
Aterületfejlesztés helyi
kulcsszereplõivel foly-
tatott eszmecserét a

megyeházán Czunyiné dr. Berta-
lan Judit, az Északnyugat-ma-
gyarországi Gazdaságfejlesztési
Zóna komplex fejlesztéséért fe-
lelõs kormánybiztosa tájékozta-
tó roadshow-ja keretében. A
szakmai egyeztetést megelõ-
zõen sajtótájékoztatót tartott
dr. Pál Attilával, a Zala Megyei
Közgyûlés elnökével.

A roadshow célja, hogy minél
szélesebb társadalmi egyezetés
elõzze meg a zónára vonatkozó,
ciklus végére elkészítendõ stra-
tégiát, ami együtt kezeli a gazda-
ság- illetve a területfejlesztést,
mondta Czunyiné dr. Bertalan Ju-
dit. A kormánybiztos kiemelte, a
munkában a megyei önkormány-
zatok a bázispartnerei, hiszen
van tapasztalatuk és tudásuk
ezen téren, ami a megyei terü-
let- és településfejlesztési opera-
tív programok koordinálásában
és kidolgozásban is megnyilvá-
nul. Mint mondta, fontos szerep-
lõi a konzultációs folyamatnak az
iparkamarák, az agrárkamarák,
valamint az egyetemek, itt Zala
megyében is. A kormánybiztos

kifejtette, hogy az Északnyugat-
magyarországi Gazdaságfejlesz-
tési Zóna az ország gazdaságilag
legfejlettebb térsége, melyet
erõsítendõen kell meghatározni
a Zala megyét érintõ kitörési
pontokat is úgy, hogy az egész
zónára vonatkozóan komplex
stratégia jöjjön létre. Kérdésre
válaszolva elmondta, a zóna és a
megye erõssége a jármûipar,
amely egyben kitettséget is je-
lent. Mivel hosszabb távon nem
lehet egy iparágra alapozni, meg
kell találni azokat a gazdasági
ágazatokat, akár a jármûiparhoz
kapcsolódóan, amelyekkel fenn-
tartható, illetve továbbfejleszt-
hetõ a zóna és a megye gazdasá-
ga. Ezen a területen tehát biztos
lesz feladat, hangsúlyozta a kor-
mánybiztos. 

(Folytatás  a  3.  oldalon)
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A 2022-es városi költségvetés
stabil volt, az önkormányzat biz-
tonsággal tudta mûködtetni az
intézményeket, de a világméretû
energiaválság sajnos Zalaegersze-
get sem kerülte el, szögezi le elöl-
járóban a város elsõ embere. 

– Vegyes érzelmekkel búcsúz-
hatunk a magunk mögött ha-
gyott hónapoktól. A pandémia
után végre újraépíthettük emberi
kapcsolatainkat, közösségeinket,
megtarthattuk hagyományos
rendezvényeinket, nagyszabású
fesztiváljainkat. Folytathattuk a
városépítõ munkát, ám idõköz-
ben újabb kihívásokkal kellett, kell
szembenéznünk Zalaegerszeg el-
sõ, 1247-es, írásos említésének
775. évfordulóján – folytatja
Balaicz Zoltán. 

– Hogy alakultak a gazdaság-
fejlesztéssel kapcsolatos terveik? 

– A nehézségek ellenére is
rendkívül mozgalmas volt az esz-

tendõ. Sok beruházást indítot-
tunk útnak, és legalább olyan sok
le is zárult. Elkészült a Zala ZONE
Jármûipari Tesztpálya, mely mág-
nesként vonzotta, vonzza a kü-
lönbözõ kiegészítõ fejlesztéseket.
Megépült a Rheinmetall gyár és
megkezdõdött a modern gyártó-
sorok telepítése. Leraktuk a
Bosch Kutató-Fejlesztõ és Teszt
Kampusz alapkövét, elkészült az
AVL Hungary Kft. iroda- és üzem-
csarnoka. A Science Parkban a
Széchenyi István Egyetem inku-
bációs és szállásépületeit adtuk
át. Zajlik a Metrans közúti-vasúti
termináljának és logisztikai köz-
pontjának építése. Mindemellett
a Flex, a Fundament Plus Kft., a
Magyar Posta Zrt. is jelentõs be-
ruházással járult, járul hozzá a vá-
ros gazdasági fejlesztéséhez. 

Az elmúlt 8 évben több tízmilli-
árd forint értékben valósultak
meg beruházások és 4 ezer új

munkahely jött létre Zalaegersze-
gen. 2022 és 2024 között további
2000 új munkahellyel számolunk,

a tervezett beruházások összérté-
ke pedig 165 milliárd forint lesz.

(Folytatás  a  3.  oldalon)

Év végén, az új év közeledtével érdemes visszatekinteni a ma-
gunk mögött hagyott idõszakra, hiszen a számvetés segít abban,
hogy a mindennapokból hátra lépve objektívebb képet kapjunk az
elmúlt hónapok történéseirõl. Balaicz Zoltánt, Zalaegerszeg polgár-
mesterét arra kértük, összegezze, miként teljesített a város az
újabb, váratlan kihívásokkal teli évben.

A TARTALOMBÓL
A hazai és uniós pályázatokról

3. oldal

Nagykanizsa a beruházásaira támaszkodik
5. oldal
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– A közösségépítõ szüreti fesz-
tivál után Szent Márton napja al-
kalmából rendeztük meg a II.
Esztergályhorváti Márton napot. A
lámpás felvonulást tartalmas és
színvonalas mûsorok követték. Az
Esztergályhorváti Kulturális Cso-
port és a Bokréta Hagyományõrzõ
Egyesület elõadása után a liba na-
pi lakoma következett! Megkós-
toltuk a Cséry Gergõ plébános ál-
tal megáldott, a Gellért-hegy szõ-
lõs gazdáinak felajánlásaiból asz-
talainkra kerülõ új borokat. E ren-
dezvényen az aranykorú polgára-
inkat is köszöntöttük az idõsek
hónapja alkalmából. Minden tá-
mogató felajánlásért hálával tar-
tozunk. Külön köszönjük Fõtiszte-
lendõ Cséry Gergõ atyának és dr.
Milus Lajos jegyzõnek az aktív
részvételt. Fontos, hogy efféle
nagyon szép kezdeményezéssel
megõrizzük és ápoljuk a hagyo-
mányainkat. A képviselõ-testület
kiemelt célja, hogy minél több al-
kalommal lehetõséget teremt-
sünk a közösségépítésre, nagy
öröm, hogy lakóink ilyen nagy lét-
számban vesznek részt a prog-
ramjainkon.

– Milyen támogatást nyújta-
nak?

– Az „Esztergályhorváti Ifjú Pol-
gára” programban jövõre nõ a tá-

mogatás. Eddig a születéstõl a
ballagásig összességében száz-
ezer forintot kaptak a helyi csalá-

dok gyermekenként, a következõ
évtõl viszont emelkedik az összeg.
Két éve indult el a program – ak-
kor még babakötvény néven –,
amely az óta tovább gyarapodott,
hogy minél szélesebb körben tud-
juk támogatni azokat a szülõket is
akik gyermeket vállalnak. A gyer-
mekvállalás és -nevelés nem
könnyû feladat: kihívás a szülõk-
nek és a tágabb családnak egy-
aránt. Ezért minden segítség el-
kél, s nemcsak a közeli hozzátar-
tozóktól, hanem a település ré-
szérõl is. Születéskor negyven-
ezer, az óvodába lépéskor har-

mincezer, az iskolai évek kezdetén
pedig ismét negyvenezer ezer fo-
rintot kapnak a szülõk gyerme-
kenként. Idén három ifjú született
a településen, hamarosan õket és
szüleiket is köszöntjük. 

Több millió forintot osztunk
szét karácsony elõtt. Az év végén
a település ifjú és idõs polgárait
és minden rászoruló kérelmezõt
támogatunk. A szociális keretbõl
fennmaradó összegbõl pedig

szinte minden rászoruló kérelme-
zõ részesül több mint 12 ezer fo-
rint értékû támogatásban. Köz-
ponti forrásból januárban továb-
bi 57 család kap téli tüzelõt. A
szállítás költségeit az önkor-
mányzat állja. A fõváros II. kerü-
letével való testvértelepülési
együttmûködésünknek köszön-
hetõen, minden, itt élõ gyermek
ötezer forint összegû személyre
szóló ajándékot kap karácsonyra.
A faluban az anyagi lehetõségek
függvényében mindenkinek pró-
bálunk segíteni.

– nemes  –

A betelepülõk számára fontos
volt a gyökerekkel való megismer-
kedés, hogy valóban otthonuknak
érezhessék a falut és a tájegységet,
amiért el kezdték kutatni történe-
tét. Kiderült, Márokföldé a legré-
gebbi adománylevél az Õrségben,
ami egyértelmûvé tette azt is,
hogy a három zalai kisfalu,
Nemesnép, Márokföld és Szent-
györgyvölgy igencsak szerves ré-
sze az Õrségnek. Márokföldön talál-
ható a legnagyobb sökfás temetõ,
ami az egyik utolsó kultúremléke
az õrségi református létezésnek. A
fejfák a  véletlennek köszönhetõen
maradtak fenn. A 32 kopjafára gú-
lába rakva találtam rá. Mindegyiket
magam állítottam vissza, mondta el
a polgármester, akivel a lenti Arany
János Általános Iskolában beszél-
gettünk, ahol tanít.

Az õrségi táj vonzása megmu-
tatkozott abban is, hogy fiatal há-
zaspárok, gyerekek, úgyszólván
egy teljesen más generáció kezdte
feltölteni a falut, miközben sajnos,
idõseink eltávoztak közülünk. Pol-
gármesterségem elején, 2010-ben
még csak 34-en lakták a községet,
jelenleg közel 60-an. A lakosság
döntõ többsége ma már 50 év
alatti. Szinte nincsen eladó ingat-
lan, minden háznak gondos gazdá-
ja van. Ez látszik az egyre több fel-
újított épületen, mert a beköltö-
zõk a vidéki életmóddal az építé-
szeti értékek megõrzését is vállal-
ták. A kezdetekben a turizmus fe-
lé nyitottunk. A kalandparkon, a

jurtaszálláson, a természetmûvé-
szet parkon és a levendulás kerten
át sok mindent létrehoztunk en-
nek jegyében. 

