészeti Inté-
zet volt igazgatóhelyettesét kér-
ték fel, aki húsz évig kutatta
Zalalövõ ókori múltját. Salla legje-
lesebb ismerõjeként õ tudja legin-

kább kontextusba helyezni az el-
múlt idõszak eredményeit a mos-
tani feltárással. Ezenkívül az ér-
méket is õ vizsgálja majd meg a
restaurálást követõen.

Mint azt Redõ Ferenc a sajtótá-
jékoztatón felidézte: 1971 óta
folynak Zalalövõ területén kisebb-
nagyobb feltárások. Elõször
Müller Róbert régész talált egy ró-
mai kori temetõrészletet a város
Zala folyótól délre esõ részén. Ké-
sõbb az északi részrõl is kerültek
elõ sírok, ami azt jelenti, hogy a
korabeli városnak a kettõ között
kellett elterülnie. 1973-ban ennek
alapján kezdték el felderíteni
Sallát. Az elõzmények miatt nem
olyan váratlan, hogy a most kuta-

tott területrõl leletek kerülnek
elõ. Már az 1999-es gázhálózat-
fejlesztéshez kapcsolódó régésze-
ti munkák is hoztak itt pozitív
eredményt. Hozzátette: a jelenle-
gi ásatásnak azért van nagy jelen-
tõsége, mert ilyen intenzíven és
nagy kiterjedésben még nem si-
került Zalalövõ déli részén kutatá-
sokat végezni. Az elõkerült épüle-
tek és tárgyi emlékek pedig rend-
kívüli módon kiegészítik az eddigi
ismereteinket Salláról.

A leletek a Göcseji Múzeumba
kerülnek restaurálásra, a szakem-
berek pedig remélik, hogy késõbb
a nagyközönségnek is bemutat-
hatják õket.

– pP –

A „Mi. Nõk. Egymásért, együtt.”
projektet a Flex Foundation támo-
gatja 2022 elsõ félévében. A prog-
ramokról, valamint a vidéki nõk le-
hetõségeirõl és élethelyzetérõl
Szeder-Kummer Máriával, az egye-
sület elnökével beszélgettünk.
Annál is inkább, mert a civil szer-
vezet honlapján és közösségi ol-
dalán olvasható egy kulcsmondat,
mely szerint „A vidéki nõknek
esélyegyenlõségre van szükségük
– most!”

– A nõi esélyegyenlõséggel
kapcsolatos kérdések már hosz-
szú múltra tekintenek vissza a
modern társadalmak történeté-
ben. A mai „most” miben más,
mint a korábbi évtizedek, vagy
évszázadok problémafeleveté-
sei?

– Talán abban, hogy lehetõsé-
geink vannak, ám a nõk mégsem
kerülnek igazán fókuszba a hazai
társadalomban. A politikában/he-
lyi politikában alig van nõ, pedig a
közélet emberségesebb oldalán –
a civil szervezetekben, kulturális-,
mûvészeti életben, sõt még a vál-
lalkozásokban is – ott vannak. De
mintha lenne egy üvegplafon, ami
miatt ennél feljebb nem kerülnek.
Ennek számos oka lehet. Nem
mernek lépni, nem kapnak felké-
rést. Vagy például az is, hogy a
család és a munka mellett sokszor
összeegyeztethetetlen nemcsak
az aktívabb közéleti szerepválla-
lás, hanem az egymással való ta-
lálkozás is.

– Utóbbit szolgálja az egyesü-
let Nõk a nõkért projektje. Hon-
nan jött a rendezvénysorozat
alapötlete?

