
ASárberki-patak hídjánál
sajtótájékoztató kere-
tében, a közelmúltban,

ünnepélyes keretek között, a
felújítását és modernizálását
követõen felavatták a várost a
lentikápolnai településrésszel
összekötõ, 2,5 kilométer hosz-
szúságú, kétirányúvá alakított
bringautat. A beruházás Zala
Megyei Önkormányzat „Zala
Két-keréken” elnevezésû pro-
jektje keretében valósult meg,
mintegy 188 millió forint euró-
pai uniós támogatásból. 

Horváth László, Lenti polgár-
mestere avatóbeszédében kiemel-
te, hogy a többször kerékpáros-
baráttá nyilvánított városban
mintegy húsz kilométer hosszan
lehet kiépített bringaúton kere-
kezni, de a kétkerekû közlekedés
biztonságos a kis forgalmú utak
többségén is. A fenntartható köz-
lekedés jegyében sok, kerékpáro-
zást népszerûsítõ programot szer-
veznek és Lentiben emelkedett a
pihenõhelyek és elektromos töltõ-
állomások száma is. 

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos köszön-
tõjében gratulációját kifejtve je-
lezte, jelentõs kihívások elõtt áll
az ország, ezért is értékelõdik föl
ez az energiatakarékos, egészsé-
ges és településen belül viszony-
lag gyors közlekedés. 

Pácsonyi Imre, a Zala Megyei

Közgyûlés alelnöke afeletti örö-
mét osztotta meg a meghívottak-
kal, hogy a 2,5 kilométer hosszú-
ságú kerékpárút kivitelezése
gyorsan és szakszerûen készült el
a Swietelsky Magyarország Kft.

képviseletében úgy, hogy ez a
projekt is hozzákapcsolódik egy
másik bringahálózathoz. A mun-
kába járást segítõ út idegenfor-
galmi célokat is szolgál. A Zala
Kétkeréken elnevezésû projektek

megvalósításával – a meglévõ
megyei kerékpárutak hálózatoso-
dását figyelembe véve – több
száz kilométernyi  kerékpárút
épült, illetve épül meg 2023. júni-
us 30-ig Zala megyében.
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Dr. med. habil Gasztonyi Beáta
PhD, a kórház fõigazgatója a kivi-
telezés részleteirõl elmondta, a
131 nagyméretû, elvavult ablak-
szerkezetek helyére háromréte-
gû hõszigetelõ üvegezéssel ellá-
tott nyílászárókat építenek be.
Ezt követõen állványozzák fel az
épületet. Hõszigeteléssel látják el
a homlokzatot, amit esztétikus
kompozit lemezekkel fednek le,
továbbá szigetelik a lábazatot és
a mintegy 900 négyzetméteres
lapos tetõt is. A rendelõintézet
mind a hat szintjén hõ- és füstel-
vezetõ rendszert létesítenek, va-
lamint a déli homlokzaton 72
napelempanelt helyeznek el. A
fõigazgató kiemelte, nem könnyû
a kivitelezés alatt mûködtetni a
rendelõintézetet, amit úgy olda-
nak meg, hogy az egyes szakren-
deléseket ideiglenesen áthelyezik
más épületekbe néhány napra.

Mikor, melyiket hova, arról a kór-
ház honlapján és közösségi olda-
lán tájékoztatják a lakosságot. Na-
gyon bíznak abban, hogy 2023 ja-

nuárjában befejezõdik a beruhá-
zás, melyet követõen már egy
megújult rendelõintézetben fo-
gadhatják a betegeket. Addig is
köszönik türelmüket.

Az elmúlt nyolc évben több
mint 9 milliárd forint érkezett a
kórházba, amelybõl többek kö-

zött a szívcentrumot létesítették
és felújították a zöld épületet,
mondta Vigh László, a térség or-
szággyûlési képviselõje, miniszte-

ri biztos. Emellett folyamatosan
bõvítik, modernizálják az orvosi
eszközparkot, legutóbb a szív-
centrum kapott erre 90 millió fo-
rintot. Mint mondta, az egészség-
ügyi fejlesztések nem állnak le, a
megyei kórházat illetõen is van-
nak tervek, hogyan tegyék kor-
szerûbbé az ellátást.

A nõvérszálló külsõ, majd kö-
zelmúltbeli belsõ felújítását kö-
vetõen újabb jelentõs rekonst-
rukció részese a Szent Rafael
Kórház, vélekedett Balaicz Zoltán
polgármester. Kiemelte, minden
ilyen beruházás javítja a városké-
pet, de ennél sokkal fontosabb a
helyi egészségügyi ellátórend-
szer fejlõdése, mert a modern,
21. századi körülmények ma már
elvártak a lakosság részérõl. Eh-
hez az önkormányzat is hozzáte-
szi magát. Az elmúlt években a
TOP-programból 433 millió forin-
tot fordítottak a felnõtt és a
gyermek háziorvosi rendelõk,
valamint a fogászatok korszerû-
sítésére, az egészségügyi alapel-
látás további fejlesztésére a TOP
Plusz Programban is lehetõsé-
gük nyílik.

Antal Lívia

Balaicz Zoltán polgármester
bevezetésképpen elmondta: 600
millió forintos beruházással, 4,5
kilométer hosszan épült meg az
új útszakasz, melyhez a Zala folyó
fölött egy híd is épült. A kialakí-
tott kerékpáros meder azt a célt
szolgálja, hogy az út egy esetle-
ges árvíz idején is használható le-
gyen. A kerékpárút-hálózat fej-
lesztéssel az önkormányzat egy-
részt szeretné biztosítani a belvá-
rosban az alternatív közlekedés
lehetõségeit, másrészt pedig
összekapcsolni a centrumot a pe-
remkerületekkel és a környezõ
falvakkal. Az elmúlt években
több szakasz megújult, illetve új
utak létesültek. 2019-22 között
1,6 milliárd forintból összesen
18,8 kilométer kerékpárút épült.
A mostani projektzáró nem jelen-
ti a fejlesztés végét: a cél az,
hogy megépüljön a Zala-
egerszeg–Teskánd közötti vonal,
illetve, hogy legyen Botfa felé is
egy „kikötés” a Zrínyi utcából –
fogalmazott a polgármester. Hoz-
zátette: a tervezésnél kikérték a
városban mûködõ kerékpáros
egyesületek véleményét, így az
egyes szakaszok közös munka
eredményeképpen születtek.

Az átadáson részt vett Vigh
László országgyûlési képviselõ,
aki beszédében hangsúlyozta:

olyan közlekedésfejlesztésre van
szükség napjainkban, ami lehetõ-
séget teremt az alternatív eszkö-
zök használatára. Mindenkit arra
buzdít, hogy próbálják meg
kétkeréken elérni munkahelyü-
ket, iskolájukat, hiszen a kerék-
pár nemcsak egészséges, hanem
költséghatékony megoldás is.
Bali Zoltán alpolgármester mind-
ehhez hozzátette: biztonságos,
jól tervezett kerékpárútjai van-
nak a városnak, és számos pe-
remkerület, illetve szomszédos
település elérhetõ már biciklivel.
Örömteli, hogy a civilek és szak-
mai szervezetek bevonásával si-
került a terveket elkészíteni.

A rendezvényen jelen volt
Böjte Sándor Zsolt és Németh Gá-
bor önkormányzati képviselõ, va-
lamint Dormán Miklós zala-
szentiváni polgármester. Többek
között elhangzott: a kerékpárút
összeköttetést jelent a városok
és falvak, valamint belváros és az
egyes településrészek között,
bekapcsolva így az embereket
Zalaegerszeg vérkeringésébe.

Az új útszakaszt – mely a
Mindszenty tértõl indulva Pózva
és Zalaszentiván felé halad – a ki-
vitelezõ cég nevében Pethõ Ist-
ván, a Sprint Kft. ügyvezetõje je-
lentette készre. 

– pet –

A Balance Medical Center
2022. szeptember 15-én nyitot-
ta meg kapuit a Zala megyében
található Lentiben. A Lenti Ter-
málfürdõ és Szent György Ener-
giapark újonnan megnyíló
egészség- és gyógyászati cent-
ruma, egy helyen kínálja a
gyógyulás, rekreáció és szép-
ségápolás legforradalmibb szol-
gáltatásait modern és exkluzív
környezetben. A klasszikus für-
dõgyógyászati és wellness keze-
lések mellett a centrum zászlós-
hajója az egyedülálló hiperbár
oxigénterápia. 

A német HAUX cég által megál-
modott oxigénkamra Magyaror-
szágon kizárólag a Balance
Medical Centerben található meg.
A hiperbár oxigénterápiás kezelés
során a résztvevõk 100% tisztasá-
gú oxigént lélegeznek be megnö-
velt nyomás alatt egy túlnyomá-
sos kamrában. A kezelés alatt
akár relaxálni vagy könyvet olvas-
ni is tudnak a páciensek. A terápia
alkalmazási területe roppant szé-

leskörû, megannyi krónikus álla-
pot és betegség kezelése mellett
kiemelendõ anti-aging hatása is.
Bizonyítottan ajánlott post-covid
tünetek kezelésére, akut sportsé-
rülésekre, valamint olyan króni-
kus betegségek terápiája esetén
is ajánlják, mint a diabéteszes se-
bek, bakteriális fertõzések, fülzú-
gás, lyme-kór vagy egyes dagana-
tos betegségek. Javítja továbbá
az immunrendszer mûködését,
fokozza az energiaszintet, növeli
az állóképességet így aktívan
sportolók számára is kiemelten
ajánlott kezelési forma. Az inno-
vatív szolgáltatások sorába tarto-
zik még krio-szauna vagy éppen a
float-spa. A különleges rekreációs

kezelésekbõl akár komplex im-
munerõsítõ vagy aktívan spor-
tolók számára a regenerálódást
elõsegítõ csomagok is személyre
szabottan összeállíthatóak. A hi-
degterápia segítségével az ext-
rém alacsony hõmérséklet hatá-
sára a szervezet védõmechaniz-
musai rögtön aktiválódnak. A je-
ges élmények után érdemes beik-
tatni egy igazán relaxáló progra-
mot. A float-spa kapszulában iga-
zi sós vízben tapasztalható meg a
súlytalan lebegés élménye. A pi-
hentetõ 30 vagy 60 perc alatt a
szervezet mentesül a gravitáció
terhelése alól, így a teljes ellazu-
lás és mentális kikapcsolódás szín-
tere lehet a kezelés. Nem érde-

mes kihagyni a klasszikus spa ke-
zeléseket sem ahol masszázsok,
kádfürdõk, peelingek széles
repertoára várja azokat akik ké-
nyeztetni szeretnék magukat egy
csepp luxussal.  A kezeléseket az
exkluzív Germaine de Cappuccini
termékeivel végzik, a márka spa
programjában a fókusz a test a
szellem és a lélek teljes felfrissü-
lésén vannak. A magas
hatóanyagtartalmú, kellemes
texturájú masszázsolajok,
peelingek és kádfürdõk azonnali
kikapcsolódást és luxus spa él-
ményt biztosítanak vendégeink-
nek. A szolgáltatáspaletta kipró-
bálására egy nap közel sem ele-
gendõ, így a vendégek kényelmét

az egészségcentrummal és a ter-
málfürdõvel egyaránt közvetlen
összeköttetésben álló 4*-os
Thermal Hotel Balance szálloda is
szolgálja. A fürdõhely minõsített

gyógyvize, az innovatív rekreá-
ciós és gyógyászati kezelések, va-
lamint a szálloda hármas kombi-
nációja garantálja, hogy a jövõ
wellness oázisa Lentiben van.
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A JÖVÕ TERÁPIÁJA LENTIBEN

Balance Medical Center

Hivatalosan is átadták az új kaszaházi kerékpáros hidat – és pi-
henõt. A biciklisek már a nyár folyamán használhatták a város leg-
újabb kerékpáros nyomvonalát, és a kerékpáros egyesületek tag-
jai is többször tesztelték az utat. Az átadással együtt lezárult a
Zöld Zala-Part – Turisztikai célú kerékpárútfejlesztés a Zala mentén
és Gébárton elnevezésû projekt. A rendezvényre a kaszaházi híd
mellett kialakított kerékpáros pihenõhelynél került sor.

KERÉKPÁRÚT PÓZVA ÉS ZALASZENTIVÁN FELÉ

Településeket köt össze

A déli oldali ablakok cseréjével kezdõdött a Zala Megyei Szent
Rafael Kórház 1976 végén átadott rendelõintézetének rekonstruk-
ciója, amely hõszigetelést és napelemrendszer telepítését is magá-
ban foglal. A 2023 januárjáig tartó felújításra a Vidéki egészség-
ügyi intézmények energetikai korszerûsítése címû projekt kereté-
ben nettó 276 millió forintot fordítanak.