Törekedtünk a falu infrastruk-
turális fejlesztésére is. A környé-
ken Márokföldön építettük ki elsõ-
ként az optikai szálas internetet,
valamint az idõzített LED-es közvi-
lágítást. Körültekintõen gondol-
kodtunk az egyedi szennyvízkeze-
lés megoldásában is: melyik az a
település, ahol az embereknek
egybehangzóan jó véleményük
van a beépített berendezésrõl. Így

jutottunk el a Vas megyei
Apátistvánfalvára. Megkerestem a
kivitelezõt, és a szerzett tapaszta-
latokra  alapozott dokumentáció-
val pályáztunk, és nyertünk. Az
egyik legjobbnak tûnõ technológi-
át választottuk, és októberben a
kivitelezõ letelepítette a 25 egyedi
szennyvíztisztító berendezést az
ingatlanokhoz. A beruházás közel
100 millió forintos költségének

döntõ részét a pá-
lyázat fedezte, a
fennmaradó lakos-
sági önerõ 60 száza-
lékát önkormányza-
tunk biztosította! A
lakossági hozzájáru-
lás berendezésen-
ként így mindössze
110–140 ezer forint
volt háztartáson-
ként. Energiapar-
kunk egy kedves
„törzsvendége” se-
gítségével, megújí-
tottuk a park táblá-
zását, azok szöve-
gezését is, idõjárás-
álló, mandala-gra-
fikákkal kiegészített
tetszetõs kivitelû
táblákat helyeztünk
ki a pontokhoz, és
új, szakmailag kifo-

gástalan információs
táblákat a bejárathoz. 

A közösségi élet tekintetében
együttmûködünk Nemesnéppel
és Szentgyörgyvölggyel. Feloszt-
juk egymás között a programo-
kat. Saját rendezvényünk a közel-
gõ karácsonyi vacsora és ajándé-
kozás, amellyel tulajdonképpen
elbúcsúzunk az évtõl, mondta vé-
gül Szabó István polgármester.

– AL –

A közel 300 lelkes községben,
Pórszombaton az elmúlt idõ-
szakban a közösségépítés került
a középpontba. Tánczos László
polgármester azon dolgozik,
hogy az itt élõk környezete és
komfortérzete folyamatosan ja-
vuljon. Ahogy a vezetõ elmond-
ta, nem csak a lelket, hanem az
emlékeinket és a településünket
is folyamatosan ápolni kell. 

Október végén találkoztunk a
faluban, amikor a 60 év felettie-
ket és a már nyugdíjasokat várták
a hagyományos szépkorúak ün-
nepségére a kultúrházban. A vi-
lágjárványt követõen Pórszom-
baton is nagy igény mutatkozott
a közösségi életre. Ezen alkalom-
mal is csordultig telt a terem,
ahol a polgármester mellett Vigh
László országgyûlési képviselõ
köszöntötte a szépkorúakat. Ki-
emelte, hogy egy közösség akkor
aktív, ha minden tagja megtalálja
a maga feladatát és a jelenlétével
építi a közösséget. A kö-
szöntõket követõen színes
kulturális mûsor követke-
zett, melyben a helyi óvo-
dások és iskolások készül-
tek énekkel és táncos elõ-
adással az idõseknek. Emel-
lett a helyi asszonyok kóru-
sa a Szépkorúak himnuszát
adta elõ. Fellépett még a
Lenti Ádám Jenõ Alapfokú
Mûvészeti Iskola helyi furu-
lyásai és fiatal táncosai, va-
lamint a Göcseji Szegek
Néptáncegyüttes vidám
táncával adták meg a ren-
dezvény alaphangját. 

Tánczos László megkeresé-
sünkre elmondta, hogy a telepü-
lés vezetése nagy gondot fordít a
Pórszombaton található emlék-
mûvek ápolására. 

– Az elmúlt években megújult
a temetõ, az elsõ világháborús
emlékoszlopok, a hõsi emlékmû
is. A felújításokat nagyrész saját
forrásból finanszíroztuk, de vol-
tak lokálpatrióta felajánlások is és

emellett a helyi emberek is sokat
segítettek ezen helyek rendbeté-
telében – tájékoztatott a polgár-
mester.  

A több mint harminc éve állí-
tott elsõ és második világháborús
helyi hõsök tiszteletére emelt
emlékmû a régi önkormányzati
hivatalhoz tartozó területen állt
sokáig, ez a terület funkcióját
vesztette, és az emlékmû talap-
zata is felújításra szorult. Az ösz-
szefogásnak hála a településen
egy közparkot hoztak létre, az
emlékmû elé térköves bejárót
alakítottak ki, köré pedig fákat ül-
tettek és virágos sétányt. Az em-
lékmû avatását december 10-én
tartották a településen. Pór-
szombaton a nagy világégésben
64 helyi lakos vesztette életét,
akiknek a nevét õrzi az utókornak
az emlékmû. 

A Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési
Egyesület dolgos napokkal zárja majd az eszten-
dõt és kezdi meg az új évet. A 2014–2020-as
LEADER Program lassan zárul, és az új KAP Stra-
tégiai Terv szerint indul a 2023–2027-es ciklus
programozása. Minderrõl dr.  Csikós  Andrea  Dóra,
a munkaszervezet vezetõje adott tájékoztatást.

Az egyesületet alkotó önkor-
mányzatok és a bejegyzett civil
szervezetek még 2023. júniusáig
tudnak támogatási kérelmet be-
nyújtani a helyi fejlesztések támo-
gatása felhívás keretében eszkö-
zök, gépek, beszerzésre rendez-
vények, fesztiválok szervezésére,
továbbá épületek felújítására mo-
dernizálására energetikai korsze-
rûsítésére. A pályázóknak azonban
néhány szigorítással is számolniuk
kell. Például a projekt végrehajtá-
sára rendelkezésre álló idõtartam
24 hónapról 12 hónapra csökken.
Azon beruházásoknál, ahol építési
engedély kell, kizárólag a jogerõs
építési engedély birtokában nyújt-
ható be a támogatási kérelem. En-
nek hiányában érdemi vizsgálat,
így hiánypótlás nélkül elutasításra
kerül a projekt. A megpályázható
keretösszeg mintegy 100 millió
forint, amelyre 2,5 millió és 8 millió közötti összeg-
ben, 95 százalékos támogatás intenzitással lehet
projektet benyújtani, jövõ év júniusáig. Fontos tud-
nivaló, hogy 2025. június 30-ig a projektek záró ki-
fizetési igényléseinek is be kell érkezni a kifizetõ
ügynökséghez. 

A pályázatok ügyintézése mellett a következõ
négy évre szóló Helyi Fejlesztési Stratégia elsõ ter-
vezetének is el kell készülni már rögtön az év ele-

jén, amelyet az Agrárminisztériummal való folyama-
tos egyeztetés mellett, az év közepére kell véglege-
síteni. Most az új tervezés kezdetén a települések-
nek és az ott mûködõ gazdasági és non profit szer-
vezeteknek lehetõségük van egy másik LEADER cso-
porthoz való csatlakozásra is, a sikeresebb pályázás
reményében. Az elsõ pályázatok kiírására leghama-
rabb is 2024-tõl kerülhet sor. A pályázatok megje-
lentetését gondos tervezési munka elõzi meg,

amely már ez év végén
elkezdõdik. A munka-
szervezet munkáját a
szubszidiaritás jegyében
egy termelõkbõl és vál-
lalkozókból, valamint
egyesületi elnökökbõl,
szükség szerint vidék-
fejlesztési szakembe-
rekbõl álló Tervezés Ko-
ordináló Csoport segíti,
akik részt vesznek a be-
érkezõ projektötletek
értékelésben, fejlesztési
javaslatok megfogalma-
zásában, a Helyi Fejlesz-
tési Stratégia céljainak,
intézkedéseinek, támo-
gatható tevékenységei-
nek stb. meghatározá-
sában. A korábbi idõ-
szakhoz képest hasonló
összegû pénzügyi keret

és egyes eseteben akár kedvezõbb támogatás-in-
tenzitás mellett a tervezés középpontjában a mezõ-
gazdasági és nem mezõgazdasági mikro és kivállal-
kozások fejlesztése, a települések épületeinek ener-
getikai korszerûsítése, okos megoldások alkalmazá-
sának támogatása, valamint a felsõrajki termelõi és
kézmûves piac (képünkön) gazdasági potenciáljának
növelése és a többi LEADER szervezettel való
együttmûködés áll majd.

Márokföld múltja és jelene
Márokföld lakossága az elmúlt 12 évben szinte megduplázódott.

Az õrségi tájegység egyedisége vonzotta a betelepülõket a ma-
gyar–szlovén határ közelében fekvõ kicsiny faluba. SSzzaabbóó  IIssttvváánntt,,  a
települést 2010 óta vezetõ polgármestert is ez hozta ide anno. Az
újonnan jöttek a falu történetére is kíváncsiak voltak.  

ESZTERGÁLYHORVÁTI SIKERE

Értékõrzõ hagyományápolás

KÖZÉP-ZALA GYÖNGYSZEMEI VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET
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A majdnem félezer lelkes Esztergályhorváti lendületesen épít kö-
zösséget és erejéhez mérten minden polgárját támogatja. Év közben
takarékosan bánunk a központi költségvetésbõl szociális kiadásokra
érkezõ forrással, így minden esztendõben jut településünknek pénze
arra, hogy a fiatalokat, illetve idõs és a rászoruló polgárjait segítse és
megbecsülje – vázolta BBrruunnnneerr  TTiibboorr polgármester. Elöljáróban a ren-
dezvények sikerérõl faggattunk. 

Kopjafa a sökfás temetõben



(Folytatás  az  1.  oldalról)

– Láthatóan jól haladtak a
Modern Városok Programmal
(MVP), illetve a Terület- és tele-
pülésfejlesztési Operatív Prog-
rammal (TOP) is.

– Mindkét programnak kö-
szönhetõ, hogy a város történe-
tének eddigi legnagyobb beruhá-
zásaként megújul és kétirányú
lesz a Kosztolányi Dezsõ utca. A
beruházás célja a teljes felújítá-
son túl, a belváros, elsõsorban a
Kossuth Lajos utca és a környezõ
utcák forgalomcsökkentése. A
fejlesztés könnyebb megközelít-
hetõséget biztosít majd a páter-
dombi városrész, a Zala Megyei
Szent Rafael Kórház, valamint a
vasútállomás irányába is. Mindez
hatalmas munkával jár, kérjük a
polgárok, autósok, gyalogosok,
általában véve minden érintett
türelmét és megértését!

– Az MVP és a TOP projektjei
közül több beruházásnak immár
az elõnyeit élvezheti a lakosság. 

– Megnyílt az új uszoda, tan-
uszoda és városi strand komple-
xuma. Átadtuk az Alsóerdei Sport-
és Élményparkot, illetve a helyi
termelõi kézmûves piac és Göcse-
ji látogatóközpont épületét.
Megújult a Göcseji Múzeum épüle-
te, mely új állandó kiállításokkal
várja a nagyérdemût, és birtokba
vehette a közönség a Mindszen-
tyneumot is. Megszépült, és Koro-
na Szalon néven megnyílt az egy-
kori Korona Szálló. Új orgonával
gazdagodott a korábban felújított
Mária Magdolna Plébániatemp-
lom. A Kovács Károly Városépítõ

Programnak köszönhetõen szin-
tén számtalan fejlesztés történt. E
program keretében, állami támo-
gatással, 2024-ig közel 100 hely-
színen 15 milliárd forint értékben
újulnak meg, vagy épülnek utak,
járdák, terek, parkolók. És mind-
ezek mellett a környezetünkre is
figyelünk.

