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Ormándlak,
katolikus templom

Ormándlak,
katolikus templom

A tavasz jótékonysági bállal
indult . A far-Nagylengyelben
sangi időszak végén, március
elején került megrendezésre az
„Életfa” Nagylengyeli Óvoda-
Bölcsőde Nagylengyeli Sport-, a
egyesület Nagylengyelértés a
Közalapítvány közös szervezé-
sű estje. A szórakoztató műsor-
ban a helyi fellépők mellett a
Press Dance TSE Penderülj, a
Táncműhely Szűcs Enikőés
Flóra, a Fővárosi Operettszín-
ház Broadway stúdiósa szóra-
koztatta a közönséget, a bálban
az zenéjére mu-AIfa együttes
lattak a résztvevők. Az est be-
vételét az óvoda pedagógiai

Eseménydús nagylengyeli tavasz
programjának minőségi megva-
lósítására, illetve a sportegye-
sület és az alapítvány további
működésére fordítják. A szer-
vezők ezúton is köszönetüket
fejezik ki mindazoknak, akik
bármilyen formában támogat-
ták az eseményt.

Március közepén az 1848-
49-es forradalom és szabad-
ságharc hőseire, valamint az
akkori magyar vonatkozású
eseményekre emlékeztek a te-
lepülésen. pol-Scheiber Ildikó
gármester múltidéző szavait
rövid zenés-verses műsor kö-
vette, majd a helyi szerveze-
tek képviselői koszorúkat he- lyeztek el a Hősi emlék-

műnél.
Az országos szemétgyűjtési

akcióhoz, a március 18-24. kö-
zött lezajlott TeSzedd!-hez idén
is csatlakozva a községben és

környékén is sor került a ház-
tartási hulladék összeszedé-
sére. A kezdeményezés ország-
szerte egyre sikeresebb, hi-
szen mind többen ébrednek rá

A műsor egyik fellépője a Penderülj Táncműhely volt.
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Teskándon, a Kemence-ház-
ban március 9-én tartották meg
az idei bormustrát. A tizen-
negyedik alkalommal megren-

Borok versenye Teskándon

dezett versenyre 38 mintát hoz-
tak a helyi termelők, amelyek
közül szakmai zsűri választotta
ki az arany, ezüst és bronz

A zsűri értékeli a beérkezett mintákat.

Lukács József átveszi aranyminősítésű oklevelét.

minősítést érdemlő borokat.
Egyúttal ez alkalomból az
aranyminősítést érdemlő borok
közül – mint minden évben – vá-
lasztották meg Teskánd borát.

A zsűri a borok színét, il-
latát, aromáját, frissességét és
üdeségét vizsgálta, ezen jellem-
zők alapján döntöttek a borok
minősítését illetően. A zsűri
tagjai Király László, Herczeg
Sándor Palkó Zsoltés maguk is
borászattal foglalkoznak, a be-
érkező minták értékelése után
szívesen adtak szakmai taná-
csot a helyi gazdáknak.

Az értékelésre szánt minták
nagy része fehérbor volt, ami
annak is köszönhető, hogy Zala

megye fehérbor termő vidék-
nek számít elsősorban. Viszont
az aranyérmet érdemlő nedűk a
vörösborok közül kerültek ki
többségben, hiszen a jó minő-
ség előállítása fehérborok ese-
tében sokkal bonyolultabb, te-
kintve ugyanazt a minőségi
szintet a vörösborok készí-
tésénél.

Két mintát választottak idén
is Teskánd borának; az arany-
érmes fehérborok közül Fábián
István rizlingje mellett dön-
töttek, a szintén aranyérmes
vörösborok közül Vass János
Blauburgere érdemelte ki Tes-
kánd 2019-es bora címet.