ELÉRHETÕEK A SZAKRENDELÉSEK A KIVITELEZÉS IDEJE ALATT

Energetikai felújítás a rendelõintézetben

Balaicz Zoltán, dr. Gasztonyi Beáta és Vigh László

ELÉRHETÕSÉGEK: 
www.lentifurdo.hu www.balancehotel.hu 

E-mail: spa@balancemedical.hu

Aszalás Szüreti mulatságok Õszi túrázás 
Barlahida kincsei és helyi termékei Göcseji Kukoricázó

Idõpont: Október 1 -2.

Helyszínek:

Szombat: Gellénháza, Becsvölgye
Vasárnap: Barlahida, Nagylengyel

Részletes program:
www.gocsejidomberozo.hu
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A napirendi pontok tárgyalása
a Zala Megyei Szent Rafael Kórház
mûködésérõl és fejlesztési tervei-
rõl szóló tájékoztatóval folytató-
dott. Az intézmény igazgatója, Dr.
med. habil Gasztonyi Beáta be-
mutatta a kórház 2021-ben meg-
újult menedzsmentjét, majd rész-
letesen beszámolt az elvégzett
intézményi állapotfelmérés terü-
leteirõl és azok megállapításairól.
Szót ejtett a bekövetkezett szer-

vezeti változásokról is, mind or-
szágos, mind helyi viszonylatban.
Az intézményvezetõ elmondta,
hogy a COVID járvány elleni véde-
kezés az elmúlt idõszakban is je-
lentõs feladatot rótt az intéz-
ményre. Kitért arra is, hogy a dol-
gozói létszám az orvosi, a szak-
dolgozói és a háttérterületen is
növekedni tudott, a 2021. márci-
us 1-tõl érvényes egészségügyi
szolgálati jogviszonyról szóló
szerzõdést a ZMSZRK dolgozóinak
99%-a, a keszthelyi és a hévízi in-
tézmények munkavállalóinak
98%-a írta alá. Elõrelépésrõl szá-
molt be az orvosi hiányszakmák

tekintetében is, valamint kiemel-
te a folyamatosan emelkedõ rezi-
densszámot. Rendkívüli szakmai
kihívásnak nevezte a járvány ke-
zelése mellett a Traumatológiai
Osztály újjászervezését. A Pécsi
Tudományegyetem és a Zala Me-
gyei Szent Rafael Kórház trauma-
tológiai ellátási területen külsõ
tanszéket hoz létre. 

Kibõvült az oktatókórházi tevé-
kenység, új mûtéti eljárások ke-

rültek bevezetésre. A centrum
kórház pozitív mérleggel zárt és a
társintézmények tartozásállomá-
nya is jelentõsen csökkent. Szá-
mos felújítás és beruházás tör-
tént, 2021-ben 580 millió Ft saját
forrásból megvalósult fejlesztés-
rõl számolt be az intézményveze-
tõ, a családbarát szülészet 271
millió Ft, a gyermek- és a felnõtt
pszichiátriai ellátás 285 millió Ft
ráfordítással újult meg. A 100 fé-
rõhelyes orvos és nõvérszálló 613
millió Ft-os támogatással kerülhe-
tett felújításra. Az egynapos sebé-
szet kialakítását 496 millió Ft-os
támogatás tette lehetõvé. Mind-

ezek mellett jelentõs eszközfej-
lesztésre is lehetõség nyílt. Az
igazgató a megvalósítás alatt álló
pályázatok között említette a ren-
delõintézet felújítását, a kardioló-
giai és onkológiai eszközpark 800
millió Ft-os fejlesztését, a
Hemodinamikai és DSA készülék
600 millió Ft-ból lehetõvé váló
cseréjét. A további fejlesztési ter-
vek között a központi mûtõblokk
átépítését, valamint a robotsebé-
szetet jelölte meg az új belgyó-
gyászati tömb létrehozása mel-
lett. A keszthelyi kórházban a csa-
ládbarát szülészet kialakítása, a
koraszülött intenzív részleg fej-
lesztése zajlik, továbbá mind a
keszthelyi, mind a hévízi kórház-
ban a járóbeteg szakellátó szolgál-
tatások fejlesztésére nyílt lehetõ-
ség pályázati forrásból. A részle-
tes beszámolót követõen a köz-
gyûlés elfogadta a tájékoztatót.

Harmadik napirendi pontként a
testület megtárgyalta és elfogad-
ta a Szociális és Gyermekvédelmi
Fõigazgatóság Zala Megyei Kiren-
deltsége mûködésérõl szóló tájé-
koztatót. Kiemelt figyelmet kapott
az állami fenntartásban lévõ me-
gyei szakosított szociális ellátás,
valamint a gyermekvédelmi szak-
ellátás helyzete. Zimborás Béla
igazgató elmondta, hogy a kiren-
deltséghez tartozó szolgáltatási
struktúra az elmúlt esztendõben
az egyházi átadások, az Országos
Gyermekvédelmi Szakszolgálat
megalakulása, valamint az intéz-
ményi férõhelykiváltási program
megvalósítása következtében je-
lentõs mértékben átalakult. A szol-
gáltatási portfólió célcsoporton-
kénti megoszlását elemezve meg-
állapítható, hogy a szakellátás te-
rületén a rendelkezésre álló kapa-
citások 82%-a a szociális ellátás-
ban, míg 18%-a a gyermekvédelmi
szakellátásban található. A szociális
ellátórendszerben meglévõ kapa-
citások egyenlõ arányban oszlanak
meg az idõsek, a fogyatékos sze-
mélyek, valamint a pszicho-

szociális fogyatékossággal élõ sze-
mélyek ellátása között. Az elõter-
jesztés második felében szó esett
az intézményi férõhely kiváltás pá-
lyázatról is, amelynek keretében
az elmúlt esztendõkben megkez-
dõdött az 50 férõhelyesnél na-
gyobb fogyatékossággal élõk,
pszichiátriai betegek, továbbá
szenvedélybetegek számára ápo-
lást-gondozást nyújtó intézmé-
nyek kiváltása lakókörnyezetbe in-
tegrált lakhatási formák létrehozá-
sával és hozzá kapcsolódó szolgál-
tatási rendszer kialakításával. Ter-
mészetesen ezen beszámoló is ki-
tért a COVID járvány kapcsán meg-
tett szükséges intézkedésekre,
majd a megyei intézményrend-
szerrel kapcsolatos fejlesztési ter-

vekre, amely az infrastruktúra
mellett az intézményi, képzési és
szakmai együttmûködések elmé-
lyítésére helyezi a fókuszt.

A fentieket követõen a köz-
gyûlés módosította 2022. évi
költségvetését, valamint Szerve-
zeti és Mûködési Szabályzatát.

Hatodik napirendi pontként
döntött a közgyûlés az "M9" Tér-
ségi Fejlesztési Tanács megszün-

tetésének kezdeményezésérõl ar-
ra tekintettel, hogy annak vállalt
és korábban ellátott feladatait
immár egyéb, állami feladatellá-
tás keretében mûködõ szerveze-
tek végzik.

Végül elfogadta a testület le-
járt határidejû határozatairól
szóló jelentést, illetve egy eset-
ben döntött a határidõ meghosz-
szabbításáról.

Nagy Ferenc leteszi az esküt dr. Pál Attila a megyei közgyûlés
elnöke elõtt

Dr. Gasztonyi Beáta beszámolóját tartja a közgyûlésen

A ZALA MEGYEI KÖZGYÛLÉS SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSE:

A kórház és a szociális ellátás mûködésérõl
Elsõ napirendi pontként a Zala Megyei Közgyûlés új, nem képvi-

selõtagként Nagy Ferencet, Türje község polgármesterét megvá-
lasztotta a Pénzügyi Bizottság nem képviselõtagjának, betöltve el-
hunyt Targuba Árpád helyét.

Fejes László, az Országos Jóté-
konysági Vadászat Közhasznú
Nonprofit Kft. ügyvezetõje el-
mondta, a Zala Megyei Szent Ra-
fael Kórház Gyermekosztályát
harmadik alkalommal támogatják.
A mostani 1,22 millió forintos
adománnyal ez idáig már közel 5
millió forint értékben segítették
az osztály mûködését, ezúttal egy
beléptetõ zsiliprendszer beszer-
zésében. Megköszönte a Zala-
egerszegi Vadászegyesületnek a
stratégiai partnerséget, hozzá-
fûzve azt, nélkülük, ez nem mû-
ködne. Szóba hozta, hogy Zala
megye nagyvadas terület, így itt
is lehetne az apróvad mellett
nagyvadra vadászni, ahogy a
rigyáci Riva Földtulajdonosi Va-
dásztársaság tette a tavalyi jóté-
konysági vadászat alkalmával. En-
nek hozadéka az adomány össze-
gének emelkedése lenne.

Minden évben december 27-
én rendezik meg a jótékonysági
vadászatot, amely hat év után,
2019-ben vált országossá. A tava-

lyi 42,3 millió forinttal együtt ösz-
szesen 124 millió forint jött össze
az elmúlt három évben, amellyel
22 kórház gyermekosztályát tá-
mogatták 172 új orvosi eszköz
beszerzésében, valamint 77 ezer
gyermek gyógyításában. Az ügy-
vezetõ végül azt hangsúlyozta, a
magyar vadásztársadalom célja,
hogy a magyar egészségügynek
stratégiai partnerségét nyújtson
hosszú távon, melynek érdeké-
ben a jótékonysági vadászat tér-
hódításában bízik. 

A gyermekosztály számára egy
beléptetõ zsiliprendszer beszer-
zése volt a legfontosabb, mert az
elmúlt két évben megváltoztak a
prioritások, mondta dr. Gárdos
László. Az osztályvezetõ fõorvos
ezzel a Covid-járványra utalt,
amely szükségessé tette, hogy a
fertõzõ beteg gyerekeket elkülö-
nítsék egymástól. Az öt kapuból
álló beléptetõ rendszer ezt még
biztonságosabbá teszi, ahogy az
intenzív részleg mûködését is.
Emellett az ápoló személyzetet is

védi. Az osztályvezetõ fõorvos
hozzátette, a zalai vadászoknak
nem csak ezek az adományok kö-
szönhetõek, mivel a kora-
szülöttmentõ alapítványt a jóté-
konysági futáson és az adventi
vásáron való részvételükkel is tá-
mogatják. 

Ez nem csak egy ajtó, hanem a
betegbiztonság kapuja, hangsú-
lyozta dr. med. habil Gasztonyi
Beáta PhD, a kórház fõigazgatója.
Köszönetét fejezte ki az adomá-
nyért az országos jótékonysági
vadászat szervezõinek, valamint a
Koraszülöttmentõ és Gyermek-
intenzív Alapítványnak, amely a
bekerülési költség másik felét fi-
nanszírozta.

A beruházás átadásán Vigh
László országgyûlési képviselõ,
miniszteri biztos a vadászok a
vadgazdálkodás terén kifejtett
tevékenységének fontosságát
emelte ki. Bali Zoltán, Zalaeger-
szeg alpolgármestere pedig úgy
fogalmazott, a vadászszenvedély
és a közösség érdeke találkozik
ebben az összefogásban. Ennek
más példája is van a városban. Az
idei jótékonysági vadfõzésen
mintegy 4,5 millió forint gyûlt
össze az egészségügyi alapellátás
eszközbeszerzésének támogatá-
sára.  

Antal Lívia

2022. szeptember 2.
Zala Megyei Önkormányzat

SAJTÓKÖZLEMÉNY

BEFEJEZÕDÖTT A ZALA KÉTKERÉKEN 
– KERÉKPÁRÚT-FEJLESZTÉS LENTI VÁROSÁBAN –

PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA
A projekt célja Lenti és Lentikápolna városrész között kerékpáros-turisztikai útvonal kialakítá-

sa és a meglévõ kerékpárút korszerûsítése, melynek eredményeként a helyi, térségi jelentõségû,
turisztikai vonzerõt képezõ épített és természeti örökség turisztikai fejlesztése valósult meg. A
beruházás kivitelezésével fejlõdött a kerékpárút-hálózat infrastruktúrája, javult a kisforgalmú ke-
rékpározható utak minõsége, kistérségi turisztikai attrakciók kerékpárúton történõ elérhetõsége.