– Hol tart most a faültetési
program?  

– Noha 2019-ben, amikor
meghirdettük, 5000 fa elültetése
volt a cél 2024-ig, ám hamar 10
ezerre módosítottuk, és a vállal-
kozók, cégek, intézmények, a la-
kosok felajánlásainak, munkájá-
nak köszönhetõen már megha-
ladtuk a 9 ezret. Természetesen
nem csak a faültetési progra-
munk szolgálja a környezetvédel-
met. A klímaváltozás hatásainak
kivédése érdekében korábban is
több intézkedést hoztunk. Sok
más mellett napelemek elhelye-
zését, kerékpárutak, elektromos
töltõk kiépítését szorgalmaztuk.
Energetikai megújuláson estek át
a város oktatási-nevelési intéz-
ményei. Búslakpusztán egy 2 mil-
liárd forintot is meghaladó hulla-
dékgazdálkodási beruházás való-
sult meg, ami a szelektíven gyûj-
tött hulladék korszerûbb és haté-
konyabb kezelésére irányul. A
Vizslapark Zalaegerszeg egyik
emblematikus központi zöldterü-

lete. A 8 hektáros terület öt év
alatt, 2022-ig összesen 288 millió
forint ráfordítással újult meg. 

– Egy éve a pandémia, most
az energiaválság okozta gazda-
sági nehézségek, közepette ké-
szülhetünk az újabb esztendõre.

Miképpen készül a város a kö-
vetkezõ idõszakra?

– A most már állandó bizonyta-
lanság ellenére, illetve azzal
együtt, tesszük a dolgunkat, gon-
dos gazdaként szolgálva Zalaeger-
szeget, a Zalaegerszegen élõket.

Az mindig erõt ad, hogy tudom, a
városban mindenütt és minden
pillanatban jelen van a lokálpatrió-
ta összefogás. A nehézségek kö-
zepette rendre megmutatkozik az
összetartás, tenni és segíteni aka-
rás. Sokfélék vagyunk és sokféle-
képpen gondolkodunk, de a célja-
ink közösek, a város érdekében, a
kölcsönös tisztelet mentén együtt
tudunk mûködni. Ha ez a jövõben
is így lesz, és hiszem, hogy így
lesz, a legnagyobb problémákon
is túljutunk. Mielõtt azonban foly-
tatjuk a munkát, álljunk meg egy
pillanatra: advent van, közeleg a
karácsony. Ne hagyjuk, hogy az
ünnep észrevétlenül elsuhanjon
mellettünk! Azt kívánom, jóízû be-
szélgetésekkel, meghitt hangulat-
ban és harmóniában teljenek ezek
a napok mindenki számára, és az-
tán az ünnep csodáit átemelve, a
hétköznapok is. Kívánok ez úton is
minden kedves olvasónak áldott
karácsonyt, békés, boldog új esz-
tendõt, mindenekelõtt pedig jó
egészséget!

KÖZÉLET 3TÉRSÉG

ÉV VÉGI BESZÉLGETÉS BALAICZ ZOLTÁNNAL, 

A ZALAI MEGYESZÉKHELY POLGÁRMESTERÉVEL 

Mozgalmas, tartalmas esztendõt hagy maga mögött Zalaegerszeg

Bödén az elmúlt két évben
több, rossz állapotú önkormány-
zati belterületi és zártkerti út
újulhatott meg, mintegy 90 millió
forintból. A település önkor-
mányzata négy pályázati forrás-
ból – Vidékfejlesztési Program,
Belügyminisztérium, Magyar Falu
Program, Zártkerti Program –
nyerte el ezt az összeget. 

A beruházásokkal kapcsolato-
san Ujj Tibor polgármester és Vigh
László országgyûlési képviselõ tar-
tott sajtótájékoztatót, melyen a
környezõ községek polgármeste-
rei is részt vettek.

Ujj Tibor elöljáróban úgy fogal-
mazott, a negyven év alatt nem
foglalkoztak annyit az utak felújí-
tásával, mint az elmúlt két év-
ben. Erre igencsak szükség volt,
hiszen a környék erdeiben kiter-
melt fák szállítása nagyon igény-
be veszi az utakat, melyek rend-
betételére fordítják a vállalkozá-
soktól kapott használati díj egy
részét, vázolta a helyzetet a pol-
gármester. A pályázatokra rátér-
ve elmondta, 34,2 millió forintot
nyertek a Vidékfejlesztési Prog-
ramon, amit 1,8 millió forint ön-
erõvel egészítettek ki. Ebbõl ké-
szült el a temetõhöz vezetõ 400
méteres útszakasz aszfaltozása,
amit remixes technológiával vég-
zett el a kivitelezõ. Kávás irányá-

ban egy 550 méteres útszakaszt
terítettek le bazalttal és kaviccsal
3 méter szélességben, amely így
már személyautóval is járható.
Nyugati-déli irányban két rövi-
debb külterületi útszakaszt is
rendbe tettek kavics és bazalt

bedolgozásával, összesen 940
méter hosszban. Ezzel megszû-
nik az a probléma, amit az erre
közlekedõ teherautók, terepjá-
rók okoznak, hogy a jármûveik
kerekeivel felkapott iszapot és
sarat behordják a faluba, emelte
ki a polgármester.  

A Belügyminisztérium pályá-
zatán 12,86 millió forintot nyer-
tek, amelyhez önerõként 2,2 mil-
lió forintot tettek. Ebben a pro-
jektben a Béke utca aszfaltozása
készült el 270 méteren. Az út
melletti árkot mélyítették, illetve
100 méter hosszban betonlapok-
kal fedték le, és egy átereszt is
átépítettek. Ettõl azt remélik,
hogy a szántóföldekrõl befolyó
víz és sár már nem önti el az utat.

Ezenfelül egy 65 méteres sza-
kaszt is leaszfaltoztak a temetõi
út belterületi folytatásában.

A Magyar Falu Programból
16,5 millió forintot nyertek,
amelybõl a Rákóczi utca burkola-
tát újították fel, és aszfaltozták le
220 méter hosszban. 

Az Öreghegyre vezetõ zártker-
ti út dombtetõig tartó szakaszát
korábban aszfaltozták le. Idén en-
nek folytatásában az egy kilomé-
teres hegygerinc útja bazalt köve-
zést kapott remixes technológiá-
val, a Zártkerti Programon elnyert
22,4 millió forintból. Kivitelezõje a
Modern-Ép Kft. volt, a másik há-
rom pályázati projektben a Vasi
Aszfalt-Gép Kft. végezte el a mun-
kát. A polgármester tájékoztatója
végén köszönetét fejezte ki a vál-
lalkozásoknak.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos hozzászó-
lásában méltatta az önkormány-
zat pályázati sikereit, ami jelentõs
útfelújítást tett lehetõvé a kistele-
pülésen.

– liv –

90 MILLIÓ FORINT ÉRTÉKBEN

Utak újultak meg Bödén

(Folytatás  az  1.  oldalról)
Dr. Pál Attila, a megyei köz-

gyûlés elnöke arról beszélt, hogy
a korábban intézményfenntartó-
ként mûködõ megyei önkor-
mányzatok éppen tíz éve kapták
feladatul a terület- és a telepü-
lésfejlesztést. Ez az uniós forrá-
sok koordinálását jelenti, ami a
2014-2020-as ciklusban 35 milli-
árd forint volt a TOP-program ke-
retében. Ennyit tudtak felhasz-
nálni a települések fejlesztéseik-
re. A 2021–2027-es uniós idõ-
szakban a TOP Plusz keretében
már 65 milliárd áll rendelkezésre,
amely két megyei jogú város ke-

retösszegét is magában foglalja.
Az elfogadás elõtt álló operatív
program forrásainak hazai meg-
elõlegezésének köszönhetõen
folytatódnak a fejlesztések. A
Magyar Falu Programmal párhu-
zamosan a megyei önkormányza-
ti és a települési önkormányzati
projektek is zajlanak, jelezte a
közgyûlés elnöke. A megyei ön-
kormányzat Zala Kétkeréken
programjában újabb kerékpár-
utak létesítését szolgáló projek-
tek indultak el, öt milliárd forint
keretösszeggel. A kormányhiva-
tallal közösen megvalósított fog-
lalkoztatási paktum is folytatódik

3,9 milliárd forintból. A Magyar
Közút 6,6 milliárd forintos támo-
gatásban részesült, amit a megye
4-5 számjegyû útjainak felújításra
fordíthat. A megye fejlõdése
nem állhat meg, mert a beruhá-
zások képezik alapját a munkahe-
lyek megtartásának, újak létre-
hozásának és a magyar családok
anyagi biztonságának, hangsú-
lyozta végül dr. Pál Attila.

A konzultáción Márkus Ferenc,
a Miniszterelnökség területfej-
lesztés stratégiai tervezéséért
felelõs helyettes államtitkára
tartott elõadást. 

Antal Lívia

A testület ezután az európai
uniós és hazai pályázatokból
megvalósuló fejlesztésekrõl ka-
pott tájékoztatást. A napirend
során szó volt a Terület- és Te-
lepülésfejlesztési Operatív
Program (TOP) és a TOP Plusz ke-
retében megvalósuló Zala
Kétkeréken projektek elõrehala-
dásáról és aktuális állásáról, a TOP
Plusz támogatásból elindult fog-
lalkoztatási-gazdaságfejlesztési
együttmûködés célkitûzéseirõl,
továbbá az Interreg Szlovénia-
Magyarország, Magyarország-
Horvátország és Ausztria-Ma-
gyarország határon átnyúló
együttmûködési programokban
megvalósított capCROSSplan,
Riverside és Women Puls projek-
tek tevékenységeiben való rész-

vételrõl. A tájékoztató kitért a
Bethlen Gábor Alapból 2020-
2021-2022 években elnyert,
Kovászna Megye Tanácsával, Har-
gita Megye Tanácsával, valamint
a Muravidéki Magyar Önkor-
mányzati Nemzeti Közösség Ta-
nácsával közösen benyújtott ösz-
szesen 4 pályázat ismertetésére
is. A tájékoztatót a Kábítószer-
ügyi Egyeztetõ Fórumok koordi-
natív tevékenységeinek és prog-
ramjainak megvalósítására el-
nyert támogatásról szóló beszá-
moló zárta.

Második napirendi pontként a
megyegyûlés módosította 2022.
évi költségvetését, amelyet pá-
lyázati többlettámogatás, vala-
mint pályázatból származó bevé-
tel átvezetése indokolt. Ezen mó-

dosítással a Zala Megyei Önkor-
mányzat 2022. évi költségvetés-
ének bevétel-kiadási fõösszege
1.605.780 e Ft-ra módosult.