Trojkó Tímea

Március 23-án ünnepelte 10
éves fennállását az andráshidai
Szélrózsa Tánckör. Az együt-
test jelenleg kilenc pár alkotja.
Tíz évvel ezelőtt a tagok tel-

Jubilált a Szélrózsa Tánckör
jesen amatőrként vágtak bele a
néptánc tanulásába. A jubileu-
mi műsorban a Szélrózsa Tánc-
kör mellett felléptek a tánckör ba-
rátai; énekesek, táncegyüttesek.

környezetünk tisztán tartásának
fontosságára. Természetesen
minden évben akadnak negatív
tapasztalatok is, de a hasonló
projektek segítenek felhívni a
figyelmet a minket körülvevő
természet megóvására.

A hónap végén a „Tavaszi
Egészségnap” keretében Király
Gábor magyar válogatottsági
rekorder kapus járt vendégség-
ben a településen. A hálóőr ve-
tített képes előadás keretében
mutatta meg az érdeklődőknek,
hogy milyennek látta belülről a
2016-os labdarúgó Európa-baj-
nokságot. , aBabati Benjamin
ZTE FC csapatkapitánya be-

szélgetett vele és tette fel a
legtöbbeket érdeklő kérdéseket.
Az aktívabbak az egészségna-
pot gyalogtúrával indították,
délután dietetikus, fitoterapeuta
és munkaügyi szakember tartott
előadást. A program keretében
általános állapotfelmérésre irá-
nyuló szűréseken és bőrgyó-
gyászati, reumatológiai, vala-
mint látásvizsgálaton vehettek
részt az érdeklődők. A tartal-
mas napba belefért a baba-
mama torna és egy rövid aero-
bic óra, továbbá az érdeklő-
dők kipróbálhatták a kondicio-
náló terem megújult eszköz-
parkját is.

S.V.

Eseménydús nagylengyeli tavasz
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Nemeshetés a zalai megye-
székhely tőszomszédságában,
attól délkeleti irányban, a
Szévíz völgyéhez nyugatról tá-
maszkodó dombok szelíd öle-
lésében, egy kicsiny völgyben
fekszik. A csodás természeti
adottságok, mely községünk
képét meghatározzák veszélyt
is hordoznak magukban. A kör-
nyező dombhátakról nagyobb
esőzések alkalmával lezúduló
hatalmas mennyiségű csapa-
dékvíz nagyon komoly károkat
okozhat. Elődeink is tisztában
voltak ezzel, hiszen a '60-as
évekre a falu jelentős vízelve-
zető árkai már mind bazalt
kővel kirakottak voltak – a
tisztán tarthatóság céljából.

Az elmúlt években jelent-
kező özönvízszerű esőzések
tovább súlyosbították a helyze-
tet. Egy-egy zivatar alkalmával
a bennünket körülvevő ma-
gasabban fekvő művelt földek-
ről lezúduló csapadékvíz jelen-
tős mennyiségű iszapos horda-
lékkal terítette be a falu utcáit,
udvarait. Sőt az elmúlt években
volt olyan felhőszakadás is,
mely az egész faluközpontot, a
községháza udvarát is vastag
iszapréteggel borította be.

Az önkormányzati kezelés-
ben lévő árok tisztítása, rend-
ben tartása ezért is kiemelt fel-

2019. évi fejlesztések Nemeshetésen
adat, sokat teszünk ezért. A
múlt évben az északi falu
végen lévő átkötő árok teljes
tisztítása történt meg – a rajta
lévő híd rekonstrukciójával
együtt. 2019-ben tervezzük a
Petőfi utca keleti oldali árká-
nak tisztítását egészen a Fuss-
patakon Nagyhídigátívelő .

Ezért is vettük nagy öröm-
mel, hogy a megyei közútke-
zelő községünk főútja melletti
csapadékvíz-elvezető árok –
hozzávetőleg 1 km hosszú sza-
kaszának – tisztításának mun-
kálatait a napokban elvégezte.

A csapadékvíz-elvezetésen
túl, sok dolgunk akad a belte-
rületi és zártkerti útjainkkal is.
A nyári záporok rendre meg-
hordják a meredek részeket,
főleg a használatos hegyi út-
jainkat. Javításukra sokat köl-
tünk a járhatóság érdekében, a
lehetőségeink függvényében
gondoskodunk a meredek sza-
kaszok szilárd burkolatúvá té-
teléről is.