A Zala Kétkeréken elnevezésû projektek indításával - a meglévõ megyei kerékpárutak hálózatosodá-
sát figyelembe véve - több kilométernyi  kerékpárút épült, illetve épül meg 2023. június 30-ig Zala me-
gyében.

Jelen projekt konzorciumi együttmûködésben valósult meg, a konzorcium vezetõje a Zala Megyei Ön-
kormányzat. A konzorcium további tagjai: Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Kft. és Lenti Város Önkormányzata.

A tervezés közvetlen hatásterülete Lenti kistérsége, pontosabban Lenti belváros és Lentikápolna vá-
rosrész közötti összekötõ szakasz. A tervezett szakaszon a közút melletti kétirányú kerékpárút fej-
lesztése valósult meg külterületen, a meglévõ nyomvonalon, a 7416 j. út Lenti, Béke utcai elágazójától
a 7416 jelû út lentikápolnai elágazóig. A fejlesztés folytatólagosan csatlakozik a TOP-3.1.1-15-ZA1-
2016-00009 azonosítószámú, „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Lentiben” címû projekt ke-
retében létesült kerékpárúthoz. 

A jelen projekt keretében fejlesztett kerékpáros létesítmények hossza összesen: 2501,58 m. A fej-
lesztés Lenti belváros és Lentikápolna városrész között kerékpározható létesítmények kialakítását cé-
lozta meg. A fejlesztés eredményeként korszerûsítésre került Lenti és Lentikápolna városrész között a
meglévõ kétirányú kerékpárút. 

Jelen kerékpáros-turisztikai projekt a térségi attrakciókra, kerékpárosbarát vállalkozói szolgáltatási kí-
nálatra alapozott promóciós, marketingelemeket is tartalmaz, többek között a kerékpárút kitáblázását. 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, a tényleges kivitelezés költségét, ösz-
szesen 187.998.752 Ft-ot európai uniós támogatás biztosította. 

A projekt címe: Zala Kétkeréken- Kerékpárút- fejlesztés Lenti városában
A pályázat azonosítószáma: TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00002
A támogatott összeg: 384.617.261 Ft
A támogatás intenzitása: 100%

Kedvezményezettek neve és a felhasznált támogatási összeg:

Zala Megyei Önkormányzat
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi út 10.
A projektben elnyert támogatási összeg: 53.761.416

Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség KN Kft.
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi út 10.
A projektben elnyert támogatási összeg: 9.615.431

Lenti Város Önkormányzata
8960 Lenti, Zrínyi M. u. 4.
A projektben elnyert támogatási összeg: 321.240.414

A projektrõl bõvebb információt a www.zala.hu oldalon
olvashatnak.

További információ kérhetõ:
Pál-Harmath Judit sajtóreferens

Elérhetõségei:
email: harmath.judit@zalamegye.hu 

tel.: 92/500-720

Beléptetõkapuk a gyermekosztályon
Az intenzív, a fertõzõ- valamint a Covid-részleg biztonságos elkü-

lönítése érdekében beléptetõ zsilipkapukat helyeztek el a Zala Me-
gyei Szent Rafael Kórház Gyermekosztályán. A beruházás mintegy
2,4 millió forintos költségének felét a Zala megyei jótékonysági va-
dászaton befolyt összegbõl biztosították a szervezõk, a másik felét
a Koraszülöttmentõ és Gyermekintenzív Alapítvány tette hozzá. 
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Teskánd önkormányzata ese-
ményekkel teli idõszakot tudhat
maga mögött: projekteket zár-
tak le, köszöntötték kupagyõz-
tes focicsapataikat, sokféle
programot tartottak, közte az
igencsak nagy népszerûségnek
örvendõ falunapot, és felavatták
az óvoda Pom Pom szobrát.
Sipos  László  polgármesterrel idõ-
rendben vettük sorra az elmúlt
hónapok történéseit, szót ejtve a
tervezett fejlesztésekrõl is.

Teskándon tavaly valósult meg
a csapadékvíz-elvezetés kiépítése
a Toldi és a Petõfi utca között a
TOP-programon elnyert támoga-
tásból. A projekt zárásának okán
szemléletformáló elõadást ren-
deztek májusban, a Kemenceház-
ban, amelyen Szelindi Beáta tájé-
koztatta a lakókat az esõvíz keze-
lésének és hasznosításának mód-
jairól. 

A május 28-i nagyszabású foci-
gálán kettõs gyõzelmet ünnepel-
hettek, mert a Teskánd KSE me-
gyei I-be és a megyei III-ba játszó
focicsapatai megnyerték a 2021-
22-es bajnokságot, számolt be a
sikerrõl a polgármester. Az érme-
ket a Zala Megyei Labdarúgó Szö-
vetség adta át a rendezvényen. A
megyei I-es kupagyõztes csapa-
tuknak az NB III-ba indulásért osz-
tályozó meccset kellett vívnia
Szegeddel, elõbb ott, majd itt-
hon. Mindkét mérkõzést meg-
nyerték, így bejutottak az NB III-
ba. Ehhez feltételeket is kellett
teljesíteni a sportpályát érintõen,
így a Sportegyesület lefedte a le-
látót, kerítést épített, játékos ki-
járót, vendégszektort létesített, a
sportcentrum épületében pedig
különálló öltözõt alakított ki a nõi
játékvezetõk számára.

A hõsök napi megemlékezést
rendhagyó módon tartották meg,
emelte ki a polgármester. A ko-
szorúzást követõen Szekér Imre

Tibor, a Zalai Honvéd Hagyomány-
õrzõ Egyesület vezetõje tartott
elõadást az elsõ világháborúról, a
császári és királyi 48-as gyalogez-
redrõl a Kemenceházban. Beszélt
azon honvédek sorsáról, akik a
környezõ falvakból csatlakoztak a
gyalogezredhez.

Júniusban zárták le a Digitális
Értéktár turisztikai projektet,
amelynek Teskánd volt gesztora.
A projektben 19 göcseji település
helyi jelentõségû épületeit, utcá-
it, környezetét örökítették meg,
amit digitalizáltak. Teskándról és a
többi faluról a gocsejertektar.hu
honlapon tekinthetõk meg a fel-
vételek és a kisfilmek. Mindehhez
a Göcsej-Zala Mente Leader Egye-
sület biztosította a forrást. 

A Göcseji Dombérozó rendez-
vénysorozathoz július 15-én kü-

lönleges programmal csatlakoz-
tak, amelyben a komolyzene ka-
pott hangsúlyt. Fõ produkcióként
a Regélõ Fehér Táltos Dobcsapat
elõadását hallhatta a szép számú
közönség a Szent Ilona-kápolná-
nál. A rendezvény idejére sikerült
a kápolnához vezetõ utat részben
rendbe tenni, amit hamarosan le-
aszfaltoznak a Magyar Falu Prog-
ramból elnyert támogatásból, kö-
zölte a polgármester. 

A Vöröskereszt teskándi alap-
szervezete minden évben két
véradást szervez, ami tavaly a
Covid miatt nem jött össze. Idén
viszont sikerült. Augusztusban
volt a második véradás a Ke-
menceházban, szeptember 9-én
pedig a jubiláns véradókat kö-
szöntötték az önkormányzattal
együtt. 

A szeptember 4-i falunap az
egész települést megmozgatta. A
sportpálya és környéke tele volt
emberekkel, amely a közösségi
életre való igény nagyságát mu-
tatta, vélekedett a polgármester.
Az önkormányzat sokféle prog-
rammal készült az eseményre.
Mint mondta, nem a sztárvendé-
gekre alapoztak, hanem elsõsor-
ban a helyi és környékbeli együt-
tesekre. Az élõzenét illetve a
többféle zenei mûfajt preferálták,
hogy mindenki megtalálja a neki
tetszõt. Felléptek a helyi óvodá-

sok, a Bödei Zsiványok, a Zalaapáti
Harmonika Zenekar, a Motion
Dance Center, a Royal Dance
Studio, a Göcseji Szegek Nép-
táncegyüttes, a MaxVolume Van
Halen Tribute Band, Molnár
György Lyra-díjas harmonikamû-
vész, a Magyarucca Zenekar, a

Weekend Zenekar, az estet a DJ
PM retro bulija zárta. De addig
még sok minden történt, hiszen
volt fõzõverseny, off road bemu-
tató, kézmûves vásár, hõlégballo-
nozás, oldalkocsis motorozás, né-
pi játszóház, légvár és körhinta a
gyerekeknek. A település legif-
jabb lakóiról sem feledkeztek
meg, a 14, tavaly született kis-
gyermeket és szüleiket az önkor-
mányzat Vigh László országgyûlé-
si képviselõ úrral együtt köszön-
tötte a rendezvény megnyitását
követõen.

Csukás István, az iskola név-
adójának mellszobrát tavaly adták
a tanévnyitó alkalmával. Az alko-
tásban helyet kapott Süsü, a sár-
kány is. Az adománygyûjtésbõl
maradt annyi bevétel, hogy Sza-
bolcs Péter szobrászmûvészt
megkérték, formálja meg Pom

Pom figuráját is, ami a tanuszo-
dás óvoda falára került. Ezt szep-
tember elején avatták fel. A név-
adó író, költõ két ikonikus mese-
alakja a gyerekek hovatartozását
erõsíti az iskola és az óvoda te-
kintetében, hangsúlyozta Sipos
László. 

Az önkormányzat a növekvõ
gyermeklétszám miatt is, ki akarja
költöztetni az iskola épületébõl a
bölcsõdét az egykori iskolakápol-
nába. Az épületet ehhez azonban
teljesen át kell alakítani. A tervek
már elkészültek. Jelenleg a beru-
házás költségvetését dolgozzák
ki, melyet követõen nyújtják be
majd pályázatukat, bízva a jelen-
tõs összegû fejlesztés támogatá-
sában.

A polgármester a további fel-
adatokról elmondta, hogy a köz-
világítás korszerûsítése, a régi
lámpatestek LED-esre cserélése
érdekében tárgyalásokat folytat-
nak, mert a lehetõ legkedvezõbb
konstrukció mellett szeretnének
dönteni. A lakossági zöldhulladék
elhelyezésének megoldása is fo-
lyamatban van. A területet feltöl-
tötték, még kerítést kell építeni,
bejáratához kavicsos utat. Az idõ-
járás nagymértékben befolyásolja
mûködés kezdetét. Nyitva tartá-
sához pedig egy szabályrendszert
határoznak meg. A Magyar Falu
Programból kapott támogatásból
várhatóan még az õsszel megépí-
tik a temetõi urnafalat. A 200
négyzetméteres fedett közösségi
tér kialakítása azért csúszott egy
ideig, mert a Leader-programon
elnyert támogatás nem bizonyult
elegendõnek. Megépítését a falu-
nap elõtt tervezték, de nem volt
rá elég idõ, így ez is õszre maradt.
A sportcentrum gazdagodhat az
új közösségi térrel, amely a ren-
dezvénysátrak bérlése helyett
hosszú távú megoldást jelent
programjaik tekintetében, emel-
te ki Sipos László polgármester.

Antal Lívia

Szüreti felvonulás, off road,
ügyességi kerékpárverseny,
tánccsoportok, zenekarok mû-
sora – többek között ezt kínálta
a Nagypáli Õszi Vigasság elneve-
zésû rendezvény, melynek ösz-
szeállításában ismét megmutat-
kozott az önkormányzat profiz-
musa. Minden együtt volt, hogy
a helyiek – idõsek, fiatalok, csa-
ládok, gyerekek – igazán kikap-
csolódjanak, mert elsõsorban
róluk, a település közösségérõl
szólt a nap.   

Köcse Tibor polgármester el-
mondta, egy idõ után úgy érez-
ték, hogy a korábbi napkorona
fesztiválra már nincs akkora
igény, amely még Zalaegerszeg-
rõl is tömegeket vonzott. Ké-
sõbb az érdeklõdés alábbha-
gyott, ahogy a környezõ telepü-
léseken, fõleg a megyeszékhe-
lyen lendületet kapott más
programok szervezése. A város-
ból egyébként jó néhányan töl-
tenek el pár napot apartmanjaik-
ban azok, akik csendre vágynak.
Nagypáliban jó tíz éve kezdték
meg a lakótelep kialakítását,
ezért a napkorona fesztivál, mint
nagyszabású háromnapos, élõ-
koncertes rendezvény marke-
ting célokat is szolgált, hogy el
tudják adni a telkeket. Miután a
lakótelep benépesült, már nem
volt motiváció az, hogy megmu-
tassák magukat a világnak. Az
önkormányzatnak a falu lélek-
számának növelése is célja volt a
lakóparkkal, amely teljesült, hi-
szen az elmúlt tíz év alatt 270-
rõl 600 fõre növekedett a lakos-
ság száma. Mint fogalmazott, a
nagy rendezvények helyett át-
tértek a helyi programokra,
amelyeket az itt lakóknak, a he-
lyi közösségnek és a környékbe-
lieknek szerveznek. Ezek sorába
tartozik a Nagypáli Õszi Vigasság
is. A polgármester hozzátette,
erre van is igény, amit a szüreti

felvonulás szép számú résztve-
võje, valamint a rendezvényté-
ren összegyûlt sokaság is mutat. 