A harmadik elõterjesztés az
Alaptörvény 2023. január 1-jétõl
hatályba lépõ rendelkezése, a
megye elnevezés vármegyére
történõ módosításának a Zala
Megyei Közgyûlés által korábban
alkotott rendeleteken való átve-
zetésére irányult. A rendeletmó-
dosításokon kívül szükségessé
vált többek között a Zala Megyei
Önkormányzati Hivatal alapító
okiratának módosítása, és az ér-
téktár bizottság elnevezésének
megváltoztatása is.

Ezt követõen a 2023. évi belsõ
ellenõrzési terv jóváhagyására,
majd a közgyûlés jövõ évi mun-
katervének elfogadására került
sor.

Dr. Pál Attila, a közgyûlés elnö-
ke karácsonyi üdvözlettel és újévi
köszöntéssel zárta be az ülést.

KONZULTÁCIÓ A MEGYEHÁZÁN

Északnyugat-Magyarország gazdaságfejlesztésérõl 

A hazai és uniós pályázatokról
A Zala Megyei Közgyûlés 2022. december 8-án közmeghall-

gatást és ülést tartott. A közmeghallgatás keretében érdeklõ-
dõ állampolgár nem jelent meg.

Vigh László, valamint Barabás Erzsébet, Dobronhegy, Ragánné Gyalog Erika,
Németfalu, Bécs Tiborné, Kustánszeg, Bogárné Pusztai Magdolna, Hottó

és Ujj Tibor, Böde polgármestere a Béke utcában

Balaicz Zoltán

Kedvelt hely az alsóerdei szabadidõs központ

zalamedia.hu
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Alsópáhokon az önkormányzat
elmúlt 16 évbeli munkájának
eredményét egy modern telepü-
léskép igazolja vissza. A rende-
zett utcák, a térkövezett járdák,
az iskola, az óvoda, a mûvelõdési
ház, az egészségház, az önkor-
mányzati hivatal, az alkotóház
felújított épületei arról adnak bi-
zonyosságot a járókelõknek,
hogy mekkora fejlõdést tudott el-
érni a Hévíz és Keszthely közé be-
ékelõdõ Alsópáhok. Ha rendezvé-
nyeire látogatunk el, a civil egye-
sületek színvonalas tevékenysé-
ge, a közösség összetartása is
szembeötlõ.

Milyen évet, éveket hagy maga
mögött a lélekszámban is jelentõ-
sen megnövekedett falu? –
Czigány Sándor polgármestert és
Horváthné Makó Judit alpolgár-
mestert kérdeztük.

– A falufejlesztés szemmel lát-
ható eredményei abban is meg-
mutatkoznak, hogy több mint
250 fõvel növekedett a lakosság
száma az elmúlt 15-16 év alatt –
reagált a felvetésre Czigány Sán-
dor. Mindez a falu jövõjét vetíti
elõre azáltal, hogy a bölcsõdében,
az óvodában és az iskolában is nö-
vekedett a gyermekek létszáma,
ami nagymértékben hozzájárult
ezen intézmények mûködésének
stabilitásához. Hogyan lehet nö-
velni a település lélekszámát?
Úgy, hogy rendelkezésre állnak,
mégpedig magas színvonalon
azon nevelési és oktatási intézmé-
nyek, amiket egy lakóhelykeresõ
fiatal család elvár. Erre töreked-
tünk az elmúlt idõszakban, pályá-
zatok egész sorát megvalósítva. A
már nem az önkormányzat fenn-
tartásában lévõ iskola mûködését
is igyekszünk minden évben segí-
teni. Az idén 270 éves iskolánk új
épületrésze és tornaterme is
megújulhatott a fenntartó tanke-
rület beruházásában. Ezen felül az

iskola Szülõi Munkaközössége
szervezésében jótékonysági bálra
került sor. A felajánlásokból és be-
vételekbõl 1,6 millió forint gyûlt
össze, amibõl az udvari játszótér
új játékelemekkel bõvülhet.

Egy falu intézményhálózatát
felújítani 16 év alatt, amelybe be-
letartozik a mûvelõdési ház, az
egészségház, a hivatal, a helyi ter-
mékbolt, az alkotóház és a sportlé-
tesítmények is, szerénység nélkül
állíthatjuk, hogy nagy eredmény.
Ehhez nem csak anyagiak kellet-
tek, hanem a helyi döntéshozók
közös akarata, hosszú távú gon-
dolkodása, és többek munkája. Azt
gondolom, elkötelezetten hala-
dunk azon az úton, amely a lakos-
ság illetve a fiatatok megtartását
és idevonzását szolgálja. Ezért dol-
goztunk és dolgozunk ennyit,
hangsúlyozta a polgármester.

Alsópáhokon a falu infrastruk-
túrájának fejlettségében is meg-
mutatkozik az önkormányzat pá-

lyázati munkájának sikere, hiszen
az elmúlt években sorra újultak
meg az utak, járdák, közterek.
Ezen a téren idén is volt és jövõre
is lesz feladata a helyhatóságnak,
tájékoztatott Horváthné Makó

Judit alpolgármester, akinek fõ fel-
adata a településfejlesztés.

Idén a Belügyminisztérium pá-
lyázatán elnyert támogatással a Fõ
utcában és a Dózsa György utcában
tudtunk elõre haladni a járdaépí-
tésben. Összesen 700 méteres sza-
kaszon létesítettünk térköves jár-
dát, és megerõsítettük a kapubejá-
rókat. A Magyar Falu Program ke-
retében idén befejezzük az Árpád
utca belterületi részének aszfalto-
zását. Szintén a Magyar Falu Prog-
ramból valósulhat meg a község
köztemetõjében a ravatalozó fel-
újítása. Idõközben jelentõsen meg-
növekedtek az építõanyagárak,
amelyek a pályázatokban még a
2021-es árszintet tartalmazták.
Emiatt komoly szakmai egyeztetés

elõzte meg a beruházások megva-
lósítását: miként lehet a mûszaki
tartalmat csökkenteni úgy, hogy
beleférjünk az elnyert támogatá-
sokba, és ne kelljen ezekhez önerõt
tenni. Ez a kérdés a jövõ évnek is
fontos kritériuma lesz, mert mini-
malizálni szeretnénk kiadásainkat. 

A Vidékfejlesztési Programon
280 millió forintot nyertünk több
külterületi útszakasz, valamint a
Szentgyörgyvár és Alsópáhok kö-
zötti átkötõ út rekonstrukciójára,
amely az elmúlt évek az egyik leg-
nagyobb volumenû beruházásként

valósulhat meg. Megkezdtük a pá-
lyázati projekt elõkészítését, mely-
hez 5 százalékos önerõt kell bizto-
sítanunk. A nyílt közbeszerzési el-
járás lezárását követõen elindul-
hatnak a munkálatok, melynek be-
fejezése 2023. szeptember végére
várható.

A Magyar Falu Programon el-
nyert támogatásból közterület-
karbantartó eszközparkunkat tud-
juk bõvíteni. Rézsûkaszát, mini ra-

kodógépet és ágaprítót szerzünk
be jövõ év június végéig. Ugyan-
csak ezen program keretében el-
nyert támogatásból a Dózsa
György utca keleti oldali járdájának
felújítását valósíthatjuk meg, a
Csali-parktól Sármellék irányában
200 folyóméteren. 

Szintén jövõ évi feladat lesz a
zártkerti csapadékvíz-elvezetõ
rendszer több szakaszának meg-
újítása. A temetõ alatt részben
zárt illetve részben nyílt rendszert
építünk ki, amely a Páhok-
patakba vezeti a dombokról lejö-

võ csapadékvizet. A projekt meg-
valósítására a TOP-programon
nyertünk támogatást.

Alsópáhok civil egyesületeik és
szervezeteik színvonalas tevé-
kenységérõl is folyamatosan hírt
ad magáról. Errõl is beszélgettünk
az alpolgármesterrel.

– Mindnyájunk örömére szolgál,
hogy a Covid-járvány után vissza-
tértek kis közösségeink a település
civil életébe. A Bodzavirág Népdal-

kör, az Allegrezza Kamarakórus, a
Nefelejcs Nyugdíjas Klub aktív
résztvevõi voltak idei rendezvé-
nyeinknek. Fellépéseikkel a környe-
zõ települések programjait is színe-
sítik. Kézimunka szakkörünk heten-
te tart foglalkozást, amelyeken
újabb és újabb alkotások születnek.
A Vöröskereszt helyi alapszerveze-
te tevékenységéhez hûen véradá-
sokat szervezett. Megoldotta azt is,
hogy egy sürgõs mûtéti beavatko-
zásnál legyen elegendõ vér. Emel-
lett adományokat gyûjtött a rászo-
rulóknak és az ukrán menekültek-
nek. Októberben megrendeztük az
Aranykorúak találkozóját, amely
korábban szintén elmaradt a jár-
vány miatt. Az önálló beavatkozás-
ra jogosult önkéntes tûzoltó egye-
sületünk a Zala Tûzoltó Kupa idei
fordulójában, a nõi és férfi kategó-
riában egyaránt az élen végzett.
Idén befejezték új szertáruk építé-
sét is. A megyei III. osztály keleti
csoportjában játszó futballcsapa-
tunk a 2022-23. évi bajnokság fél-
idejét ugyancsak az élen zárta. Szót
érdemel polgárõr egyesületünk is,
amelynek tagjai önkéntes munká-
jukkal segítették rendezvényeik
megvalósulását. A Páhoki Kapo(l)cs
Alkotóház advent második vasár-
napján összejövetelt szervezett,
amelyre mindazon kézmûves mû-
helyek képviselõit meghívták, akik
foglalkozásokat tartottak az év fo-
lyamán. Az Allegrezza Kamarakórus
ünnepváró dalokat adott elõ az
eseményen, amely igazán jó han-
gulatban telt el.

Alsópáhok a 2022-es esztendõt
is szép eredményekkel zárja. Kép-
viselõ-testületünk nevében is kö-
szönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik mindezt elõsegítették
munkájukkal. Áldott, békés kará-
csonyi ünnepeket és sikeres, bol-
dog, új esztendõt kívánunk a tele-
pülés valamennyi lakójának,
mondta végül Czigány Sándor és
Horváthné Makó Judit.

Antal Lívia

Nagykapornakon az év legna-
gyobb eseményeként tarthatják
számon az 1170 körül emelt
bencés apátsági templom felújí-
tásának átadását. A településen
idén a Makovecz Imre Általános
Iskola is megújult külsõleg a Za-
laegerszegi Tankerületi Központ
beruházásában. Az önkormány-
zat az egykori rendépület üre-
sen álló szárnyában szolgálati
lakást alakított ki, foglalta össze
az év jelentõs fejlesztéseit Sifter
Péter  polgármester.    