2018. évi nyertes zártkerti
pályázatunknak köszönhetően
még ebben az évben megva-
lósuló beruházás eredménye-
ként már jó minőségű úton
közelíthetik meg területeiket az
Atya Hosszúhegyi– és birtok-
tulajdonosok. A 10 milliós pá-
lyázat másik feléből kiala-

kításra kerül az eddig műve-
letlen, önkormányzati tulajdonú
területen egy bekerített őshonos
gyümölcsöskert. A kerítés már
tavaly ősszel elkészült – a
csemetékkel való betelepítés
ebben az évben fog meg-
történni.

S mint felénk az köztudott,
Nemeshetés a '70-'80-as évek-
ben gesztenye nagyhatalomnak
számított: az őshonos 100 esz-
tendős óriás fák mellett 30 ha
telepített termő gesztenyeliget
is volt a falu határában. Az
időszak termése meghaladta a
800-1000 q-t, tehát jelentős
gazdasági tényező volt.

Az említett fénykor után a
gesztenyét sok-sok baj érte: a

betegségek, a kártevő rovarok
és az éghajlatváltozás mellett a
megváltozott tulajdonviszonyok
sem kedveztek a gesztenyés-
nek, az osztatlan közös tulaj-
donnal nem volt igazi gazdája.

Ezért is döntöttünk úgy,
hogy a hagyományokra építve
szelídgesztenyét fogunk ültetni,
150 rezisztens állományú cse-
metét, melyek ellenállók a fent
említett bajokkal szemben.
Kis gyakorlatunk, tapasztala-
tunk van már a telepítésben,
hiszen a 2014-ben ültetett 200
csemetéből álló ültetvényünk
tavaly már megmutatta első
termését.

Magyar Kálmán
polgármester

Az árkok tisztítása kiemelt feladat.

Petrikeresztúr Község Ön-
kormányzata, Ormándlak Köz-
ség Önkormányzata a Petri-
keresztúri Közösségfejlesztő
Egyesület és a környező civil
szervezetek szemétszedést szer-

Szemétszedés Petrikeresztúron

Remélik, hogy a megtisztított környezet a lakosságot tudatosságra inti.

veztek, az országos TeSzedd!
akcióhoz csatlakozva.

Petrikeresztúron tizenegyen
vettek részt a szemétszedésen,
március 23-án. Szombaton reg-
gel 10 órakor volt a gyülekező

a téglagyári buszmegállónál.
Kellemes időben lelkesen in-
dult útnak a csapat. A gyalog-
túrával egybekötött program
keretében megközelítették a
korábban feltárt szemét kupa-

cokat, „hegyeket”. Három tele-
pülés találkozásánál zajlott le a
környezet tisztítás, nagy siker-
rel. Három óra alatt 44 zsák
szemetet sikerült összeszedni.
A legkisebbektől a nyugdíja-
sokig részt vettek a megva-
lósításban. Az akció rendkívül
sikeres volt, de egyben lehan-
goló is, hogy mennyi illegáli-
san lerakott szemetet találtak az
amúgy gyönyörű környezetben.

Borvári Lili polgármester
elmondta, hogy ruhaneműket,
üvegeket, cipőket, használati
tárgyakat, gumikat, régi hűtő-
ket találtak az illegális sze-
métlerakatokban.

Mindenki jóleső fáradtság-
gal tért haza a produktív prog-
ram után. Elszomorító volt,
hogy friss szemetet is találtak,
bízik benne a kis csapat, hogy a
megtisztított környezet a la-
kosságot is tudatosságra inti,
neveli, annak érdekében, hogy
többet ne kelljen szemetet
gyűjteni, mert nem fogják le-
rakni sem.
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* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, ,Flamot

vagyis Végsõ búcsút azonban nem veszünkFarkas Lászlót.
tõle, hiszen egyéniségére, bölcsességére, atyai barátságára
mindig emlékezni fogunk. Arról nem is beszélve, hogy rajzai,
írásai itt vannak velünk.