A Zöld út falufejlesztési prog-
ram 1997-ben vette kezdetét,
amely ugyancsak nagy népszerû-
séget hozott a településnek, foly-
tatta gondolatmenetét a polgár-
mester. A megújuló energiák fel-
használása terén úttörõ szerepet
vállaltak, a megvalósított egyedi
projektjeikkel számos országos és
nemzetközi díjat nyertek el, ami-
nek köszönhetõen Nagypáli szak-
mai tekintetben is bevonult a
köztudatba. Õket keresik, folya-

matos az érdeklõdés, így most
már a szakmai idegenforgalom
erõsítése a cél, amelyhez szállás-
helyeket is tudnak biztosítani,
hangsúlyozta a polgármester.
Legutóbb egy projekt keretében
Gyõr alpolgármestere, Szeles Sza-
bolcs látogatott el hozzájuk, hogy
megismerkedjen Nagypáli már
megvalósult és tervezett fejlesz-
téseivel.  

A Zöld út falufejlesztési prog-
ramban meghatározott irányok-
kal elõbb az energiatakarékosság
volt a cél, késõbb az energiater-
melés, ma viszont az energiakon-

centrálás valamint az energiara-
cionalizálás. A polgármester ez-
zel kapcsolatban kifejtette, mivel
elõbbre jártak a megújuló ener-
giákkal való törõdésben, nem ér-
te õket annyira meglepetésként
az energiaárak drasztikus emel-
kedése, mint más településeket.
Az önkormányzat 89 százalékban
önellátó intézményei tekinteté-
ben, mert a hûtést, fûtést, vala-
mint a villamos energia szükség-
letet megújuló energiákból állít-
ják elõ. A maradék 11 százalék is
meglenne, ha nem kellett volna
visszaadni egy elnyert pályázatot

a pandémia következményei
miatt. Minden megtakarításból
igyekeznek befektetni. Ez a köz-
világítást is érintette, ezért ma
már csak 15 százalékot tesznek ki
a hagyományos égõk. Hamaro-
san ezeket is lecserélik napele-
mekkel tápláltakra a hálózatfüg-
getlenség érdekében, mondta a
polgármester, hozzátéve azt,
hogy Nagypáli már évekkel ez-
elõtt megmutatta, hogyan lehet
villanyvezeték nélkül biztonsá-
gos és energiatakarékos közvilá-
gítást kiépíteni.

Nem õk lennének, ha nem
kezdenének bele megint elsõ-
ként valami újba. Ez pedig az
energiatárolás megoldása hidro-
gén- és üzemanyagcellás tech-
nológiával egy projekt kereté-
ben. Az energiaparkban a hibrid
erõmû, a napkövetõ energiacella
és az energiapiramis mellé egy
5 kW-os tárolóegységet telepí-
tenek, amely a megtermelt, de
nem fel nem használt napener-
giát fogja tárolni, tudtuk meg a
polgármestertõl.

A rendezvényen a hagyomá-
nyokhoz híven köszöntötték a ki-
tûnõ tanulókat, akik megyei és
országos tanulmányi verse-
nyeken is szép eredményeket ér-
tek el – ahogy a polgármester fo-
galmazott –, öregbítve Nagypáli
hírnevét. A szervezõk meglepe-

tésrõl is gondoskodtak, amit
Szita Gabriella jegyzõ és Farkas
Zoltán alpolgármester tolmá-
csolt. Köcse Tibor polgármestert
szólították, hogy a képviselõ-tes-
tület valamint a falu lakossága
nevében megköszönjék a 25 év
alatt végzett lelkiismeretes mun-
káját, töretlen akaratát azon el-
képzelések megvalósításában,
amelyekkel példa nélküli fejlõ-
dést és élen járó eredményeket
ért el a település. 

Köcse Tibor azt tette hozzá,
hogy köszönet jár mindazoknak,
akik részt vettek ebben a mun-
kában, és sikerre vitték elképze-
léseit irányítása alatt. Továbbra
is a legjobb tudását adja ahhoz,
hogy Nagypálinak ne csak múltja
és jelene, de sokat ígérõ jövõje is
legyen.

Az õszi vigasságon a Motion
Royal Dance Stúdió és Sport-
egyesület gyermekei tánctudá-
sukkal nyûgözték le a nézõket. A
Válicka Citerazenekar után élõ
koncertet adott a Kocsmazaj ze-
nekar. A helyi szervezõk és a dol-
gozók mindent megtettek a ren-
dezvény sikeréért, köszönet ille-
ti munkájukat. Este videó buli-
ban táncolhattak a résztvevõk,
miközben még soha nem látott
attrakcióban, vízi tûzijátékban
gyönyörködhettek.  
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SZÜRETI FELVONULÁSSAL, MEGLEPETÉSSEL

Õszi vigasság Nagypáliban

PROGRAMOK SOKASÁGA TESKÁNDON 

A falunaptól a szoboravatóig

Köcse Tibor polgármester az emlékplakettel a kezében, az õt köszöntõk gyûrûjében

A Pom Pom szobor avatásán

Újszülöttek köszöntése a falunapon
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Nagylengyelben újabb köz-
épület újulhat meg, ezúttal a
civil szervezetek otthona, a
közösségi ház, melynek ener-
getikai korszerûsítésére pályá-
zati forrást nyertek. S ahogy
az már lenni szokott Nagylen-
gyelben, más fejlesztések is le-
kötik az önkormányzat figyel-
mét a település minden részé-
re kiterjedõen. 

Ezek egyike volt a játszótér
megújítása. Scheiber Ildikó pol-
gármester érdeklõdésünkre el-
mondta, elbontottak egy régi el-
használt játékelemet, helyére
többfunkciós fémszerkezetû
mászó összeállítást telepítettek,
amelynek beszerzésére a Ma-
gyar Falu Programból nyertek
1,72 millió forintot.

Az önkormányzat négy építé-
si telek kialakításába is belefo-
gott az Arany János utcában.
Elõször saját erõbõl megvásárol-
ta a területet, majd a Magyar Fa-
lu Programon elnyert támoga-
tásból kiépíttette az ivóvíz-, a
szennyvíz-, és a villamos hálóza-
tot, valamint a bekötõutat a

nyár elejére. A letelepedést kí-
vánják segíteni a telkek értékesí-
tésével, amelyekre már vannak
jelentkezõk. Az önkormányzat
idén is önerõbõl finanszírozta az
utak kátyúzását, illetve esõbeál-
ló védi a Lenti irányába tartó
buszjáratokra várakozókat. 

A TOP Plusz 2.1.1-21 önkor-
mányzati épületek energetikai
korszerûsítésére beadott pályá-
zatuk kedvezõ elbírálást kapott.
Az elnyert 18,64 millió forintból
a közösségi ház rekonstrukcióját
valósítják meg. A munkát már el-
kezdték, a falak utólagos vízszi-
getelése már megtörtént. Hátra
van az épület teljes hõszigetelé-
se, a homlokzat színezése és a
napelemek elhelyezése a tetõre,
amely valószínûleg áthúzódik jö-
võre. Az önkormányzat itt is
hozzátette a magáét, hiszen a
közösségi ház nyílászáróinak

cseréjét már korábban megol-
dotta önerõbõl, tudtuk meg a
polgármestertõl.

A premontrei rend egykori is-
kolájának belsõ felújításával is
haladnak, lehetõségeik szerint.
Az épület nagytermét a Hun-
garikum pályázaton elnyert tá-
mogatás segítségével tették
rendbe 2021-ben, ahol Kis Gö-
cseji Kincsesház elnevezéssel ki-
állítóteret alakítottak ki. Most az
épülethez tartozó kápolna felújí-
tásán dolgoznak. A falakat már
kifestették, új padlóburkolatot

fektetnek le és nyílászáró csere
történik. A saját erõbõl finanszí-
rozott beruházást várhatóan ok-
tóberben fejezik be. A  hosszú
távú tervek között szerepel a te-
lepülés történelmi múltjához
tartozó épület külsõ rekonstruk-
ciója.

A Kis Göcseji Kincsesház ta-
valy mutatkozott be elõször a
Göcseji Dombérozó rendezvény-
sorozat keretében, a premontrei
rend történetét dokumentáló ki-
állítással. Idén tavasszal csonka-
hegyháti és milejszegi amatõr

festõk munkáiból, valamint
nagylengyeli kézmûvesek dísz-
tárgyaiból nyitottak idõszaki ki-
állítást. Az alkotások a tavaszi
ünnepkörhöz (húsvét, pünkösd)
illeszkedtek. Az idei Dombéro-
zóhoz csatlakozó rendezvényü-
ket július 15-én tartották. A gö-
cseji falvak építészete egykor és
most címmel nyílt fotókiállítás.
Kiss Nóra, a Göcseji Múzeum
néprajzos-muzeológus munka-
társa a tájegységre jellemzõ épí-
tészeti stílusról beszélt elõadásá-
ban. A rendezvényen Czikora Ist-

ván László operaénekes musical-
és operett részleteket adott elõ.
A templomban a Rád Találtam
Dicsõítõ Csoport zenei elõadá-
sát, valamint Nagy Tamás, novai
plébános orgonakoncertjét hall-
hatták az érdeklõdõk.

Az önkormányzat által létesí-
tett Göcsej Parkot 2020 õszén a
Göcseji Dombérozó rendezvény-
sorozat keretében adták át. A
park méretarányosan, földrajzi
elhelyezkedésük szerint mutatja
be a tájegységhez tartozó falva-
kat. A látnivalók folyamatosan
bõvülnek, például Nagylengyel
kicsinyített olajfúrótornyot tele-
pített 2021-ben, idén Kustán-
szeg mellé egy kis tavacska ke-
rült, Dobronhegy faoszlopához
pedig egy mini Kandikó.

A pandémia miatt elmaradt
EFOP-3.7.3 zárórendezvényt tar-
tottak a korábban befejezett
projekt kapcsán, amelyre a kép-
zések, tanfolyamok elõadóit és
résztvevõit hívták. Július elsõ
hetében nyári napközis táborba
várták a gyerekeket. Július 16-án
az Esély Kupának adtak helyet,
amit a Mozgássérültek és Fo-
gyatékkal Élõk Egyesülete ren-
dezett a településen. Szeptem-
ber 10-én Faluünnepet tartottak,
amely a Nagylengyel SE és a Bot-
fa LSC bajnoki labdarúgó-mérkõ-
zésével kezdõdött. Fõzõverseny,
„Paraszth Exathlon”, kulturális
mûsor és gyermekprogramok szí-
nesítették a napot, amit az esti
bál zárt. Október elején a szépko-
rúakat köszöntik, valamint az
adventi idõszakra is terveznek
programokat.

– AL –

Nagylengyel sorra újítja meg középületeit

Négy építési telket alakítottak ki ezen a területen

Az új játszótéri elemet hamar felfedezték a gyerekek

Pacsa városnapi ünnepségén
megemlékeztek a település elsõ
írásbeli említésének 771., nagy-
községgé válásának 94. és vá-
rossá avatásának 13. évforduló-
járól. A szeptember 7-i rendezvé-
nyen a hagyományokhoz híven
kitüntetõ okleveleket, aranydip-
lomát adtak át, valamint átnyúj-
tották a Város bora címet.  

„Még nem vagyunk az alagút
végén, de már látszik a fény”,
idézte tavalyi beszédének egy
gondolatát Kelemen Tamás pol-
gármester köszöntõjében, amit
akkor a Covid-helyzet miatt mon-
dott. Mivel alagútról beszélt, azt
kérte a hallgatóságtól, tegyék
meg életük utazását vonaton.
Mint fogalmazott, mikor felszáll-
tak, izgalmas utazásra indultak
teli reménnyel és biztonságban.
A világot érintõ problémák, ame-
lyekrõl nagyszüleik idején szóltak
a hírek, meg sem fordultak a fe-
jükben. 2020-ban szerelvényük
azonban betévedt az alagútba,
döcögve haladt, de aztán meg-
csillant a fény. Azt gondolták,
erõsebbek, mint valaha, a legna-
gyobb járványt gyõzték le, más
már nem jöhet. Egy váltóhiba mi-
att az elõzõnél még sötétebb
alagútba kerültek 2022. február
24-én, amikor Oroszország hábo-
rút indított Ukrajna területén. „Új
világra ébredtünk, nem sejtet-
tük, mi vár ránk”, idézett újból a
tavalyi beszédébõl a polgármes-
ter. Ez az új világ teljesen új
szemléletet követel. A világ ré-
szesei vagyunk, legyen az jó vagy
rossz, minden kihatással van tele-
pülésünkre is, ahogy a folyók, ta-
vak kiszáradásának és az õshonos
növényfajok kipusztulásának ve-
szélyével a környezet és az ég-
hajlat változása, szögezte le.