– Az ötlet már korábbi, sõt az
egyesület alapelvei között is szere-
pel, hogy szervezzünk nõi esély-
egyenlõségi, vagy foglalkoztatási
programokat. A mostani féléves
rendezvénysorozat gondolata on-
nan ered, hogy pár éve Becsvöl-
gyén, a Göcseji Dombérozón ösz-

szegyûlt egy nagyon jó kis nõi tár-
saság, és megfogalmazódott, hogy
többet kellene találkoznunk. Olyan
eseményekben gondolkodunk,
amik tematikailag sokfélék, és min-
dig más-más helyszínen tudjuk
megszervezni õket, akár támoga-
tókat is keresve. A cél, hogy sze-
mélyes találkozások révén bõvül-
jön a kapcsolatrendszerünk, és in-
spirációkat szerezzünk egymástól.

– Hálózati rendszerben gon-
dolkodnak. Egy zalaegerszegi
irodából hogyan lehet a kistele-
pülésen élõ, potenciális érdeklõ-
dõket megszólítani?

– Szerencsére elég jó kapcso-
latunk van a települési önkor-

mányzatokkal, falugondnokok-
kal, de jó néhány mûvelõdési
házzal is. Azt tapasztaljuk, hogy
ha van egy kontaktszemély a kis-
településeken, aki meg tudja szó-
lítani, be tudja vonni a környeze-
tében élõket, vagy az ottani ki-
sebb közösségek tagjait, akkor
azok szívesen jönnek a különféle
rendezvényekre. Eleinte csak a
falvakban voltak programjaink,
változatos témákban – az üzleti
élettõl a kultúráig. Elsõ körben
azokat a nõket próbáltuk elérni

és elhívni a találkozóinkra, akik
falvakban élnek, ám belevágtak
valami izgalmas, nagyszerû do-
logba. Ugyanakkor nemcsak a sa-
ját ügyeikben gondolkodnak, ha-
nem közösségben is. Egy egy-
mást ismerõ, közösségi, támoga-
tói hálózat kialakítása a cél. Most
a Flex alapítványának köszönhe-
tõen már néhány városban – pél-
dául Lentiben és Zalaegerszegen
– nagyobb rendezvényeket is tu-
dunk szervezni a következõ hó-
napokban.

– A stílus- és öltözködési
protokolltanácsadástól kezdve,
Grecsó Krisztián irodalmi estjén
át a fotópályázatig valóban sok-

színû a program. Milyen koncep-
ció mentén állt össze a kínálat?

– Hogy megmutassuk, mi ma-
gunk is mennyire sokfélék va-
gyunk! Olyan témákat kerestünk,
amik a mindennapjainkról, a nõk
változó élethelyzetérõl szólnak,
amihez néha nem lehet elég
gyorsan alkalmazkodni. Megoldá-
sokat persze nem kínálunk, sok-
kal inkább beszélgetésekrõl, ta-
pasztalatcserékrõl van szó. Nem
oktatni szeretnénk, hanem él-
ményt, motivációt adni! Néha
kell, hogy a lakóhelyi környeze-
ten túl, máshová is eljusson az
ember, hogy másoktól szerezzen
impulzusokat. Az érdeklõdés és
az igény megvan erre, ám sok-
szor nem tudjuk, hogy merre is
induljunk el. Ebben próbálunk se-
gíteni a közösségépítéssel és a
programokkal.

– Grecsó Krisztián író szemé-
lye azt jelzi, hogy a férfiak nin-
csenek kizárva a projektbõl?

– Persze, hogy nincsenek!
Mindez róluk, nekik is szól. Férfi-
ak is jöhetnek a rendezvényekre,
volt is érdeklõdés. Grecsó Kriszti-
ánnak nemrég jelet meg új köte-
te Valami népi címmel. Az õ vi-
dékrõl indult életútja egy tipiku-
san olyan téma, amirõl jó beszél-
getni egy irodalmi est keretében.
Hogy hogyan éljük meg a vidéki-
séget, az onnan való elszakadást,
vagy visszatérést; nemtõl, élet-
kortól függetlenül fontos kérdé-
sek. Bízunk benne, hogy a mû-
helyprogramjainkkal és a skan-
zenbe tervezett önkéntes na-
punkkal sokaknak segíthetünk a
privát- és közösségi életük fej-
lesztéséhez. Vagy akár a karrier-
jük építése szempontjából szük-
séges kapcsolatok kialakításához.
Úgy, hogy közben jól is érezzük
magunkat egymással!