– Nagykapornak látképének
meghatározó eleme a falu fölé
emelkedõ templom, amelynek
külsõ rekonstrukciója 30 millió
forintba került. A kormány 15
millió forinttal támogatta a be-
ruházást. Az építkezés költségei-
hez önkormányzatunk is hozzá-
járult, mondta a polgármester.
Azt gondolom, településünk kö-
zössége számára emlékezetes
marad a megszépült templom
november 6-i átadása. Az egyko-
ri rendház használaton kívüli
szárnyának felújítása már régóta
szándéka volt önkormányza-
tunknak, amely idén teljesült az
orvosi szolgálati lakás kialakítá-
sával, a Magyar Falu Programból
támogatva.

A Makovecz Imre Általános Is-
kola külsõ szigetelése és színe-
zése szintén a Magyar Falu
Programból valósult meg a
fenntartó, a Zalaegerszegi Tan-
kerületi Központ beruházásá-
ban. A fejlesztés a gazdaságo-
sabb üzemeltetést szolgálja,
ahogy az a konténerkazán, amit
novemberben, az országban el-
sõként telepítettek az iskolába.
A tüzelõberendezés fapellettel
mûködik, ezzel fûtik az intéz-
ményt és nem földgázzal. Ha
szükség lenne rá, a gázfûtés is
alkalmazható.

Nagykapornakon a szolgálta-
tások terén minden olyan közin-

tézmény megtalálható, mint egy
kisvárosban. Milyen intézkedése-
ket hoztak, hogy csökkentsék a
villany- és a gázfogyasztást, és
ezzel valamelyest a többletkölt-
ségeket is? 

– Az energiaárak elszabadulá-
sa miatt önkormányzatunknak is
sok mindent át kell gondolnia.
Nézzük elsõként a közvilágítást,
amely hatalmas pénzt nem
emészthet fel. Az, hogy bizo-
nyos idõszakra lekapcsoljuk, il-
letve egyes területeken korlá-
tozzuk elképzeléseink szerint, az
külön Kapornakon nem valósít-
ható meg, csak egységesen má-
sokkal. A közvilágításon ily mó-
don tehát nem tudunk spórolni,
csak reméljük, hogy kapunk álla-
mi segítséget a megnövekedett
költségéhez. 

A Makovecz-stílusú faluházzal
érdekes a helyzet, mert sokáig
nem tudtuk kihasználni télen,
mert normál gázáron is nagyon

sokba került a fûtése. Felújítását
és szigetelését követõen azon-
ban viszonylag több rendez-
vénynek tudtunk helyt adni a té-
li hónapokban is. Mivel két épü-
letrészbõl áll a faluház, képvise-
lõ-testületünk úgy döntött,
hogy a kisebbik szárnyban egy-
két rendezvényt megenged.  

Az önkormányzati hivatal mû-
ködését nem lehet korlátozni.
De, hogy megtakarítást érjünk
el, a pénteki napokon rövidített
nyitva tartást vezetünk be, to-
vábbá szabadságokat adunk ki,
hogy egy nappal rövidebb le-
gyen a munkahét. A hivatal és az
óvoda épületén is van napelem,

amely a villanyáram-ellátásba se-
gít be. Miután az óvodában is
gázfûtés van, a fogyasztást és
annak költségét úgy próbáljuk
csökkenteni, hogy a maradvány-
pénzbõl beszerzett villanykály-
hát, valamint a meglévõ olajradi-
átorokat állítottuk üzembe. 

Az idõsek otthona nem üze-
melhet csökkentett fûtés, illetve
hõmérséklet mellett. A kiadások
növekedését azonban valami-
lyen szinten kompenzálnunk
kell, ezért képviselõ-testületünk
úgy határozott, hogy január el-
sejével 30 ezer forinttal meg-
emeli a havi térítési díjat, ami
közel 20 százalékos emelést je-
lent. A lassan 25 éve létezõ idõs-
otthon fenntartása nem tartozik
az önkormányzat kötelezõ fel-
adatai közé. Hosszabb távú mû-
ködtetésérõl nem mondhatunk
le, mert munkahelyeket is bizto-
sít, ezért számítunk kormányzati
segítségre. Az otthon konyhája

az iskolai és a szociális étkezte-
tést is ellátja, a környék falvai-
ban is. A magas élelmiszerárak
miatt is kénytelenek vagyunk az
étkezési díjat megemelni,
amelyre januártól vagy február-
tól kerül sor.  

Ukrán vendégmunkások lak-
nak turistaszállónkban, amit egy
munkaközvetítõ iroda bérel ön-
kormányzatunktól. Ebbõl adódó-
an bevételünk is van bérbeadá-
sából. Ahogy kijönnek januártól
a jóval magasabb összegû gáz-
és villanyszámlák, itt is áreme-
lést kell végrehajtanunk. Az el-
szálló energiaárak miatt mi lesz a
háziorvosi rendelõvel és a védõ-
nõi szolgálattal, azt még nem
tudjuk. Jelenleg a praxis mûkö-
dését a költségekhez való hozzá-
járulással igyekszünk segíteni.

A faluház elõtti teret idén is
ünnepi díszbe öltöztettük a ka-
rácsonyra való hangolódás je-
gyében. A Mikulásháznál decem-
ber 4-én várta a Mikulás a gyere-
keket, akik megoszthatták vele
szüleik, nagyszüleik felé tolmá-
csolandó kívánságaikat. Decem-
ber 5-én este pedig nyakába
vette a falut, és minden 14 éves,
illetve 14 év alatti gyermeknek
vitt ajándékot az önkormányzat
nevében. A Nagykapornok Fejlõ-
déséért Egyesület december 4-
én Mikulásfutást rendezett. For-
ró tea, csoki és oklevél volt a ju-
talma a különbözõ távokat telje-
sítõknek. A december 10-i
Aranykapu karácsonyi vásár szin-
tén az egyesület szervezésében
zajlott le. A faluházbant kézmû-
ves termékekbõl, édességekbõl,
kerámiákból válogathattak az ér-
deklõdõk. Az étel-italkínálat hur-
ka, kolbász, lángos, palacsinta,
valamint forralt bor és tea volt.
Karácsonyi koncerttel szeret-
nénk zárni az évet, amelynek
idén a megszépült templomunk
ad helyt, mondta végül Sifter
Péter polgármester. 

Antal Lívia

TAKARÉKOSSÁGI INTÉZKEDÉSEK A KIADÁSOK CSÖKKENTÉSÉRE

Nagykapornakon megújult a templom és az iskola

Szembeötlõ fejlõdés Alsópáhokon

Horváthné Makó Judit és Czigány Sándor

Avatási ünnepség az általános iskolában

Süteménykínálat a karácsonyi vásárban
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Az év utolsó hónapja kicsit
számvetés is. Több mint húsz
saját projektünk volt és van fo-
lyamatban ebben az évben,
ezek legtöbbje a TOP és a VP6
meghirdetésûekhez kapcsoló-
dott. A költségvetésünkben ez
mintegy 2 milliárd 660 millió fo-
rint pályázati támogatást jelen-
tett ebben az esztendõben. A
legjelentõsebb, korábban indult
és idén befejezett beruházások
megközelítették az egy milliárd
forintot, mint a „Lenti Zöld vá-
ros kialakítása”, vagy a „Geoter-
mikus fûtési rendszer kialakítá-
sa Lenti közintézményeiben”,
összegezte az évet Horváth
László, Lenti polgármestere.

– A Lenti–Lentikápolna közötti
kerékpárút felújítása is elkészült,
megvalósult a Vörösmarty-iskola
fõzõkonyhájának konyhatechno-
lógiai felújítása és kapacitásbõví-
tése. Sikeresen átadtuk a Bánffy
utcában mintegy 120 millió fo-
rintból megvalósult belterületi
csapadékvíz-elvezetõ rendszert.
Jelenleg is folynak a munkálatok:
megújul a Lenti–Rédics közötti
kerékpárút, a Bánffy úti járda egy
szakasza. Nemrég fejeztük be
Lentihegyen a Törökerdõ út fel-
újítását is – sorolta a fejlesztése-
ket a polgármester.

– Milyen városmodernizációs
pályázati források megszerzé-
sét célozzák meg a következõ
évben? 

– Fontos stratégiai dokumen-
tumok elkészítése történt meg,
elkészült a Fenntartható Város-
fejlesztési Stratégiánk, a Város-
fejlesztési Programtervünk, az
Integrált Településfejlesztési
Stratégia és a Környezetvédelmi
program is. Ezek a dokumentu-
mok tartalmazzák a város fejlesz-
tési terveit, irányait, elõfeltételei
a következõ idõszak pályázatain
való részvételnek. Elsõsorban a
TOP Plusz forrásait célozzuk majd

meg, konkrét tervekkel rendel-
kezünk a támogatások felhaszná-
lására. 

– A gyógy- és termálfürdõk
brutális energiaigényû intézmé-
nyek. Hogyan képes Lenti fürdõ-
je felülemelkedni a rezsiválsá-
gon?

– A végleges megoldást min-
denképpen a megújuló energia
helyi lehetõségeinek kihasználása
jelenti: a termálvíz fûtési célú
hasznosítása a közintézmények-
nél megtörtént, a létesítmények
elektromos áram igényének ki-
elégítésére napelemes rendszer
kialakítását tervezzük.

– Milyen megvalósítási fázis-
ban vannak a határokon átnyúló
nemzetközi projektek?

– Van közös, határon átnyúló
pályázatunk E&C Toolbox címmel
energia–klímavédelem témakör-
ben az osztrák Weiz városával, il-
letve a „Cross Cultural Tool Kit”

kulturális együttmûködés terüle-
tét fejlesztõ a horvát testvérvá-
rosunkkal Muraszerdahellyel, de
valósítottunk meg projektet
„Lenti és Lendva testvértelepülé-
sek között közös programok ha-
táron innen és túl” címmel.

– Hogyan fejlõdtek a város-
hoz tartozó településrészek?

– Az elmúlt idõszakban a közle-
kedési infrastruktúra és a csapa-
dékvíz rendszer fejlesztése volt a
cél, nemrég indítottuk a „Játszó-
terek kialakítása Lentiben” címû
VP6-os projektünket, melynek
keretében három városrészbe te-
lepítünk játszótereket.

– A Balance Hotel, Zala megye
egyik legújabb négy csillagos
modern szállodája talpon tudott
maradni a nehéz idõkben?

– A pandémia után komoly
marketingmunkát jelentett a tal-
pon maradás. A Gyógyfürdõ 2,4
milliárd forintos pályázatának
megvalósításával befejezõdtek a
fürdõ belsõ tereinek, a fogadó-
térnek és a vendéglátó egység-
nek a felújítási munkálatai, nem-
rég került átadásra az az egész-
ségturisztikai fejlesztés, ahol
újonnan kialakított 1300 négy-

zetméter gyógyászati területen
19 terápiás egységben több mint
száz hagyományos és új kezelés –
köztük az országban egyedülálló
hiperbár oxigénterápiás kamra
vehetõ igénybe. A hotel és a für-
dõ várja a gyógyulni, felüdülni
szándékozókat itthonról és kül-
földrõl egyaránt.