Úgy vélekedett, Magyaror-
szágnak és Pacsának ebben a
helyzetben kell terveznie a jövõt,
melyben elsõdleges szempont a

munkahelyek megtartása, az ele-
gendõ élelmiszer és fûtõanyag
biztosítása. Kevesebb jut a beru-
házásokra. Emiatt egyelõre leállt
a megye legnagyobb fejlesztése,
az M76-os gyorsforgalmi út épí-
tése. Ugyanakkor Magyarország
kormányának támogatásával év-
tizedek óta várt beruházás zajlik
a városban, a 75-ös számú fõút
teljes átvezetõ szakaszának re-
konstrukciója. A József Attila ut-
ca felújításán is dolgoznak, amely
az iskola, az óvoda és a bölcsõde
miatt fontos. Jelentõs továbbá,

hogy Pacsatüttös és Pacsa között
járdát építhettek. Augusztus 20-
án avatták fel az új Szent István
szobrot, melynek költségét a ta-
valyi városnapi jótékony fõzés
bevételébõl és önkormányzati
forrásból finanszíroztak. A mûve-
lõdési házban megújították a be-
járati részt, a lépcsõházat és az
emeleti szintet, ahol klimatizálták
a házasságkötõ termet. 

A városnapnak helyt adó
nagyteremben színpadfüggö-
nyöket és új nézõtéri székeket
helyeztek el. A kiszolgáló helyi-

ségbe gépesített konyhabútort,
míg a fellépõk öltözõjébe bútoro-
kat készíttettek, sorolta az elmúlt
idõszak beruházásait a polgár-
mester, hozzá téve azt, hogy
nemcsak az épített környezet
megújítása jelent örömöt szá-
mukra. A közösség összetartó
ereje is fontos, bár a Covid-
járvány egy ideig nem adott le-
hetõségeket az összejövetelekre.
Pacsán számos program kíséri az
évet, idõsek napja, pedagógus
nap, Semmelweis-nap, juniális,
városnap, szüreti felvonulás, ad-

venti rendezvények, egyházi ese-
mények, óvodai és iskolai ünnep-
ségek, továbbá a nemzetközi
modellhajó-verseny és motoros
találkozó.

„Az élet sokszor olyan nehéz-
ségeket állít elénk, amelyekkel
még nem találkoztunk”, utalt a
polgármester a gazdasági és az
energiaválságra. Mint fogalma-
zott, embert próbáló idõk ezek.
Ennek az önkormányzati ciklus-
nak úgy látszik ez a sajátja, a
2019-es választások óta mindösz-
sze öt hónap telt el békeidõben,
azóta a válságkezelés a feladatuk.
Eddig sikeresen helytálltak, a jö-
võben is ezen lesznek, hangsú-
lyozta végül Kelemen Tamás.

Nagy Bálint államtitkár, a tér-
ség országgyûlési képviselõje
Pacsa elsõ írásbeli említésének

771. évfordulója kapcsán úgy fo-
galmazott, hogy a Festetics- és
az Eszterházy majorságok a kis-
város fejlõdéséhez is hozzájárul-
tak. A történelmi múlt mellett
Pacsa közösségének is köszönhe-
tõ, hogy a város él, gyarapodik,

munkahelyeket ad, otthont
nyújt, élhetõ települése a me-
gyének. Hangsúlyozta, valóban
nehéz idõket élünk, de közösség-
ként összefogva és együttmû-
ködve Pacsán is meg lehet találni
azt az utat, amely a jövõt jelenti. 

Az ünnepség az elismerések
átadásával folytatódott. Pacsa
önkormányzata Posztumusz Pol-
gármesteri Elismerõ Oklevelet
adományozott néhai Molnár Jó-
zsefnek a településüzemeltetés-
ben kifejtett munkájáért. A díjat
özvegye vette át. Polgármesteri
Elismerõ Oklevélben részesítet-
ték Török Józsefet, aki a Zalavíz
Zrt. munkatársaként 35 éve segí-
ti tapasztalataival az önkormány-
zat beruházásainak megvalósítá-
sát. Több évtizedes pedagógusi
munkája elismeréséül Aranydip-
lomát vehetett át Oláh Györgyné,
aki 1970-tõl 2010-ig tanított a
pacsai általános iskolában. Gom-
bos László 2021-es évjáratú cser-
szegi fûszeres borával a Város
bora címet érdemelte ki.

Pacsa városünnepének szom-
bati napján számos szórakoztató

program várta a helyieket és az
érdeklõdõket. Jótékonysági
fõzést is rendeztek, melynek be-
vételével ezúttal az óvoda külté-
ri játékainak beszerzését támo-
gatták.

Antal Lívia

Pacsa jeles évfordulóit ünnepelte

A képen elöl (balról) a város napján kitüntetettek: Török József, Oláh Györgyné, Molnár Józsefné,
Gombos László, mögöttük (balról) dr. Benedek Karolina jegyzõ, Kelemen Tamás polgármester, 

Nagy Bálint országgyûlési képviselõ, államtitkár, Bokor Ferencné alpolgármester
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Letették a magyarországi
Bosch-csoport kutató-fejlesztõ
és tesztelõ központjának alap-
kövét Zalaegerszegen, a
ZalaZone Jármûipari Tesztpálya
szomszédságában. A 4,2 milliárd
forintos beruházásban felépülõ
3500 négyzetméteres komple-
xumban kétszáz, magas kép-
zettségû mérnök fejleszti és
teszteli majd a jövõ autóipari
technológiáit. Az eseményen a
Bosch-csoport együttmûködési
szándéknyilatkozatot írt alá a
gyõri Széchenyi István Egyetem-
mel, amely ezen a napon adta át
innovációs és képzési központjá-
nak épületeit..  

Szijjártó Péter külgazdasági és
külügyminiszter az ünnepségen
azt hangsúlyozta, hogy a 2021-es
és a 2022-es esztendõ a világgaz-
daság és az európai gazdaság
legsötétebb évei közé tartoznak,
ennek ellenére mindkét évben
megdõlt a Magyarországra beér-
kezett valaha volt legnagyobb
beruházás rekordja. Ebben a
helyzetben ugyanis nem lehet
más a cél, minthogy a legna-
gyobb és a legfejlettebb techno-
lógiai színvonalú beruházásokat
hozzák Magyarországra. Az az or-
szág, amely képes erre, még a re-
cessziós környezetben is tud nö-
vekedni, szögezte le a miniszter,
kiemelve azt, hogy az elmúlt
évek válságai dacára Magyaror-
szág a modern autóipari forrada-
lomnak, vagyis az elektromos
meghajtásra történõ áttérésnek
és az autonóm vezetés kifejlesz-
tésének európai fellegvára lett. A
három prémium német autómár-
ka Németországon és Kínán kívül
egyedül itt rendelkezik gyártóbá-
zissal, de az autonóm vezetéshez

kapcsolódóan más, világelsõ né-
met vállalatok is fontos kutatási
helyszínként tekintenek Magyar-
országra. Hangsúlyozta, a Bosch-
csoport élenjár a magas hozzá-
adott értéket és a magas techno-
lógiai színvonalat megjelenítõ ku-
tatás-fejlesztési funkciók telepí-
tésében hazánkban. Komoly sze-
repe van abban a kormányzati
törekvésben, miszerint hazánk a

„Made in Hungary” idõszakából
már fenntartható módon tudjon
átlépni az „Invented in Hungary”
idõszakába. A zalaegerszegi 4,2
milliárd forintos beruházást töb-
bek között ezért támogatja a
kormány 1,2 milliárd forinttal. 

A jövõ technológiáinak kutatá-
sában az autóipar meghatározó
szerepet játszik, mondta dr.
Szászi István, a Bosch-csoport ve-

zetõje Magyarországon és az Ad-
ria régióban. Kutatás-fejlesztési
tevékenységüket ezért erõsítik
Magyarországon, amit nemcsak
Budapesten, hanem Miskolcon és
Makláron is végeznek. Folyama-
tosan növekednek: a közelmúlt-
ban adták át a Bosch Budapest
Innovációs Kampuszt, most pedig
elkezdik a Bosch Kutató-Fejlesztõ
és Teszt Kampusz Zalaegerszeg

építését. Itt fõként a vezetéstá-
mogató rendszerekhez, és az au-
tonóm vezetéshez kapcsolódó
fejlesztésekkel és tesztelésekkel
foglalkoznak majd, például radar-
és kameraalapú rendszerekkel il-
letve lézeralapú távérzékeléssel.
Emellett mûszerfalak, kormány-
vezérlõ rendszerek, elektromos
motorok és ABS-rendszerek fej-
lesztését és tesztelését is végzik.
A gyõri Széchenyi István Egye-
tem épületeinek közvetlen szom-
szédságában építik fel a Bosch
kétezer négyzetméteres iroda-
épületét és ezerötszáz négyzet-
méteres mûhelyét, amely alkal-
mas lesz belsõégésû és elektro-
mos motorral hajtott autók tesz-
telésére is. A tervek szerint az
épületek 2023 decemberére ké-
szülnek el, a teljes beruházás le-
zárása pedig 2025-re várható. 

Vigh László, a térség ország-
gyûlési képviselõje, miniszteri biz-
tos azt tette hozzá, hogy a város
polgármesterével együtt mindent
megtesznek annak érdekében,
hogy a szükséges engedélyek idõ-
beni beszerzésével határidõre fel-
épülhessen a Bosch komplexuma
Zalaegerszegen, az innováció
egyik fõvárosában. 

Az ünnepségen Filep Bálint, a
Széchenyi István Egyetem elnöke,
Knáb Erzsébet, a Széchenyi István
Egyetemért Alapítvány kuratóriu-
mának elnöke, dr. Szászi István va-

lamint Kemler András, a Robert
Bosch Kft. mûszaki területekért és
a telephely mûködéséért felelõs
ügyvezetõ igazgatója szándéknyi-
latkozatot írt alá arról, hogy kibõ-
vítik együttmûködésüket az okta-
tásban és a  kutatás-fejlesztésben.

A Bosch-csoport új, zalaeger-
szegi kutató-fejlesztõ és tesztelõ
központjának alapkövét Somogyi
András, a Bosch csoport humán
erõforrásért felelõs magyarorszá-
gi és Adria régióbeli alelnöke, Vigh
László, Szijjártó Péter, Szászi Ist-
ván, Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere és Kemler András
tette le (képünkön). 

A gyõri Széchenyi István Egye-
tem négymilliárd forintos beruhá-
zással hozta létre Zalaegerszegi
Innovációs és Képzési Központját
egy inkubációs és egy szállásépü-
lettel a ZalaZone parkban, mely-
nek átadásán Szijjártó Péter kül-
gazdasági és külügyminiszter az
emberi erõforrás jelentõségét
emelte ki. Úgy fogalmazott, ma
már az dönti el a versenyt az or-
szágok között, hogy ki tud a jövõ
jármûipari technológiák fejleszté-
séhez kellõen képzett szakembe-
reket biztosítani. Ezért kulcskér-
dés a felsõoktatás és a gazdaság
megfelelõ hatékonyságú össze-
kapcsolódása, amelynek jó példája
a gyõri egyetem és a Bosch
együttmûködése.  

Antal Lívia

LETETTÉK A BOSCH ZALAEGERSZEGI FEJLESZTÕKÖZPONTJÁNAK ALAPKÖVÉT

A jövõ autóipari technológiáit kutatják

Az új technológiák és a maga-
sabb hozzáadott értéket képvi-
selõ kutatás-fejlesztésnek lesz a
bástyája, fogalmazott az inno-
vációs és ipari miniszter a
ZalaZONE Ipari Park 750 millió
forintból felépült impozáns iro-
daépületének átadásán.   