– pánczélPetra  –

– A hitélet mellett nagyon fon-
tosnak tartjuk a nemzeti identitásra,
magyarságtudatra nevelést az óvo-
dai életünkben és hogy ezeket az ér-
zéseket minél több gyakorlati ta-
pasztalaton keresztül éljék meg a
gyerekek. Ezért március közepe
elõtt több programban, cseleked-
tetve, játék közben szerezhettek ta-
pasztalatot népünk és hagyománya-
ink terén, a korosztály számára be-
fogadható történelmi múltból, an-
nak üzenetérõl – mondta Kovácsné
Ujj Andrea óvodavezetõ. – Elsõként
népzenei koncertet, hangszerbemu-
tatót és táncházat tartott a Völgyi
Banda népzenei együttes ifj. Hor-
váth Károly, a népmûvészet ifjú
mestere, népzenész vezetésével.
Csodálatos volt látni a gyerekek ér-
deklõdését, ahogy eggyé váltak a
zenével és a ritmussal. A következõ
napon a Király kis Miklós címû ma-
gyar népmesét dolgoztuk fel több
állomásos akadálypályán. Az óvoda
udvarán ezüst,- arany- és gyémánt
erdõ nõtt, a karbantartó királlyá vál-

tozott, kincsesláda kínálta a segítõ-
eszközöket, kincseket kellett keres-
ni, hidat építeni közös munkával, le-
gyõzni a sárkányokat és visszasze-
rezni a napot, a holdat és a csillago-
kat. Olyan világba csöppentek a gye-
rekek, ahol a tudásmorzsákat fel
tudják szedegetni, nem mi okosítot-
tuk õket. Mindenki annyi tanulságot,
élményt vett ki a napból, ami neki
most éppen szükséges. Ez a mesék
tanításának egyik nagy varázsa. A
gyerekek meg is fogalmazták, hogy
ez volt a legszuperebb nap, melyet a
Zalai 47. Honvédzászlóalj Hagyo-
mányõrzõ Egyesület bemutatója
zárt. 

A rendezvény harmadik napján
pedig közös szentmise keretében
Stróber László apátplébánossal kö-
zösen imádkoztunk hazánkért és a
békéért – mondta az óvodavezetõ,
miközben körbekalauzolt az intéz-
ményt díszítõ számos, nemzeti ér-
zést erõsítõ szimbólum, népi motí-
vum között. 

– b. k. –

ÚJABB LELETEK AZ ÓKORI SALLA VÁROSÁBÓL

Vénusz-szobor és római érmék

A bátorság, az összefogás, az akadályok legyõzése került kö-
zéppontba a Szent Család Óvoda mesefoglalkozásán, ahol a Király
kis Miklós címû magyar népmesét interaktív módon dolgozták fel
a gyerekek. A program három napos rendezvény része volt, mely
a nemzeti ünnep elõtt a nemzeti identitás nevelést szolgálta.

NÕK A NÕKÉRT, VÁLTOZATOS PROGRAMOKKAL

Motiváció, élményközpontúság, esélyteremtés

Egy római kori Vénusz-szobrocska töredékével, rengeteg 2-4.
század közötti pénzérmével és más korabeli használati tárggyal gya-
rapszik a Göcseji Múzeum gyûjteménye. Az intézmény régészeti osz-
tályának munkatársai az ókori Salla, vagyis Zalalövõ területén végez-
nek próbafeltárásokat a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régé-
szeti Intézetének megbízásából.  