– Milyen adventi programok
és egyéb rendezvények csalo-
gatják a vendégeket a hónap
második felében?

– Az energiaválság Lentit is
érinti, így a díszkivilágítás is sze-
rényebb a korábbi évekénél, de
mûködik a mûvelõdési központ
és a könyvtár. A város legfiata-
labbjaival és szüleikkel együtt kö-
szöntöttük a Mikulást. Minden
városrészünkben és Lentiben is
lesznek adventi rendezvények,
koncertek. Idén is megtartjuk az
idõsek karácsonyát, ahol szerény
ajándékot kapnak a szépkorúak.

– Milyen sportsikerek vitték
Lenti jó hírét az utolsó negyed-
évben?

– Több sikeres rendezvényünk
volt, ezúttal mi rendeztük a ha-
gyományos négy város labdarúgó
tornáját, júniusban több mint há-
romszázan vettek részt a 24 órás

kerékpáros maratonon. A legna-
gyobb siker azonban a létesítmé-
nyek fejlesztéséhez kapcsolódik,
a tavasszal átadott Gódorné Nagy
Marianna Kézilabda Munkacsar-
nok immár lehetõvé teszi a játék-
szabályoknak megfelelõ feltéte-
lek biztosításával a hazai mérkõ-
zések megtartását. Az úszók a
fürdõ felújításának ideje alatt más
településre jártak edzeni, ami ko-
moly terhet jelentett a szakosz-
tálynak, õk is visszatérhettek a
hazai medencébe. Mindkét sport-
ágban szép eredményeket érnek
el az utánpótlás korú versenyzõk.
Az NB-III. Nyugati csoportjában
szereplõ Termál Teke Klub Sport-
egyesületünk elsõ helyezést ért
el a bajnokságban. Karácsony a
rászorulók segítéséhez is kapcso-
lódik. Karácsony közeledtével na-
gyobb mértékben figyelünk az
idõsek korosztályára. Kapnak tá-
mogatást az aranykorúak, vagy a
rossz szociális helyzetben élõk. A
rossz szociális helyzetben lévõk-
nek az önkormányzat a rendele-
tében szereplõ támogatási for-
mákat biztosítja. Komoly igény
van a tüzelõre és a lakásfenntar-
tási támogatásra.

Nemes Norbert

Vigh László országgyûlési képviselõ és Horváth László polgármester
a  Lenti–Lentikápolna közötti kerékpárút átadásán

Kezelés a gyógyfürdõ oxigénkamrájában

A Vörösmarty-iskola felújított konyhája

Járványveszély és bezárkó-
zás, háború és szankciók, ener-
giaválság és infláció. Gazdasági
és társadalmi téren is súlyos
évek állnak mögöttünk, de ilyen-
kor is elõre kell tekinteni, mert
vannak erõs pilléreink: az új Ipari
Park, a vízkezeléssel és körfor-
gásos gazdasággal kapcsolatos
tudás, a belváros teljes rekonst-
rukciója, az Aréna rendezvényei -
értékelt Nagykanizsa polgármes-
tere, Balogh  László,  aki bizakodó-
an tekint városa 2023-as évére.    

– Alighogy lecsengett a
pandémia és következményei,
most itt az energiaválság. Nem
érzi úgy, mintha az ág is húzná az
önkormányzatokat, a világot?  

– Konzervatív „zöld” vagyok,
aki hisz a teremtés megóvásában,
a lokális felelõsségben. Ezért is
gondolom, hogy az elmúlt éveket
egyfajta figyelmeztetésnek is fel-
foghatjuk; visszajelzett a termé-
szet, hogy vegyük komolyan. De a
háború és a hibás szankciók okoz-
ta energiaválság is azt erõsíti

meg, hogy változtatnunk kell a
fenntartó rendszereken. Nagyka-
nizsa ipari-gazdasági hagyomá-
nyának fontos pillére a vízkezelés-
sel kapcsolatos szakmai tudás és
vállalati potenciál. Néhány évvel

ezelõtt erre a tradícióra épült rá a
sikeres vállalati szektor, a Pannon
Egyetem és városunk önkormány-
zata együttmûködésének köszön-
hetõen egy kutató-fejlesztõ köz-
pont, amely e terület tudásgyara-
pító és tudáselosztó szerepét erõ-
sítette fel. Most ez a szerep erõ-
södik tovább, amelynek egyik ága
a körforgásos gazdaság és az ah-
hoz kapcsolható a Science Parkok
kialakítását célozza. Ez az irány le-
het hosszú távon a megoldás ne-
künk is, a világnak is.

– És addig? Jelenleg az ener-
gia árak uralnak mindent…

– Rövid távon nem tehetünk
mást, minthogy egyik oldalon ta-
karékoskodunk, a másik oldalon
pedig a beruházásokat szorgal-
mazzuk. Nagykanizsán van egy
komoly vitánk a balliberális köz-

gyûlési többséggel, akik azt
mondják, hogy az intézményein-
ken spóroljunk, zárjuk be õket,
bár ezt a döntést nem merik meg-
hozni. Csak szóban kardoskodnak,
miközben az általuk uralt városi

cégeknek folyamatosan forráso-
kat osztogatnak. Például egy Mé-
diaházra jelen formájában nincs
létszükség, õk mégis tízmilliókat
biztosítanak nekik, hogy még pré-
miumra is jusson. Én pedig épp az
önkormányzati cégeknél látok
mozgásteret, melyek egy részé-
nél megvalósítható az összevo-
nás, másoknál a bevételnövelés és
a takarékosság, míg a városi intéz-
ményeket és szolgáltatásokat
csak idõlegesen korlátoznám. Ez-
zel az elvvel a hatalmas kiadás ke-
zelhetõ lenne, de a baloldal min-
dent megakadályoz.

– És a másik lehetõség, a be-
ruházások?

– Nemrég adtuk át a saját for-
rásból, mintegy 3 milliárd forint-
ból felfejlesztett 20 hektáros új,
keleti Ipari Parkot és azt a 2,5 km
hosszúságú úthálózatot, ami ösz-
szeköti a régi, betelt ipari parkot
az új iparterületekkel, illetve di-
rekt megközelítést biztosít az M7
autópálya irányába. A Modern Vá-

rosok Program keretében megva-
lósult további 3 milliárd forintos,
70 hektáros állami területfejlesz-
téssel együtt Nagykanizsa gazda-
sági lehetõségei 90 hektárnyi
iparterülettel gazdagodtak. És
örömmel mondhatom el, hogy az
elsõ fecske is megérkezett, hiszen
a jövõ év elejétõl egy új gyártó- és
raktárcsarnokban elkezdõdhet a
munka itt mintegy 10.000 négy-
zetméteren, 100 munkahely lét-
rejöttével. Ezt az utat kell folytat-
nunk tovább következetesen.
Közben építettünk körforgalmat,
a Balaton utat javítottuk, a Csóna-
kázó-tavat fejlesztettük, a
belvárosrekonstrukciót befejez-

tük, az Arénát átadtuk, ami sike-
res rendezvényekkel igazolja léte-
zését. A közeljövõben pályára áll a
körforgásos gazdaság alapját ké-
pezõ kutatóközpont, a négysávos
összekötõ út Zalaegerszeggel;
mindezek nyitva hagyják a jövõt
még úgy is, hogy a város baloldali
közgyûlési többsége terv hiányá-
ban mindent meg tesz ez ellen,
csupán a hatalom birtoklása moti-
válja õket. 

De most, Adventkor a belsõ
építkezésen van a hangsúly. Min-
denkinek ezt kívánom, és áldott,
békés karácsonyt, hogy készek le-
gyünk az örömhírre, a város jövõ-
je szempontjából is.  

Nagykanizsa a beruházásaira támaszkodik

LEHENGERLÕ LELKESEDÉSSEL

Lenti lendülete lankadatlan

Balogh László, Nagykanizsa polgármestere

Kilátó a Csónakázó-tónál

Nagykanizsa Erzsébet tere esti fényben
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A Vonyarcvashegyen találha-
tó Lidó Strand az évek során a
régió egyik kedvelt balatoni
strandjává vált, mindez köszön-
hetõ a folyamatos fejlesztések-
nek, illetve az 5,5 hektárnyi cso-
dás zöld területnek és a gyönyö-
rûen kiépített partszakaszának.
Strandunkra nem csak nyári él-
ményhelyként tekintünk. A fej-
lesztésekkel arra törekszünk,
hogy több generációs, a látoga-
tóknak egész évben élménygaz-
dagságot nyújtó találkozási,
rekreációs központként mûköd-
jön, hangsúlyozta Pali  Róbert
polgármester. 

– A strand minõségét és szín-
vonalas szolgáltatásainkat a szak-
ma is rendszeresen díjazza: so-
kadszorra „Kék Hullám Zászló” öt-
csillagos minõsítés; a környezeti-
nevelési szempontok szerint ér-
kelés alapján: a „ZÖLD BÉKA” kü-
löndíj; sokadjára a „legsporto-
sabb strand” titulus. A Kék Hul-
lám Zászló 2022. évi strandminõ-
sítési versenyén a vonyarcvashe-
gyi Lidó Strand az összes balatoni
strand közül a legmagasabb
pontszámot kapta, így nem csak
az öt csillagot érdemelte ki, ha-
nem a BALATON LEGJOBB
STRANDJA minõsítést is – emelte
ki a polgármester, aki a folytatás-
ban a közelmúltban zajló „díjesõ”
további eredményeit méltatta.

– Év elején a Családokért Fele-
lõs Államtitkárság megbízásból az
Emberi Erõforrás Támogatáske-
zelõ nyílt pályázatot hirdetett az
elõzõ évek gyakorlatához hason-
lóan családbarát munkahelyek ki-
alakításának és fejlesztésének tá-
mogatására. A munka és magán-
élet összeegyeztetését, a családi,
magánéleti és munkahelyi köte-
lezettségek összehangolását cél-
zó megmérettetésre a Vonyarc-
vashegyi Közös Önkormányzati
Hivatal (VoKÖH) 2017 óta minden
évben benyújtotta pályázatát, a

cím elnyerésére. Idén harmad-
szor örülhettünk a pozitív dön-
tésnek, így a vonyarcvashegyi hi-
vatalunk elnyerte a családbarát
munkahely címet. A Zala Megyei
Közgyûlés október 15-én, tartott
ünnepi ülését követõen, dr. Pál
Attila elnök és dr. Navracsics Ti-
bor területfejlesztési miniszter
nyújtották át a megyei közgyûlés
által adományozott kitüntetõ cí-
meket. A közgyûlés Zala Megye
Közigazgatásáért díjat adomá-
nyozott dr. Tüske Róbertnének, a
VoKÖH jegyzõjének. 