Dr. Palkovics László elmondta, a
jármûipari tesztpálya, az egyetemi
épületek és kutatóközpontok lé-
tesítését követõen döntöttek az
irodaépület létrehozásáról, hogy
megjelenítsék azt a csodát, azt a
fejlõdést, amit ZalaZONE Ipari
Parknak hívnak. A jövõben ez lesz
a bástya, ahol az ipari park to-
vábbfejlesztésén dolgoznak majd.
A tervek között a közelben fekvõ
repülõtér beépítése is szerepel. A
miniszter hangsúlyozta, mindezen
beruházásokra mennyire szükség
van, mutatja, hogy a magyar gaz-
daság az energiakrízis, a háború
és a recesszió ellenére is képes
növekedni a kormány elmúlt idõ-
szakbeli döntéseinek köszönhetõ-
en. Magyarország iparának 70 szá-
zaléka már a high-tech szektorba
tartozik, ezzel Németországgal
együtt vezetik a ranglistát. A jár-
mûgyártás meghatározó tényezõ
a hazai gazdaság teljesítményé-
ben, ugyanígy a gépipar és az
elektronikai ipar, az ország azon-
ban olyan új technológiák haszon-
élvezõi is lehet, mint például az
akkumulátorgyártás. 

Dr. Háry András, a ZalaZONE Ipa-
ri Park Zrt. vezérigazgatója azt
mondta, a 2016-ban megálmo-
dott jármûipari tesztpályával az
volt a cél, hogy önfenntartó mó-
don szolgálja az ipart és a kutatás-
fejlesztést. Ezzel együtt olyan in-
novációs ökoszisztémát kezdtek

kialakítani, amely mindig hoz
újabb és újabb fejlesztéseket.
Ezek támogatása mellett felada-
tuk további befektetõk ide vonzá-
sa, a már elkészült létesítmények
üzemeltetésének támogatása. A
ZalaZONE Ipari Park Zrt. új irodahá-
za lesz ennek a munkának a hely-
színe.

Az átadási ünnepségen Szent-
királyi Alexandra kormányszóvivõ
azt hangsúlyozta, a kormány felis-
merve, hogy a jármûipar és hadi-
ipar fejlõdik legdinamikusabban a
világban, idejében megkezdte
azon infrastruktúrák kialakítását,
amelynek köszönhetõen az or-
szág a most zajló technológiai for-
radalom gyõztese tud lenni. Ezt a
szándékot erõsíti az irodaház, ami
nem csupán a ZalaZONE székhelye
lesz, de egyben szimbóluma a
megújulni és fejlõdni képes ma-
gyar gazdaságnak. 

A cég új irodaépülete egyfajta
jelképe a Zalaegerszegen zajló in-
novációnak, vélekedett Balaicz

Zoltán polgármester. Mint mond-
ta, 2014-ben kezdték meg a közös
munkát. Akkor 3,2 milliárd forint
volt a helyi iparûzési adóbevétel,
ami jövõre már 5,4 milliárd forint
lesz a 2014 és 2022 között létre-
jött négyezer új munkahelynek
köszönhetõen. 

A jármûipar Szilícium-völgyé-
ben olyan ipari parkot kívánnak ki-
alakítani, ami a közlekedés min-
den területén szolgálja a jövõt,
mondta Vigh László országgyûlési
képviselõ, miniszteri biztos. Ki-
emelte, ennek érdekében újabb
vállalatokat szeretnének ide csábí-
tani. Megemlítette, itt van már az
AVL, a Rheinmetall és hamarosan
a Bosch is. Zalaegerszeg számára
mindez nemcsak a munkahelyte-
remtés, de a növekvõ adóbevéte-
lek miatt is fontos.

Az ünnepség végén Kovács Ta-
más, a ZalaZONE irodaházát kivite-
lezõ, Szabadics Zrt. elnöke mon-
dott köszöntõt.

– AL –

Az esõre forduló idõjárás izga-
lomra adott okot, de a pilóták vál-
lalták a szombati idõmérõ ver-
senyt, szikszalaggal oldották meg
a drónok vízmentesítését, mond-
ta érdeklõdésünkre Bársony Péter
versenyigazgató, a Magyar Drón-
és Multirotoros Egyesület elnöke.
A Nemzetközi Légisport Szövet-
ségtõl kapták meg a rendezés jo-
gát, így kerülhetett sor az elsõ
magyarországi világkupa futamra
Zalaegerszegen. Az esemény
azért emelkedett ki a sorból, mert

57-en indultak 11 országból (bol-
gár, koreai, román, horvát, szerb,
lengyel, cseh, francia, olasz, szlo-
vák és magyar pilóták), miközben
ezek a versenyek általában 30-40
fõvel zajlanak 6-8 ország részvé-
telével. 

A multirotoros
gyorsasági FPV
drónversenyzés lé-
nyege, hogy egy
gyorsan száguldó,
akkumulátor nél-
kül körülbelül 250
grammot nyomó
apró szerkezettel
kell manõverezni
távirányító és
szemüvegbe épí-
tett kamera segít-
ségével. A zala-

egerszegi futam számos körbõl
állt. Körönként négy pilóta ver-
senyzett egymással egy 70 x 40
méteres területû, akadályokkal
teli pályán reptetve drónjaikat.

A magyar világkupa futamon
(2022 Drone Racing World Cup

Hungary) elsõ helyen Kim MinJae,
a másodikon Hyeonjin Jang vég-
zett Koreából, a harmadik helye-
zett a bolgár Antoni Georgiev lett.
A magyar bajnokságot (Drone
Racing Hungary) Máté Blahunka
„Blahesz” nyerte meg. A Közleke-

déstudományi Intézet 100 ezer
forint különdíjat ajánlott fel a leg-
jobb magyar versenyzõnek, vala-
mint az Edutus Egyetem a legjobb
18 év alatti magyar versenyzõt ju-
talmazta meg 100 ezer forintos
különdíjjal. Mindkettõt a 11. he-
lyen végzett Kõkuti Márton „Ku-
tas” nyerte el. 

Legnagyobb kihívás önmagun-
kat legyõzni, nem különben a
stresszt, és olyan helyezést elérni,
ami reális. A nyeréshez pedig ren-
geteg gyakorlás kell, mondta ér-
deklõdésünkre még az eredmény-
hirdetés elõtt a 16 éves Kõkuti
Márton. A budapesti pilóta akkor
még a 8. helyen állt a világkupa
futamban, de a következõ körben
egy koreai drónja összeütközött
az övével. Így esett vissza a 11.
helyre. Egyetlen bennmaradt ma-
gyar versenyzõként ez rendkívül
dicséretes eredmény.

– liv –

A ZALAZONE IPARI PARK ZRT. IRODAÉPÜLETE

Jelképe az innovációnak 
DRÓN VILÁGKUPA FUTAM ZALAEGERSZEGEN

Apró szerkezetekkel száguldoztak

Kovács Tamás, dr. Háry András, Balaicz Zoltán,
Szentkirályi Alexandra, Vigh László és dr. Palkovics László

Kõkuti Márton (jobbra) verseny közben

Mindössze 1,2-1,5 másodperc alatt gyorsulnak százra azok
a kicsi drónok, amelyekkel a világ számos országából ér-
kezõ  élvonalbeli pilóta versenyzett az elsõ Magyar Drón

Világkupa Futamon, szeptember 17-én és 18-án a ZalaZONE Ipari
Park egyetemi pályaelemén. A világkupa futam egyben a magyar
bajnokság záró versenye is volt.      



GAZDASÁG 7MEGYE

Nagyon komoly múlttal
rendelkezõ szervezet
életébe kapcsolódtam

be. A Zala Megyei Vállalkozás-
fejlesztési Alapítvány (ZMVA)
1992 óta mûködik, 30 éve aktí-
van segíti és fejleszti Zala me-
gye vállalkozásait – mondta
Kustán  Gyula, az alapítvány új
vezetõje, aki mögött szintén 30
éves szakmai múlt áll. A Posta
Banknál kezdte pályafutását
1992-ben, ahol finanszírozással
foglalkozott. A korábbi Buda-
pest Bankhoz (ami ma már MKB
Bank) 1998-ban került. Ügyfél-
kapcsolati menedzserként dol-
gozott a zalaegerszegi fiókban,
késõbb fiókvezetõ lett, majd
2010-tõl megyei szinten vállala-
ti üzletközpont-vezetõként te-
vékenykedett.  

– Szakmai életútjából kitû-
nik, hogy a banki szektorban
olyan feladatköröket látott el,
amelyek a vállalkozásfejleszté-
si alapítvány tevékenységében
illetve céljaiban is megjelen-
nek.

– Tényleg van ebben hasonló-
ság, a vállalkozásfejlesztési ala-
pítvány azonban egy közhasznú
szervezet. Mûködésünket ennek
megfelelõen szervezzük: finan-
szírozással, tanácsadással, infor-
mációnyújtással, rendezvények
szervezésével, projektek bonyo-
lításával foglalkozunk. Inkubá-
torházunkban mikro- és kisvállal-
kozások számára kedvezõ lehe-
tõséggel kínálunk bérleti lehetõ-
ségeket. Fontosnak tartjuk,
hogy személyesen tudjunk Zala
megye vállalkozóival kommuni-
kálni. Négy városban tartunk
fenn vállalkozói irodát: Zalaeger-
szegen, Nagykanizsán, Lentiben
és Keszthelyen. Mind a négy
helyszínen felkészült munkatár-
saink látják el információkkal és
tanácsokkal ügyfeleinket. Kollé-
gáink olyan szakemberek, min-

denben igyekeznek a vállalkozá-
sok segítségére lenni.

– A kisvállalkozások helyze-
tét most újabb külsõ körülmé-
nyek nehezítik. Hogyan tudnak
ezen enyhíteni?

– Valóban, kihívásokkal teli
idõszakban érkeztem a ZMVA-
hoz. A pandémia hatásai még ér-
zõdnek, ugyanígy a vállalkozá-
sok mûködését, fejlõdését ne-
hezítõ újabb körülmények, az
energiahordozók áremelkedése,
az idei aszály, az áremelkedések
és a hitelkamatok növekedése.
Ezek együttesen erõsen próbára
teszik a Zala megyei vállalkozá-
sok alkalmazkodóképességét is. 

Ezeket a negatív hatásokat
kormányzati intézkedések tom-
pítják. Mi a magunk eszközrend-
szereivel pedig további segítsé-
get tudunk adni a megye vállal-
kozásainak. Ilyen segítség ré-
szünkrõl a hitelezési politikánk: a
vállalkozásoknak nyújtott hitele-
ink kamatát úgy állapítottuk
meg, hogy az a piacon elérhetõ
saját forrású hitelek kamatánál
mindig kedvezõbbek legyenek,
továbbá ne terhelje a vállalkozá-
sokat a kamat mellett egyéb ka-
matjellegû költség. Az Országos
Mikrohitel Alap forrásaival kiegé-
szítve pedig kifejezetten ala-
csony kamatszintet tudunk biz-
tosítani folyósított hiteleinknél.

Jómagam azokat a vállalkozá-
sokat tartom a legelismerteb-
beknek, amelyek a nulláról indul-
va tudnak tõkeerõs cégekké vál-
ni. Azt gondolom, egy ország

erejét alapjaiban határozza meg
az alulról építkezõ vállalkozások
sikeressége. Tõlünk nyugatra
több száz éve természetes és tö-
retlen ez a folyamat, nálunk vi-
szont bõ 30 éve indulhatott újra.
Ebben a folyamatban is tudunk
segíteni: nálunk egy megalapo-
zott üzleti tervvel rendelkezõ
kezdõ vállalkozás is fel tud venni
hitelt.  

– A Széchenyi Kártya MAX hi-
telügyekben hova fordulhatnak
a vállalkozások? 

– A ZMVA–VOSZ Pontokon, Za-
laegerszegen és Nagykanizsán
végezzük a Széchenyi Kártya
MAX hitelkérelmek és lízingké-
relmek befogadását. A hitelké-
relmek felülvizsgálatában is a
vállalkozások partnerei tudunk
lenni. A gyorsaságra és a precíz-

ségre törekszünk ebben a
feladatban, melynek érdekében
kapacitásunkat kibõvítve dolgo-
zunk augusztustól. A kérelmek
befogadásának ügyintézését, a
kérelmekhez kapcsolódó tanács-
adást a hiteligénylõk részére in-
gyenesen biztosítjuk.

– Milyen más területeken
tudnak még piaci, üzleti segít-
séget nyújtani?

– A kezdetektõl fogva több
olyan projektben veszünk részt,
amelyben szaktudásunkkal piaci
segítséget tudunk nyújtani a
megye vállalkozásainak, legyen
szó akár a vállalkozások együtt-
mûködésérõl, akár a kedvezõ fi-
nanszírozási lehetõségek köré-
nek kibõvítésérõl. Valamennyi
projektünkben alapjában véve
azért dolgozunk, hogy hozzájá-

ruljunk Zala megye gazdasági
növekedéséhez. 