Eke István a római kori Vénusz-szobrocskával. A háttérben dr. Redõ Ferenc

A harang is tisztításra és restaurálásra vár

Nõk a nõkért hívószóval épít megyei hálózatot, és szervez külön-
féle programokat a Zalai Falvakért Egyesület. Nevükbõl adódóan a
kistelepülésekre támaszkodnak, ám több rendezvény a városokban,
így Zalaegerszegen is elérhetõ lesz.  

KIRÁLY KIS MIKLÓS ÓVODÁSOK

Mesésen a nemzeti ünneprõl
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A Sharda Hungary Kft. a növényvédelmi tech-
nológiák terén évrõl évre szélesebb portfóliót
ajánl kereskedõ partnerei, valamint végfelhasz-
nálói számára. Az alábbiakban a 2020-ban és a
2021-ben bevezetett új termékekrõl adunk tájé-
koztatást.   

TALAJFERTÕTLENÍTÕ SZEREK:
SoilGuard 1,5 GR rovarölõ talajfertõtlenítõ gra-

nulátum (15 g/kg teflutrin), amelynek felhasználá-
si engedélye kiterjesztésre került a napraforgóra, a
drótféreg és cserebogár pajorok elleni védeke-
zésre.

ROVARÖLÕ SZEREK:
A Doxa 30 WG rovarölõ permetezõszer

(300g/kg indoxakarb) engedélyezték az õszi ká-
posztarepcében és szõlõben a repce-fénybogár és a
tarka szõlõmoly elleni védekezésre.

GYOMIRTÓ SZEREK:
Az Arnold gyomirtó permetezõszer (400 g/l

flufenacet + 200 g/l diflufenican) eredményesen
alkalmazható a nagy széltippan és a magról kelõ
kétszikû gyomnövények ellen az õszi búzában, az
õszi árpában, a rozsban és a tritikáléban. A perme-
tezést õsszel a vetés után, kelés elõtt, vagy az elsõ
levél megjelenésétõl a bokrosodásig (második mel-
lékhajtás) végezhetjük el.

A Grand Total 960 EC gyomirtó permetezõszer
(960 g/l S-metolaklor) takarmánykukoricában en-
gedélyezett vetés után, kelés elõtt, illetve kelés
után 3 leveles állapotig a magról kelõ egyszikû
gyomnövények elleni védekezésre. A kukoricában
engedélyezett kétszikûirtó hatóanyagú készítmé-
nyekkel például a terbutilazin, mezotrion kombiná-
cióban kell alkalmazni. 

A Rim 25 WG gyomirtõ permetezõszer (25 g/kg
rimszulfuron) a takarmánykukoricában poszte-
mergensen alkalmazható 3-7 leveles fejlettségnél,
illetve burgonya 10-20 centiméteres fejlettségénél
a magról kelõ egyszikû és néhány ketszikû gyomnö-
vény elleni védekezésre. A kukoricában poszte-
mergensen valamennyi kétszikûirtó hatóanyagot
(pl. tifenszulfuron, metil, dikanba, mezotrion,
terbutilazin, bromoxinil) tartalmazó készítménnyel
alkalmazható. A burgonyában a metribuzin ható-
anyag a kiváló kombinációs partnere.

A RiNiDi WG gyomirtó szer (23 g/kg
rimszulfuron + 92 g/kg nikoszulfuron + 550 g/kg
dikamba) a 3-6 leveles takarmánykukorica poszte-
mergens gyomirtására használható fel. Kiváló kom-
binációs partnere a mezotrion, a tifenszulfuron-
metil hatóanyagú készítményeknek. 