A strandon öt nemzet száz
versenyzõjével sikerrel rendez-
tük meg július derekán a nemzet-
közi strandrögbi bajnokságot,
majd augusztus elején a Strand-
kézilabda Bajnokság Országos
döntõjét és a „Mozdulj Balaton”
sporttalálkozót. Az Imre Sándor
Szeretetszínház és SzínMûHely
Vonyarcvashegy egy különleges

színház, ahol az épek és sérültek
összefogása mûvészi rangra
emelkedik. Ez év szeptemberétõl

keszthelyi, darvastóti, tapolcai,
fogyatékosokat segítõ intézmé-
nyekkel közös tehetséggondozó,
integrált SzínMûHelyt hoztunk
létre; a színház, a sport, a zene-
terápia és a képzõmûvészet té-
makörben vezetett kurzusokat,
táborokat mûködtetünk éves
programmal. 

A Szeretetszínház márciusban
Példaképp Díjat kapott. A tábor-
nak, a SzínMûHely-nek és az Ér-
ték vagy! évad nyári elõadásainak
szabadtéri színpadunk ad ott-
hont, melyet az utóbbi hónapok-
ban önkormányzati önerõbõl, pá-
lyázati forrásból renováltunk.
Nagyközségünk szeretne állandó
otthont teremteni, méltó szék-
helyet biztosítani az Imre Sándor
Szeretetszínház és SzínMûHely

tavaly óta nálunk mûködõ társu-
latának, ezért folyamatosan fej-
lesztünk és megfelelõ pályázati
forrásokat keresünk.

– Napirenden van a Szent Mi-
hály-kápolna megújítása.

– Vonyarcvashegy elkötelezett
a kultúra, a hagyományainak ápo-
lása, továbbá a mûemlékeinek –
kiemelten a Szent Mihály kápolna
– megõrzése mellett. A kápolna

és festõi környezete évtizedek
óta jelentõs szakrális-zarándok
hely. A domb lábánál turisztikai
célból megvásároltunk egy 8 ezer
négyzetméteres területet, ahol
elkezdõdött egy családbarát,
egész évben nyitva tartó pihenõ-
park kialakítása, vizesblokkok épí-
tésével, fásítással, tûzrakóhelyek
létesítésével, pihenõpadok, napo-
zóágyak, kerékpártárolók kihelye-
zésével, kutyaszemetes, és kutya-
itató megépítésével, vizes élõ-
hely, illetve mezítlábas park kiépí-
tésével, ivókutas, okos pontos,
kamerarendszeres tanösvény lé-
tesítésével. 

– A karácsonyra készülés is
sok programot hoz.

– A környék településvezetõi-
vel közösen meggyújtott köztéri
adventi koszorú elsõ gyertyájá-
nak csodáját már annak a szépsé-
ges szabadtéri betlehemnek a
közelében élveztük, amelyet Boa
Endre fafaragó népi iparmûvész,
Major Lajos, Csávás Csaba és
Tislér Zoltán fafaragók készítet-
tek. A honlapunkon közzétettek
szerint advent összes hétvégéjén
lesz koncert, musical, mesejáték,
tûztánc show és gyermekmûsor.

Nemes Norbert

Gál Lajos Gyenesdiás, Pali Róbert, Vonyarcvashegy, 
Herczeg Béla, Vállus és Bíró Róbert, Balatongyörök polgármestere

A Szent Mihály-kápolna

A szeretetszínház fellépése

IGAZ ÉRTÉKEKRE HANGOLTAN

Vonyarcvashegy teljesít

A ZÁÉV Zrt. a magasépítés
minden folyamatában letette
névjegyét országszerte. Tevé-
kenységét felkészült mérnökei-
nek, hozzáértõ szakembergár-
dájának köszönhetõen több
mint kétezer létrehozott épüle-
tet kíséri. Az idén 73 éves nagy-
vállalat gyökerei Zalába nyúl-
nak vissza, központja Zalaeger-
szegen található. Feladatainak
egy része is ideköti, a ZalaZone
tesztpálya innovációs és ipari
környezetének megteremtésé-
hez, amit az idén átadott
Rheinmetall harcjármûgyár kép-
visel. Értéket teremtettek a
sport és a kultúra terén is: az
uszodakomplexumot, a Göcseji
Múzeumot és a Mindszen-
tyneumot szintén idén vette bir-
tokba a nagyközönség.   

– Antal Lívia –

– Milyen évet zárnak? – Deák
Gábort, a ZÁÉV Zrt. elnök-vezér-
igazgatóját kérdeztük.

– A korábbi éveket a koronaví-
rus-járvány, az ideit már a háború
is nehezítette. Az Ukrajnában ki-
alakult konfliktus miatt tovább
emelkedtek az építõipari anyagok
árai. Az építõipart sem kerülte el a
válság. Az Építési és Beruházási
Minisztérium szeptember 19-én

kelt döntése társaságunkat is
nagymértékben érintette, hiszen
számos olyan állami beruházás
nem indulhatott el, amelyekre
szerzõdésünk volt. A 2022-es év
forgalom tekintetében még a vár-
taknak megfelelõen tud zárulni,
viszont 2023-ban nehézségek
várnak az építõiparra is.

– A ZÁÉV Zrt. kezdetektõl
fogva részt vesz a ZalaZone Ipa-
ri Park környezetének fejleszté-
sében. A jármûipari tesztpálya
mellett a Rheinmetall harcjár-
mûgyár kivitelezésében is jelen-
tõs feladatot kaptak. 

– 2017 óta veszünk részt a
ZalaZone építésében. 2018-ban
készült el a fogadó- és technikai
épület. 2020 év végén kezdtük
építeni a Rheinmetall világszínvo-
nalú hadiipari üzemét, amit idén
adtunk át. Megrendelõ képviselõi-
vel kiváló szakmai együttmûkö-

dés keretén belül valósítottuk
meg a projektet. A harcjármûgyár
megépítése feszített munkatem-
pót diktált, a szoros határidõt pon-
tosan az ütemterv szerint teljesí-
tettük. A megrendelõi igényeknek
megfelelõen, tervezéssel együtt
történt a kivitelezés, vagyis folya-
matában készültek a kiviteli ter-
vek és így maga az üzem is. A
tesztkörnyezetben megvalósuló
tesztépület kialakításának véghaj-
rájában vagyunk, a technológia
telepítésén dolgozunk, amelynek
átadása a jövõ év elsõ negyedév-
ében várható.

– Úgy tûnik az idei év az át-
adások éve a ZÁÉV életében.
Zalaegerszegen is, hiszen elké-
szült az uszodakomplexum, a
Göcseji Múzeum felújítása és a
Mindszentyneum.

– Ez évben is több, magas
színvonalon megvalósított épüle-
tet adtunk át, nemcsak Zalaeger-
szegen, de országszerte is. Az
említetteken túl – a teljesség igé-
nye nélkül – Nagycenken a Szé-
chenyi-kastély, valamint Fertõdön
az Esterházy-kastély turisztikai
fejlesztését jelentettük készre.
Lakitelken felépítettük a Hun-
garikum Hotelt, Bükfürdõn pedig a
Hotel Répce felújításán dolgoz-
tunk. Szeptemberben nyitották
meg a Riz Levente Sport- és Ren-
dezvényközpontot Rákosmen-
tén, amelynek kivitelezõi voltunk.
Lentiben a Termálfürdõ és Szent
György Energiapark felújításában
és bõvítésében vettünk részt. 

– A Puskás Aréna valamint a
Néprajzi Múzeum és Látogató-
központ után a Nemzeti Atléti-

kai Központ kivitelezésével
ugyancsak egy páratlan léte-
sítményt hoznak létre. 

– A projekt egyik sajátossága,
hogy kezdetektõl fogva heti szin-
ten van olyan mérföldkõ, amely-
nek helye az ütemtervben „kõbe
vésett”. A stadion koszinusz
hiperbolikusz (kosárgörbe) alakját
és a rendelkezésre álló idõt alapul
véve szerveztük a különbözõ

munkafolyamatokat negyedekre
osztva, az óramutató járásával
megegyezõ, illetve ellentétes ha-
ladási irányokban. Az atlétikát
megidézõ diszkoszalakzat Buda-
pest számos pontjáról látható, és
egyedisége egyértelmûen a ma-
gyar fõvároshoz köti majd a Nem-
zeti Atlétikai Központot. Óhatatla-
nul is meghatározza a fõváros lát-
képét, és nagyon széppé is teszi
azt. A Dunáról nézve ez egy cso-
dálatos korona, valóban büszke
lehet rá az ember. További érde-

kes számadat, hogy a kivitelezõ
konzorciumot közel 50 fõs mér-
nökcsapat alkotja, míg napi szin-
ten, az építkezésen az adott tech-
nológiai folyamattól függõen 400–
500 fõ végzi elhivatott munkáját.

A budapesti Nemzeti Atlétikai
Központ a 2023 augusztusában
megrendezendõ atlétikai világbaj-
nokság helyszíne lesz. 

– Milyen projekteken dolgoz-
nak még? 

– Jelenleg Budapesten még a
Citadella felújítási munkáin
dolgozunk. Hamarosan kezdõdõ
projektjeink Fertõdön az Ester-
házy-kastély nyugati szárnyának
átalakítása, Fenékpusztán a Hu-
szármúzeum és kulturális rendez-
vényközpont kialakítása, valamint
saját beruházás keretében elindul
a Kerámia lakópark III. üteme is
Zalaegerszegen.

– Mit tart a ZÁÉV legnagyobb
értékének, legfontosabb külde-
tésének?

– A ZÁÉV Zrt. a hazai magas-
építés meghatározó szereplõje és
szakmai központja. Legnagyobb
értékünk a kollektívánk, sikerünk
záloga munkavállalóink szakmai
tudása, szorgalma és elkötele-
zettsége társaságunk iránt.
Együtt tudunk – immár 73 éve –
eleget tenni magas színvonalon
megbízóink igényeinek – hangsú-
lyozta Deák Gábor.