Emellett fontos feladatot lá-
tunk el az Enterprise Europe
Network (EEN) projektben való
tevékenységünkkel, amely üzleti
és innovációs partnerkeresõ
szolgáltatásai révén hozzásegíti
a vállalkozásokat, hogy még ver-
senyképesebben tudjanak mû-
ködni a külpiacokon, emellett
gyakorlati támogatást nyújtunk
a határokon átnyúló üzleti és in-
novációs tevékenységhez. A vi-
lág legnagyobb gazdaságfejlesz-
tési hálózata az Enterprise
Europe Network. Több mint 60
országban van jelen, a nyugat-
dunántúli régióban, Zala és Vas
megyékben a ZMVA látja el ezt a
feladatot.

Az Alapítvány 1995-ben indí-
totta el inkubátorház program-
ját, amellyel fõként a tõkesze-
gény kis- és középvállalkozókat
szólítjuk meg. A zalaegerszegi és
a lenti irodáinkban kedvezmé-
nyes áron vehetnek bérbe irodá-
kat, oktató- és tárgyalóterme-

ket, kiegészítve az ingyenes vál-
lalkozói tanácsadói szolgáltatá-
sunkkal. A program életképes,
mert minden irodahelyiségünket
bérlik. 

– Milyen elvárásokkal tekint
az Ön elõtt álló feladatra?

– A Budapest Banknál a 300
millió feletti éves árbevételû cé-
gekkel foglalkoztam. A Zala Me-
gyei Vállalkozásfejlesztési Alapít-
ványnál alapvetõen a mikro- és
kisvállalkozások finanszírozása
és projektekben való részvételük
elõsegítése a feladat. Ez új terü-
let, melynek ellátásában bizto-
san jól tudom kamatoztatni ban-
ki tapasztalataimat. Azt gondo-
lom, ha az elõbb bemutatott te-
vékenységeinkkel hozzá tudunk
járulni a zalai vállalkozások sike-
rességéhez, akkor jól dolgoz-
tunk, mert növekszik a megye
gazdasági ereje. Ebben hiszek,
és ezért valóban érdemes min-
dent megtenni – hangsúlyozta
Kustán Gyula, az alapítvány
vezetõje. 

Antal Lívia

Kustán Gyula

KUSTÁN GYULÁVAL, A ZMVA ÚJ VEZETÕJÉVEL BESZÉLGETTÜNK

Sikeressé tenni a zalai vállalkozásokat

A MouldTech Systems Kft. ku-
tatás-fejlesztési részlegén a leg-
kiemelkedõbb hazai egyetemek-
kel együttmûködve valósítja meg
a jövõ precíziós mezõgazdasá-
gához elengedhetetlen, saját fej-
lesztésû permetezõ és meteoro-
lógiai drónjait. A több mint 20
esztendõs múlttal bíró zalaeger-
szegi vállalat drón kompeten-
ciaközpont létrehozását tervezi.
Innovációs képességük immár a
jármûipar területén is megmutat-
kozik: egy legendás Formula 1-
es versenyautó újratervezése és
sorozatgyártása mellett kifejlesz-
tették annak elektromos változa-
tát is, amit a szeptember 30-án
megrendezendõ IV. ZalaZONE In-
novációs Napon mutat be a cég
a szakmai közönségnek. Molnár
Gáborral, a vállalat ügyvezetõ
igazgatójával beszélgettünk.  

– Antal Lívia –

– A szerszámtervezéstõl és
gyártástól hosszú út vezetett
odáig, hogy mára a vállalat a mo-
bilitás több területén is megvetet-
te lábát.

– Meghatározott irányok és cé-
lok megvalósításával jutottunk el
oda, hogy a legmodernebb techno-
lógiák fejlesztésével foglalkozzunk.
A vezetõ nélküli légi, illetve földfel-
színi jármûvek fejlesztése, gyártá-
sa, továbbá az ingatlanfejlesztés és
az edukáció a cégcsoporton belül is
elkülönülnek. Természetesen, tevé-
kenységeink közül nem tûnt el a ha-
gyományos szerszámtervezés és
gyártás sem, az ötlettõl a sorozat-
gyártásig képesek vagyunk lefedni
ügyfeleink igényeit.

– Nagy hangsúlyt fektetnek
különféle dróntechnológiák létre-
hozására, ezen a területen több
termékük úttörõnek bizonyult a
saját felhasználási területén.

– Kutatás-fejlesztési projektje-
inkben hatalmas szerepet játszik a
vezetõ nélküli légieszközök, drónok

tervezése. Kiemelném a precíziós
mezõgazdaság területén élvonalbeli
WohnderJet Agro H20 permetezõ-
rendszerünket, mely egy olyan, sa-
ját fejlesztésû és gyártású permete-
zõfejjel ellátott ipari drón, amellyel
drasztikusan csökkenthetõ a kiszórt
permetszer mennyisége. A célzott
kijuttatásnak köszönhetõen minden
eddiginél hatékonyabban végezhe-

tõ a növényvédelem, mindeközben
sokkal kisebb ökológiai lábnyomot
hagyunk magunk után. A
WohnderJet Agro H20 permetezõ-
rendszer az elsõ, forgalomba hoza-
talra engedélyezett permetezõ drón
Magyarországon. A drónos gazdál-
kodás új lehetõségeket biztosít a
felhasználóknak, ugyanakkor telje-
sen új szemléletet is követel, ezért
elindítottuk permetezõ-drónpilóta-
képzésünket, amely során tesztpiló-
táink nem csupán saját, de más vál-
lalatok drónjaiból is igyekeznek ki-

hozni a maximumot. A drónokkal
kapcsolatos fejlesztés, gyártás, ke-
reskedelem, szolgáltatás, szerviz és
oktatás olyan hangsúlyossá vált,
hogy mindezen tevékenységeinket
külön cégbe szerveztük át.

– Európai mércével is élen jár-
nak meteorológiai drónok fejlesz-
tésében. Mely területeken alkal-
mazhatóak ezek a jármûvek?

– Meteorológiai drónjainkkal az
ország több pontján mérünk, többek
között a levegõ páratartalmát, a szél
irányát és a felhõsödés mértékét. A
bejövõ adatokból kapott pontos idõ-
járás-elõrejelzés nem csupán a
drónos légi növényvédelem terve-
zését könnyíti meg, de olyan, ener-
getikával kapcsolatos területeken is
hasznosítható, mint a napelem-
parkok vagy a szélerõmûvek kapa-
citásának számítása. A közlekedés-
ben, a logisztikai útvonalak megter-
vezésében is óriási szerepük lehet

a közeljövõben. A tavalyi hõlégbal-
lon Európa-bajnokságon, valamint a
közelmúltbeli zalaegerszegi drón vi-
lágkupa futamon is cégünk biztosí-
totta a pontos elõrejelzést. A meteo-
rológiai világszövetség átvette kuta-
tásaink egy részét, miközben kollé-
gáink neves szakmai lapokban pub-
likálnak, ezért ezt a projektet Euró-
pa-szerte hatalmas figyelem övezi.
A jármûipari innovációink során el-
engedhetetlennek tartottuk, hogy
együttmûködjünk az ország legkivá-
lóbb tudásközpontjaival, ezért ta-
valy októberben a gödöllõi székhe-
lyû Magyar Agrár- és Élettudományi
Egyetemmel, idén júniusban pedig
a Budapesti Mûszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetemmel, valamint a
Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel
kötöttünk megállapodást. A bécsi
egyetemmel a Formula Student
East programon keresztül mûkö-
dünk együtt.

– A drónokkal kapcsolatos
projektjeiket tekintve nem mehe-
tünk el szó nélkül egy nagyobb
lélegzetvételû vállalás, egy drón
kompetenciaközpont létrehozása
mellett.

– Terveink szerint az andráshidai
repülõtéren építjük fel a
DroneMotive kompetenciaközpon-
tot, ahol a jármûipari tesztpályához
hasonló tesztkörnyezetet hozunk
létre a pilóta nélküli repülõeszközök
számára. Ezúttal is kiemelten fontos
számunkra, hogy olyan cégekkel
mûködjünk együtt, akikkel a drón
technológiák hazai kutatás-fejlesz-
tését világszínvonalra emelhetjük.
Ezáltal a leendõ drón kompetencia-
központ segítségével olyan mûsza-

ki kultúra és mérnöki képesség jele-
nik majd meg Zalaegerszegen, ami-
lyen még nem volt.

– Az autóipar területén is
megtalálták azt a szegmenst,
amelyben kétségkívül egyedit al-
kothattak.

– Ant Anstead angol autóépítõ,
az Autókereskedõk címû, népszerû
ismeretterjesztõ sorozat jelenlegi
szerelõjével közösen fejlesztettük ki
az Alfa Romeo Tipo 184 versenyau-
tó autentikus, korhû másolatát. Az
egyedülálló, új generációs precíziós
gyártási technológiával, Magyaror-
szágon készülõ Tipo 184 teljes mér-
tékben megfelel a 21. század kihívá-
sainak – mindezt a ZalaZone Jármû-
ipari Innovációs Központ adottságai-
nak kiaknázásával értük el. Nagy ér-
deklõdést tapasztaltunk a verseny-
autók iránt, a közeljövõben egy 12
darabból álló flottát szállítunk ki
Amerikába. Mindeközben cégünk
legkiválóbb mérnökei olyan fába
vágták a fejszéjüket, amilyenre még
nem volt példa: történelmében elõ-
ször teljesen elektromos hajtást ka-
pott a legendás versenyautó, ami-
nek világpremierje a IV. ZalaZONE
Innovációs Napon lesz, szeptember
30-án. A szériagyártást megalapozó
tanulmányautó elkészítése közben
olyan, nem mindennapi tudásbázis
jött létre, amely megalapozza a vál-
lalat további autóipari fejlesztések
felé nyitását. A BME-vel kötött part-

nerség keretében pedig a Tipo 184
kit az egyetemi tantervbe épülve
motiválja a jelenlegi és jövõbeli diá-
kokat, hogy karrierjüket az autóipar-
ban kezdjék meg.

– Mindezek mellett folyamato-
san fejlesztették a Science Par-
kot.

– Ingatlanfejlesztõ cégünkkel be-
fejeztük a Science Park kialakításá-
nak ránk esõ részét. Piramis kutató-
központunk és mûhelyünk mellett
felépítettük harmadik épületünket is,
ahová az autók fejlesztéséhez szük-
séges technológiákat költöztettük
be, szoros együttmûködésben a
gyõri Széchenyi István Egyetem-
mel. Az egyetem Science Parkban
helyet kapott két épületében a hall-
gatók képzése mellett komoly fej-
lesztõ munka zajlik. Úgy látom, egy
elõremutató mûszaki szellemi köz-
pont jött létre. Tavaly ünnepeltük a
MouldTech Systems fennállásának
20. évfordulóját, ennek jelentõségé-
hez mérhetõ, hogy közel egyéves
tárgyalássorozatot követõen hama-
rosan a Bosch is megjelenik a
Science Parkban. Kutatóközpontju-
kat 2023-ra építjük fel a partnercé-
gekkel együtt. Három évvel ezelõtt
sikerült meggyõzni az AVL-t, hogy
Zalaegerszegre jöjjön. Folyamato-
san keressük leendõ partnereinket,
ezért reméljük, hogy egy év múlva
újabb alapkõletételekrõl számolha-
tok be.

MOULDTECH SYSTEMS:

FÖLDÖN ÉS ÉGEN AZ ÉLEN

Egyedülálló fejlesztés az elektromos hajtású versenyautó

WohnderDrone A10
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Szentgyörgyváron nagyon
sok tartalmas programot szer-
veztek mostanában; margó-
feszt, fogathajtó verseny és
szüreti felvonulás kereste az
érdeklõdõk kedvét. 