GOMBAÖLÕ SZEREK:
A Jade gombaölõ permetezõszer (125 g/l

protiokonazol + 125g/l tebukonazol) az õszi- és
tavaszi árpa, az õszi- és tavaszi búza, a tritikálé, a
rozs és a zab, valamint az õszi káposztarepce rend-
kívül széles hatásspektrumú gombaölõ permetezõ-
szere. A búzában a (õszi, tavaszi), a tritikáléban és a
rozsban felhasználható a szárba indulástól a virág-
zás végéig a lisztharmat, a levél- és sárgarozsda, a
szeptóriás és a pirenofórás levélfoltosság, a
szeptóriás pelyvafoltosság, a kalászfuzáriózis, a
szemfoltbetegség, a rinhospóriumos levélfoltosság
elleni védekezésre. Az õszi és a tavaszi árpában a
lisztharmat, a levél- és sárgarozsda, a pirenofórás
és a rinhospóriumos levélfoltosság, valamint a
szemfoltbetegség elleni védekezésre a kultúrnö-
vény a szárba indulásától a virágzás kezdetéig. Zab-
ban szárba indulástól a virágzás kezdetéig a koronás
rozsda és a szemfoltbetegség ellen. Az õszi káposz-
tarepcében a leptoszférás (fómás) betegség, a
szklerotíniás betegség a pirenopezizás levélfoltos-
ság ellen nyújt védelmet a Jade.

A Scab 80 WDG gombaölõ permetezõszer (800
g/kg kaptán) felhasználási engedélye kibõvült. Így
alkalmazható többek között almában és körtében a
varasodás elleni védekezésre. Több gyümölcskultú-
rában is alkalmazható a gombabetegségek ellen.

A Sharda portfóliójában megjelent új termé-
kekkel a kereskedõk még hatékonyabb növényvé-
delmi technológiákat tudnak ajánlani, illetve al-
kalmazni a termelõk. A Sharda termékek ár-érték
arányban is nagyon jó megoldásokat nyújtanak a
növényvédelmi problémák megelõzésében és ke-
zelésében.

Szilvágyi Erzsébet
SHARDA NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ

+36 30 249 3100
szilvagyi.erzsebet@gmail.com

Újdonságok a Sharda háza tájáról
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Péntek Gabriella úgy fogalma-
zott, a község egyetlen gyermekin-
tézményére kiemelt figyelmet fordí-
tanak. Azon túl, hogy az önkor-
mányzat kötelezõ feladata az óvodai
ellátás biztosítása, elkötelezettek
abban is, hogy az a legmagasabb
szolgáltatási színvonalon történjen
meg. Az elmúlt évek próbálkozásai-
nak egyik eredménye, hogy 2014-
ben ki tudták cserélni a tetõt. A több
mint 100 éves épület állaga tovább-
ra is fejtörést okozott, nemcsak esz-
tétikai szempontból, hanem gazda-
ságtalan fenntartása miatt is. A Bel-
ügyminisztérium pályázatán elnyert
27,5 millió forintos támogatás, vala-
mint az ezt kiegészítõ 5 millió forint
saját erõ adott lehetõséget az óvoda
energetikai rekonstrukciójára. Kívül-
belül szigetelték az épületet, kicse-
rélték a külsõ-belsõ nyílászárókat, új
padozatot és burkolatot építettek
be, újrafestették a falakat, és egy
akadálymentes mosdót is kialakítot-
tak. Korszerûsítették az épület villa-
mos hálózatát, valamint fûtési rend-
szerét egy energia-hatékony kon-
denzációs gázkazán üzembe helye-
zésével. A kivitelezést a Galambos-
BAU Kft. végezte.

Az egykori épület valamikor isko-
la volt. 1975 óta óvoda, ahol egy ve-
gyes csoportban 25 kisgyermeket
látnak el. Az édesanyák munkába ál-
lását azzal is segítik, hogy a két és fél
éves gyerekeket is fogadják.

Vigh László országgyûlési képvi-
selõ, miniszteri biztos azt emelte ki,

mivel az óvoda nevelés és az iskolai
elõkészítés színtere, így minden
olyan felújítás felértékelõdik, ame-
lyek a kisgyermekek fejlõdését szol-
gálják. Fontosnak nevezte, hogy a
kistelepüléseken maradjanak meg
az óvodák, mert azok az önkor-
mányzatok, mint Csatár is, amelyek

gyermekintézményt mûködtetnek,
a jövõre gondolnak.