A Hungarikum Hotel Lakitelken

A Mindszentyneum épülete Zalaegerszegen

Az épülõ Nemzeti Atlétikai Központ Budapesten

A ZÁÉV ÉRTÉKET TEREMT ÉPÜLETEIVEL
HARCJÁRMÛGYÁR, MINDSZENTYNEUM, ATLÉTIKAI KÖZPONT
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Dr. Varga Zsolt, a Növény-
orvosi Kamra Zala megyei terüle-
ti szervezetének elnöke elmond-
ta, a növényvédelmi
szakemberek engedé-
lyeinek meghosszabbí-
tását szolgálja a 40 órás
továbbképzés, amely-
nek öt évente kell ele-
get tenniük. A tanfo-
lyam elvégzésével jogo-
sultságot szereznek a
következõ öt évre,
amely során praktizál-
hatnak, vényt írhatnak,
és szaktanácsokat ad-
hatnak a termelõknek. A
továbbképzés nagy ér-
deklõdésnek örvendett.
Összesen 168 fõ vett
részt rajta, közülük 45-en más
megyékbõl érkeztek, a többiek
zalai növényvédelmi szakembe-
rek voltak. A képzés tematikáját
úgy állítottuk össze, hogy az
érintse a mezõgazdaság és a
növényvédelem valamennyi te-
rületét, amelyhez neves szak-
embereket, egyetemi profes-
szorokat hívtunk elõadóként. 

Dr. Labant Attila, a Magyar
Növényvédõ Mérnöki és
Növényorvosi Kamara elnöke a
növényvédelmi szabályozás ak-
tualitásairól tájékoztatta a jelen-
lévõket. Dr. Békési Pál nyugalma-
zott egyetemi tanár a fontosabb
napraforgó betegségek kórfo-

lyamat-biológiájáról beszélt. Dr.
Kazinczi Gabriella, a MATE
Georgikon Campusának egyete-

mi tanára a klímaváltozás és a
gyomflóra közötti összefüggése-
ket tárta a hallgatóság elé. Dr.
Fischl Géza nyugalmazott egye-
temi tanár a gabonafélék
betegségeit, közte a
levé l fo l tosság
szindrómát is-
mertette. Dr.
K e s z t h e l y i
Sándor, a
MATE Kapos-
vári Campu-
sának egye-
temi tanára a
raktári és ter-
ménykártevõk sa-
játságait, és az elle-

nük irányuló, elsõsorban környe-
zetbarát védekezési megközelí-
téseket mutatta be. 

Készülünk a jövõ évre. Várha-
tóan január végén tartjuk az év
elejei hagyományos szakmai na-
punkat. A „zöld könyvek” meg-
hosszabbítását és megszerzését
szolgáló 8 és 80 órás növényvé-
delmi továbbképzéseink január-
ban és februárban lesznek. 

A 40 órás szakmérnök-to-
vábbképzéssel zártuk az évet.
Örömünkre szolgál, hogy a részt-
vevõk tartalmasnak és színvona-

lasnak ítélték a tanfolyamot,
amelyrõl valamennyien

meghosszabbított en-
gedéllyel távoztak.
Tulajdonképpen ez-
zel kívántunk min-
denkinek kellemes
ünnepeket és bé-
kés, sikeres új esz-
tendõt a növény-
orvosi kamara me-
gyei szervezete

nevében, mondta Dr.
Varga Zsolt. 

Növényorvosok szakmai képzése
AMagyar Növényvédõ Mérnöki és Növényorvosi Kamara

Zala Megyei Területi Szervezete továbbképzést szerve-
zett november 28-a és december 2-a között a növényor-

vosok és növényvédelmi szakmérnökök számára, amelynek a za-
laegerszegi Keresztury Dezsõ VMK adott helyet. A továbbképzé-
sen 168 fõ vett részt, amelyet a regisztrált szaktanácsadóknak a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is akkreditált. 

A Kisfaludy Turisztikai Fej-
lesztõ Program mintegy 2,4 mil-
liárd forintos vissza nem térí-
tendõ támogatásából megszé-
pült a Lenti Termálfürdõ és
Szent György Energiapark. Az
egészségturisztikai fejlesztés
ünnepélyes átadásán elhang-
zott: megtörtént a gyógyászati
részleg felújítása, bõvítése, a
belsõ medenceterek esztétikai
és vízgépészeti modernizálása,
a lég -és világítástechnika meg-
újítása; a fõbejárat attraktívvá
tétele, az étterem korszerûsíté-
se, valamint egy új Tourinform
iroda létesítése. 

Horváth László polgármester
mindenkinek köszönetét tolmá-
csolva a fürdõ elmúlt 45 évének
lefontosabb állomásait ismertet-
te, majd beszámolt arról, hogy a
frissen megvalósított és tavaly
elõtt startolt beruházás részeként
19 kezelõhelyen több mint százfé-
le gyógykezelést lehet igénybe
venni. A hagyományos fizio-
terápia és iszapfürdõ mellett új kí-
nálatbõvítõ kezelési formákkal,
köztük antigravitációs futópaddal,
krio-terápiás kamrával bõvítették
a repertoárt, köztük a hazánkban
egyedülálló oxigénterápiás
hiperbárkamrával. A Lenti mére-
téhez képest jelentõs fejlesztés
„nem presztízsberuházás”, han-
goztatta, mert a fürdõ fennállása
alatt már több mint 10 millió ven-
déget fogadtak. Vigh László, a tér-
ség országgyûlési képviselõje az
instabil világpolitikai helyzetben a
helyi egészségturisztikai körzet-
központot érintõ lépéseket di-
csérte és gratulált a Szabadics Zrt.
és a ZÁÉV Zrt. konzorciumának a
kiváló kivitelezésért. 

Suhajda-Molnár Anikó, a
Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztõ
Nonprofit Zrt. vezérigazgatója el-
árulta, hogy a Lentiben megtett
fejlesztésekkel komplex gyógy-
ászati ellátást képesek nyújtani

úgy, hogy 32 új munkahelyet is
teremtettek. A zalai városba 10
hónap alatt 37 ezer vendég láto-
gatott el, kétszer annyi, mint ta-
valy ugyanebben az idõszakban, a
vendégéjszakák száma pedig 80
százalékkal, 96 ezerre nõtt. 

A kivitelezõk nevében Kovács
Tamás a Szabadics Zrt. elnöke és
Dormán József, a ZÁÉV Zrt vezér-
igazgató-helyettese is köszöntöt-
ték a jelenlévõket. Elhangzott: jó
együttmûködésben mintegy
4800 négyzetméteren végeztek
bõvítést, felújítást és átalakítást.
A medencecsarnok 1400 négy-
zetméteren újult meg. Duplaszû-
rõs vízforgató rendszereket épí-
tettek be, de a tetõszerkezetet is
teljesen lecserélték. Az öltözõ és
vizes blokkokat is újjá varázsol-
ták. Kárpáti Zoltán, a Lenti
Gyógyfürdõ Kft. ügyvezetõ igaz-
gatója átvette a létesítmény kul-
csát a kivitelezõk vezetõitõl. 

A Balance Medical Center ava-
tásán a Boglya együttes mûsorát

követõen Navracsics Tibor terü-
letfejlesztési miniszter emlékez-
tetett arra, hogy az itt élõk és a
helyi közösség vezetõk elszántsá-
gán és ötletgazdagságán múlt,
hogy a városi fürdõbõl lépésrõl
lépésre egy regionális szerepkö-
rû, európai nívójú nagytérségi
egészségcentrum jött létre,
amelyik megszólítja a határon tú-
li térségeket is. Az idegenforgal-
mi versenyhelyzetben a helyi
egészségturizmus mostantól
újabb célcsoportokat érhet el Eu-
rópa élvonalában – mondta a mi-
niszter.  

A Mindenható áldását Végi
Csaba esperes kérte az épületre.
A büféebéden mondott pohárkö-
szöntõjében dr. Pál Attila, a Zala
Megyei Közgyûlés elnöke a kor-
mány, a város és a megyegyûlés
nehéz idõkben történõ példás
összefogását emelte ki, minden-
kinek megköszönve a remek fel-
adatellátását.

Nemes Norbert

LENTI NEVES GYÓGYFÜRDÕJE

Európai egészségcentrum lett

A Gasztronómiai és kulturális örökség megõr-
zése a Mura régió településein címû projekt MR-
EGTC Heritage; HUHR/1901/3.1.2/0049 megjelö-
léssel a Magyarország–Horvátország Határon
Átnyúló Együttmûködési Program keretében
valósult meg. A projektben elért eredményeket
a horvát Donji Vidovec településen tartott no-
vember 18-i záró konferencián összegezték a
közremûködõ felek, amelynek házigazdája a he-
lyi kulturális egyesület volt. 

A rendezvényen köszöntõt mondott Bojana
Petric, Donji Vidovec polgármestere (képünkön),
Josip Grivec, Muraköz megye alispánja, az EGTC
társelnök valamint Tislér István, az EGTC igazgatója.
A 2020. augusztus elsejétõl 2022. november 30-ig
tartott projektet Nicola
Matulin, a kulturális egyesü-
let elnöke ismertette. 

A projektben vezetõ part-
nerként vett részt a Mura
Régió ETT, és partnerként a
KUD Donji Vidovec, kulturális
egyesület. A program gaszt-
ronómiai és kulturális tema-
tikus eseménysorozatot
foglalt magában, amely a
Mura-folyó két oldalán, Zala
megye dél-nyugati részén
élõk valamint Muraköz me-
gye lakosainak kapcsolaterõ-
sítését szolgálta, identitásu-
kat bemutató tevékenysé-
gek által. Tizennégy telepü-
lésen valósultak meg ren-
dezvények, hét a magyar ol-

dalon és hét a horvát oldalon. A rendezvények
helyszínei a következõk voltak: Donja Dubrava,
Donji Vidovec, Donji Kraljevec, Gorican, Kotoriba,
Orehovica, Sveta Marija, Eszteregnye, Szepetnek,
Murakeresztúr, Semjénháza,  Tótszentmárton,
Tótszerdahely, Valkonya.

Eszteregnyén vadételek kóstolójával, az erdõ-
és vadgazdálkodás hagyományainak bemutatásá-
val várták az érdeklõdõket. Szepetneken a nemze-
ti örökségek találkozóján a magyar, sváb, horvát
szokásokat elevenítették fel, és tradicionális étele-
ket készítettek. Murakeresztúron a Mura menti
malacság keretében a sertésfeldolgozás falusi ha-
gyományát mutatták be böllérversennyel. A láto-
gatókat kulturális programok, kiváló ételek és ita-
lok várták. Semjénháza pünkösdi rendezvényén

fõzõ- és sportversenyt hir-
dettek, és pünkösdi királyt
választottak. A programot
hagyományõrzõ kulturális
mûsor színesítette. 

Tótszentmártonban a szõ-
lõsgazdák ünnepén prósza-
fesztivált rendeztek, és tam-
bura zenekarok léptek fel.
Az eseménynek díszvendé-
ge volt a horvát nagykövet.
Tótszerdahelyen hagyomá-
nyos horvát réteseket készí-
tettek, és kóstoltattak.
Énekcsoportok léptek fel és
bemutatót tartottak a helyi
népviseletbõl. Valkonyán
Ludvérc sétát rendeztek,
misztikus történet elõadva a
hiedelmek elûzésére. 

FÓKUSZ A GASZTRONÓMIAI ÉS A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGEN

Rendezvényekkel a Mura régió településein
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