– A szabadtéri füves lovas-pá-
lyán, szeptember második hétvé-
géjén 14. alkalommal rendeztük
meg a fogathajtó versenyt,
amely szorosan kapcsolódott a
2022-es Hungaricum Helyi Érté-
keket megõrizni segítõ pályázat-
ban szereplõ lipicai ménes bemu-
tatóhoz – mondta Ádovics István
polgármester. – A lipicai lovak faj-
ta- és tenyésztéstörténeti bemu-
tatóján kívül volt lovas felvonu-
lás, magyar huszár- és íjászbemu-
tató, vadász- és akadályhajtás is,
a gyerekek pedig a karikás ostor-
ral ismerkedhettek. Augusztus
közepén ismét megrendeztük
településünk legszínesebb kultu-
rális fesztiválját, a Margófesztet.
A mintegy háromszáz lakosú
Szentgyörgyváron irodalmi és
színházi programokkal, koncer-
tekkel, slam poetryvel, kiállítá-
sokkal, filmvetítésekkel vártuk az

érdeklõdõket. A három napon át,
egyszerre négy helyszínen zajlott
a program. Annak ellenére is so-
kan jöttek hozzánk, hogy a kör-
nyék településein rengeteg ren-
dezvényt szerveztek. Grecsó
Krisztián József Attila-díjas költõ,
író, a közösségi médiában közzé-
tett posztja szerint az egyik leg-
sikerültebb honi fesztivál szerep-
lõjévé avanzsáltunk, ami nagy
megtiszteltetés. Pályázati támo-
gatás segítségével megtartottuk
a vidám hangulatú, hagyomá-

nyos szüreti felvonulást. A zenés-
táncos falujárás elõtt a kultúr-
házban egy helytörténeti kiállí-
tást is megnyitottunk. Készülünk
a Márton Napi libaünnepre, ahol
az új bor megszentelése is meg-
történik.

Egy belterületi közútfelújítás,
az Alsópáhok felé tartó út legkri-
tikusabb szakaszának újra aszfal-
tozása és a belterületi csapadék-
víz-elvezetés avatóünnepségét
októberben szeretnénk megtar-
tani. A Magyar Falu Programon
33 millió forintot nyertünk a pol-
gármesteri hivatal rekonstrukció-
jára, de az elszabadult építõipari
árak és horribilis munkadíjak mi-
att a kezdés idõpontjáról és a
megvalósítás mikéntjérõl a képvi-
selõ-testületünknek bölcs dön-
tést kell hoznia. Csak a komplett
tetõcsere kerül közel 9 millióba,
de még sok egyéb vállalásunk
van. Szerencsére a többi középü-
letünket és a temetõt is rendbe
tettük, így nemigen van miért
szégyenkezni.

Nemes Norbert

Szentgyörgyvár szerethetõen

A szüret olyan ha-
gyomány, melyhez a
kemény munka mellett
a finom ételek, a za-
matos borok, a zene, a
mulatság és a szüreti
felvonulás is hozzátar-
tozik. Felsõrajk köz-
ségben szeptember
24-én ezt a hagyo-
mányt elevenítették
fel a Felsõrajki Népdal-
kör szervezésében. 

Kora délután a Köz-
ségháza melletti pajtá-
nál finom illatok és han-
gos zene fogadta a láto-
gatókat. Vigh László or-
szággyûlési képviselõ is
tevékeny résztvevõje volt a szü-
reti programnak. 

– Korábban szinte minden fa-
luban tartottak szüreti felvonu-
lást. A modern világ azt hozta, a
lovaskocsikat traktorok, meg te-
herautók váltották fel. Fontos,
hogy a közösséget összeková-
csoljuk. A rendezvényeknek a ci-

vil szervezetek adják a színt, az
ízt és a zamatot, lehetõséget te-
remtve a találkozásra – fogalma-
zott Vigh László. 

A program szervezését
Felsõrajki Népdalkör vállalta ma-
gára, amelynek tagjai Zsuppáné
Horváth Mária polgármesterrel
együttmûködve alakították ki a

kicsiknek és nagyoknak is tartal-
mas programot. 

– A pandémia kicsit visszave-
tette a közösségi életet a falu-
ban, de idén újra megszerveztük
a szüreti felvonulást, melyhez a
sokan csatlakoztak a települé-
sünkön – mondta a polgármes-
ter. 

Kulcsárné Csejtei Marianna, a
népdalkör vezetõje és a kórusta-
gok saját kezûleg készítettek
szórólapokat és keresték fel a
helyi gazdákat, hogy csatlakoz-
zanak traktorjukkal, motoros fû-
nyírójukkal a felvonuláshoz. 

A szüreti menet végig gurult
a falun, melynek során a porták
kapujában álló falubeliek borral
és süteményekkel kínálták a vi-
dám felvonulókat. A program a
pajtánál folytatódott, ahol az
óvodás és iskolás kisgyermekek
mellett a népdalkör készült mû-
sorral.  

Szüreti felvonulás Felsõrajkon

Fogyaszthatjuk nyersen is a
szilvát, melynek felhasználása
sokrétû. Jól illik egyes ételekhez,
pláne süteményekhez, és persze
szilvapálinka is készül belõle. A
zsûrinek ebbõl adódóan ezúttal is
az étkek, a szilvapálinkák és szil-
vás sütemények bírálata volt a
dolga. 

Vigh László, a térség ország-
gyûlési képviselõje, miniszteri biz-
tos úgy fogalmazott, a szilvafesz-
tivállal igen csak rájuk jellemzõ
rendezvényt indított el Szilvágy
önkormányzata 16 évvel ezelõtt,
ami más falvak számára is példa
lehet. 

Szilvágyon egy összeszokott
csapat dolgozik ezért, ebben rejlik
a siker, hogy évrõl évre nagy ér-
deklõdés kíséri a szilvafesztivált,
mondta Péntek Katalin polgár-
mester. A zsûriben is szinte állan-
dó csapat dolgozik: Laki Józsefné,
Szilvágy tiszteletbeli polgára,
Csernyikné Keresztes Mária, Szil-
vágy díszpolgára és idén másod-
szor Némethné Varga Anita, Pusz-
taapáti új polgármestere.

A Zala Megyei Önkormányzat
minden évben támogatja a ren-
dezvényt, idén 500 ezer forinttal.
Megszokottnak tekinthetõ az is,
hogy a zsûri elnöki tisztét ismét
Pácsonyi Imre alelnök látta el. El-
mondta, a 22 fõzõcsapat étkeinek
bírálata nem kis feladatot számuk-
ra, nehezen választották ki az elsõ
három helyezettet és két különdí-

jast. Az emléklappal jutalmazottak
sem sokkal maradtak el tõlük.

A fõzõversenyt Vicuska csapa-
ta nyert meg, õk marhahúsos,
csülkös babgulyást fõztek, illetve
aszalt szilvás krumpliprószát sült

tarjával. Második lett a Soproni
korhelyek egyetemista csapata
krumpligombócos tárkonyos ra-
gulevesükkel. A harmadik lett az
Erdõkerülõk csapata, akik ká-
posztás aszalt szilvás vadragut és
tejfölös vargányás lecsót tálaltak.
Különdíjat a két testvértelepülés,
a felvidéki Nagymad és a muravi-
déki Völgyifalu csapata nyerte le,
sertéspörköltet illetve gulyást
készítettek. A kulturális mûsorba
is beneveztek: fellépett a
Völgyifalui Népdalkör és a Pün-
kösdi Rózsa Citeraegyüttes, vala-

mint a Nagymadi Bicsakfa Nép-
dalkör. 

A szilvapálinkák mustrájában a
legjobbnak járó elismerést Né-
meth János nyerte el. A szilvás sü-
temények versenyében a legjobb
Bécs Tünde lett, borzas szilvás
desszertjével.

Péntek Katalin polgármester
ajándékokat adott át Kovács Re-
bekának, akit kitûnõ tanulmányi
eredményért köszönhettek az idei
szilvafesztiválon is. 

A fõzõcsapatok mellett az ön-
kormányzat és a Szilvágyért Egye-
sület is gondoskodott a vendégek
ellátásáról. Ebédre székelykáposz-
tát, diós és mákos bundába forga-
tott szilvás gombócot valamint
kemencében sütött szilvamálét
fogyaszthattak, vacsorára pedig
babgulyást. A szilvágyi szilvafesz-
tiválon fellépõkbõl sem volt hiány.
A pajtaszínházban hajnalig szólt az
ének, a népdaltól, az operetten át
a mulatós zenéig, hogy minden
korosztály megtalálja a neki tet-
szõ mûfajt. 

A SZILVAFESZTIVÁL 

Szilvágy védjegyévé vált
Nagy érdeklõdés mellett, 22 csapat fõzõcsapat részvételével,

kulturális programok tömkelegével rendezték meg a Szilvágyon a
Göcseji szilvafesztivált. Az önkormányzat a településhez igazán illõ
programot talált ki, mutatja, hogy a kulturális és gasztronómiai
rendezvényre már 16. alkalommal került sor szeptember10-én. 

– A nyár végi idõszakban ko-
rábban még gesztenye ünnepet
tartottunk, majd több mint egy
évtizede jött a lúdvércûzés annak
emlékére, hogy a falu egykori ta-
nítója az ötvenes években össze-
gyûjtötte a különféle néphagyo-
mányokat, a falu és a környék
földrajzi elnevezéseit, különleges
nevû helyeit. Az akkori adatszol-
gáltatók egy-egy elnevezés hátte-
rét is megvilágították. A lúdvérc,
az õsi magyar mitológia egyik mi-
tikus lénye, mely a helyi népha-
gyományban is szélesen elterjedt.
Jellemzõ rá, hogy néha ugyan
hasznot hajt, de a gonosz termé-
szete miatt, minél hamarabb meg
kell szabadulni tõle. Szépapáink és
szépanyáink fekete tyúktojásból
keltették ki a lúdvércet a hónuk
alá téve. A ludvérc, a kiköltésre
vállalkozóval ellentétes nemû em-
beri formát vett föl és arról felis-
merhetõ, hogy patája van. Mi,
szervezõk tréfásan szoktuk azt
mondani: mivel kilóg a lóláb, ezért
nincs helye egyetlen patásnak
sem a közelünkben. Az igaz, hogy
az ártó lény szinte minden kíván-
ságát teljesíti gazdájának, de an-
nak az életerejére pályázik. Elûzni
õt csak olyan feladattal lehet,
amit képtelen végrehajtani. A ros-
tában való vízhordáshoz hasonló

teendõkkel való leterheléssel le-
het a pusztulását megserkenteni.
Az 50-es években barkás ágakat
raktak az ablakok és a nyílászárók

fölé, hogy nehogy bemenjen a
lúdvérc.

– Miként zajlott a kulturális
gasztronómiai ünneplés?

– A falunaphoz hasonló családi
napon együtt voltunk, beszélget-
tünk, erõsödtek közösségi kap-
csolataink. Voltak vidám sport-
programok, kézmûves foglalko-
zások. A helyet és a tûzifát az ön-
kormányzatunk biztosította, a
bográcsos fõzõverseny, a sza-

kácsviadal ételeit pedig kis cso-
portokban készítették el az itt
élõk. A helyi hagyományõrzés
ápolását segítendõ, nyertünk
pénzügyi forrást egy Interreges
pályázaton. Nem éttermet nyi-
tottunk, csak a magyar konyha
régi, egészséget adó remekeit
kóstoltattuk. Kialakítottuk az Ízek
utcáját, ahol gasztronómiai be-
mutató várta az érdeklõdõket.
Helyi termékek és egészséges,
hagyományos alapanyagokra
épülõ ételek, élelmiszerek kósto-
lási lehetõséggel egybekötött
bemutatóját szerveztük meg. A
valkonyai Erdõszéli Pékkuckó és a

Ghaurved mustár termékeit is
megízlelhették mindazok, akik
elõtt még ismeretlenek voltak
ezen helyi termékek. Mulatságos
Intergalaktikus, Szabadstílusú
Ludvérctojás hajító bajnokságot
is szerveztünk. A házibuli elõtt
megvolt persze a Ludvércûzés is!
Erdei felvonulással, lámpásokkal,
a tûz fényével ûztük távolra az
ártó erõket a falutól.

– nemes –

11. Lúdvércûzés Valkonyán
Valkonya a világ zajától elzártan, erdõvel borított lankás dom-

bok közt fekvõ 66 fõs zsákfalu. A zalai dombvidék ékszere ad he-
lyet a télen nyáron üzemelõ kicsit „szocreál”, de közkedvelt turista-
háznak, amit a régi falusi iskolából alakítottunk át még a 1990-es
évek elején. Tavaly megszépült a közösségi térként is mûködõ in-
gatlan és van az épülõ-szépülõ kisközségben egy kedves haranglá-
bunk is. Nálunk nincs kocsma, bolt, iskola, óvoda, van viszont egy
jól mûködõ falugondnoki szolgálat, melynek segítségével sokaknak
megoldott az iskolába és munkába járás, a gyógyszer kiváltás –
mesélte HHaattaallaa  GGáábboorr  polgármester, akit a szeptember derekán tar-
tott lúdvércjárás eredetérõl kérdeztünk.