Péntek Gabriella érdeklõdésünk-
re elmondta, hogy 2020-ban újítot-
ták meg az óvodaudvart a Magyar
Falu Programon elnyert támoga-
tásból. Most új kerítést szeretnének
építeni köréje. Az önkormányzat
számára fontosak a kisgyermekes
családok, ezért is örvendetes, hogy

külterületi játszóteret létesíthetnek
május végére azon az önkormány-
zati ingatlanon, amelynek megvá-
sárlását a Magyar Falu Program tet-
te lehetõvé. Az Agrárminisztérium
településfásítási programján 30 da-
rab fát nyertek, amelybõl kettõt
oda ültettek el. Nagyobb része a te-
metõbe jutott, és néhány a falu
elejére. Itt információs táblával pi-
henõhely kialakítását is tervezik,
köszöntve az érkezõket. Legna-
gyobb álmuk, hogy megtörténjen a
közút fenntartásában lévõ, falun

átvezetõ Kossuth utca felújítása. Ez
ügyben elõrelépésnek számít, hogy
a TOP-programon pályázatot nyer-
tek egy szakasz csapadékvíz-elve-
zetésének megoldására. A Belügy-
minisztériumtól a Dózsa utca egy
szakaszának felújítására is kaptak
támogatást. Itt a munkálatok ha-
marosan megkezdõdnek.

– Antal Lívia –

Valós városi közlekedést, au-
tó-, busz-, kerékpáros és gyalo-
gos forgalmat imitálva népesí-
tették be a ZalaZONE Jármûipari
Tesztpálya Smart City zónáját,
ahol egy balesetet is szimulál-
tak. Két gépjármû ütközött ösz-
sze. A komolyan megsérült, vét-
len utast a tûzoltók speciális vá-
góberendezéssel szabadították
ki kocsijából. A mentõsök ellát-
ták, majd kórházba szállították.

Vigh László országgyûlési képvi-
selõ, a jármûipari tesztpálya minisz-
teri biztosa szervezte meg a bemu-
tatót, amely Smart City zóna jelké-
pes átadása volt. Elmondta, hogy a
hagyományos jármûvek mellett
önvezetõ és elektromos autók
tesztelésére is alkalmas jármûipari
tesztpálya 265 hektáron épült fel.
Ennek egyik zónája a Smart City, az
okos város, amely 15-16 hektárt
vesz el az összterületbõl. Mint fo-
galmazott, Zalaegerszeghez hason-
ló városi környezetet építettek ki a
Smart City-ben, ahol gyorsforgalmi
utak, kerékpárutak, gyalogátkelõk,
járdák, buszmegálló és különbözõ
épületek: kamionrakodó állások,
családi és emeletes házak homlok-
zatai imitálják ezt. 

A rendezvényen közlekedett
egy busz, amely az Ady Endre Álta-
lános Iskola két osztályából érke-
zett tanulókat szállította. Sokan ér-
keztek személyautóval, illetve ke-
rékpárral, voltak kutyát sétáltatók,
és volt egy anyuka babakocsival,
ahogy ez egy városi környezetben
illetve forgalomban lenni szokott. 

A bemutató látványos, de min-
denekelõtt elgondolkodtató eleme
egy közlekedési baleset szimuláció-

ja volt. Részeg sofõr vezette jármû
ütközött egy szabályosan közleke-
dõvel. Ahogy ez az életben gyakran
igaz, a vétlen sofõr szenvedett el
komoly sérülést. A rendõrök a hely-
színre érkezve, letartóztatták az it-
tas sofõrt. A tûzoltók speciális vá-
góberendezéssel szabadították ki
kocsijából az eszméleténél lévõ,
megsérült hölgyet. A mentõsök ki-
emelték autójából, ellátták, majd
elszállították a mentõautóval.

Vigh László köszönetét fejezte ki
a közremûködõ Zala Megyei Rend-
õr-fõkapitányság, a Zala Megyei Ka-
tasztrófavédelem, a Zalaegerszegi
Hivatásos Tûzoltó-parancsokság va-
lamint a Zalaegerszegi Mentõállo-
más munkatársainak, továbbá
Tompagábor Kornél rendezõnek, a
statisztáknak valamint a jármûipari
tesztpálya munkatársainak a be-
mutató koordinálásáért. A közleke-
dési baleset szimulációját filmre
vették, amit oktatásra használnak
fel a szakemberek képzése során. A
ZalaZONE Jármûipari Tesztpályát
március 26-án adják át.

Zalaapáti óvodásai és iskolá-
sai történelmi élmények köze-
pette tölthették el az idõt már-
cius 16-án. PPoozzsseeggoovviittss  BBoorrbbáállaa,, a
Csupa Csoda Óvoda vezetõje el-
mondta, mindig megünneplik
március 15-ét, amelyre idén
rendhagyó programmal készül-
tek. A rendezvényen a Honvéd
Hagyományõrzõ Egyesület Zala
Megyei Szervezete valamint a
fonyódi Gyermekhuszár és Tüzér
Bandérium jóvoltából a gyerekek
megismerhették az egykori ka-
tonák és huszárok használati tár-
gyait és fegyvereit. Az iskolában
Petõfi-kvíz és kézmûves foglal-
kozás is várta a diákokat. Az is-
kolakonyha nemzeti ünnepi éte-
leket készített:  reggelire kokár-
daszendvicset, ebédre Jókai-
bablevest és Kossuth-kiflit,
uzsonnára hamuban sült pogá-
csát. A szülõk pedig „nemzeti”
süteményeket hoztak. 

Multifunkcionális sportpá-
lyákkal és kalandparkkal bizto-
sítja a szabadtéri mozgás és ki-
kapcsolódás lehetõségét az
egykori napközis tábor helyén
felépült zalaegerszegi Alsóer-
dei Sport- és Élménypark,
amelynek létesítése 1,2 milli-
árd forintból valósult meg egy
több fejlesztésbõl álló projekt
keretében. Április 22-én veheti
birtokba a nagyközönség.

A sport- és élményparkban va-
lamennyi korosztály talál kedvére
valót, hiszen mûsípálya, gyermek-
játszótér, senior edzõpark,
fitneszpark, kosárlabdapálya, foci-
pálya, KRESZ-park, füves pálya, sa-
lakos kerékpárpálya, futópálya is
rendelkezésre áll. A projektbe ki-
szolgáló épületek létesítése, jár-
da-, kerékpárút- és parkolóépítés
is beletartozott. A rendezvényen
a Zalaegerszegi Kerékpáros Sport-
egyesület tartott bemutatót.

Csatárban megújult az óvoda több mint száz éves mûemléképü-
lete, ami településtörténeti és építészeti szempontból is nagy ér-
téket jelent a falu számára, mondta a település polgármestere az
átadási ünnepségen. 

Galambos István, a kivitelezõ cég ügyvezetõje, Vigh László, Péntek
Gabriella, dr. Ürmösiné Kõmíves Eleonóra jegyzõ, Takácsné Óvári Edit

tagintézmény-vezetõ, Kovács Kinga Katalin intézményvezetõ, 
Kránicz Róbert önkormányzati képviselõ

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKET KÉPVISEL CSATÁRBAN

Új köntösben az óvoda épülete 

A JÁRMÛIPARI TESZTPÁLYA OKOS VÁROSA VALÓSÁGHÛ KÖRNYEZETBEN

Balesetet is imitáltak a Smart City-ben

ALSÓERDEI SPORT- ÉS ÉLMÉNYPARK

Mozgásra, kalandra fel!

1848-49-RE EMLÉKEZVE

Lovon járok, huszár lettem

A  Zalai  Napló

következõ  száma

2022.  április  19-één
jelenik  meg.
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