Karikatúrái segítségével a nyomtatott számaibanKözép-Zala
a múltba tekintünk. A válogatás az adott korba repíti vissza
olvasóinkat, s bennünk is felidézi a Flammal együtt töltött
éveket.
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• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l

Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.

Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

* Múltidézés Flam rajzaival

(2006.06.08.)

(2006.06.22.)

(2006.07.06.)

„Keresem a szót…”

Ki fizessen?

Változó közhangulat

Gyurcsány Ferenc és Kuncze Gábor dilemmája: – Nézzük
meg, hogy mely szavakkal helyettesíthető a „megszorítás”!

Gyurcsány Ferenc: – No de emberek! A saját véreinktől, a
szocialista nagytőkésektől mégsem vehetjük el a pénzt!...

– Esküszöm, ügyvédet fogadok, ha még egyszer azt mon-
dod, hogy én is a szocikra szavaztam!...

Szakmai konferencia kere-
tében – március 8-án – átadták
a elneve-Kemény Bertalanról
zett elismeréseket.

Ebben az évben két elisme-
rés is érkezett Zala megyébe.
Az egyik kitüntetett Fábiánné
Németh Mária, Babosdöbréte
falugondnoka lett.

A Falufejlesztési Társaság
2008-ban alapította – Kemény
Bertalan tiszteletére – a díjat és
az emléklapot. „Az elismerést

Babosdöbrétei kitüntetett

mindazon természetes szemé-
lyek kaphatják, – országhatá-
ron belül, illetve a Kárpát-
medence területén – akik fa-
lugondnoki feladatukat ki-
emelkedő színvonalon végzik,
valamint a vidék és falu-
fejlesztés elkötelezettjeként, a
vidék és falufejlesztés tekin-
tetében, szűkebb környeze-
tükben, vagy országos szin-
ten kiemelkedő eredményeket
értek el.”

Jobbról Fábiánné Németh Mária. Mellette Szeder-Kummer Má-
ria, a Zalai Falvakért Egyesület ügyvezető titkára, a másik zalai
kitüntetett.

2019. április



Hat évvel ezelőtt indult
meg országosan és megyénk-
ben is az értéktári feltáró
munka. A témáról Pácsonyi
Imrével Zala Megyei Köz-, a
gyűlés alelnökével beszél-
gettünk.

– Hogyan alakult a szerve-
zet megyénkben?

– Az értéktári szabályozás
többszintű, egymásra épülő és
egymással szorosan összedol-
gozó rendszert alakított ki. Az

értékfeltáró és értékőrző mun-
kát értéktár bizottságok vég-
zik, melyek létrehozása önkén-
tes. Valamennyi településnek
lehetősége van létrehozni a
saját bizottságát, míg több te-
lepülés tájegységi értéktárat,
bizottságot hozhat létre. A kö-
vetkező szintet a megyei ér-
téktárak jelentik, melyek az
egész megye szempontjából
fontos értékek rögzítését vég-
zik, illetve a Magyar Értéktár
felé terjesztik fel az arra érde-
meseket. Ezt a munkát az ön-
kormányzat által létrehozott
megyei bizottság látja el. A
megyei és a külhoni magyar
értéktárak feletti szinten a Ma-
gyar Értéktár helyezkedik el,
amely az egész magyarság
szempontjából fontos és meg-
határozó értékek gyűjteménye.
Ezek legjobbjai kerülhetnek be
a hungarikumok közé. Egy te-
lepülés értéke akkor válhat
megyei értékké, ha nem csak a
szűkebb környezetében ismert
és elérhető, hanem azon túl is,
illetve olyan jellegű, amely
könnyen megismertethető szé-

lesebb körben, sokak számára
elérhető (látogatható, használ-
ható, megtanulható).

– Melyek voltak az idei ja-
vaslatok?

– Ez évben is számos ér-
tékkel gazdagodott a megyei
értéktár, olyanokkal, amik már
több évtizede velünk vannak
és olyanokkal is, amik még
kevésbé ismertek, de méltóak
a szélesebb körű népszerűsí-
tésre. Ilyenek például a Tüske-
szentpéteri liszt, a Ts Stoboš
tamburazenekar, a nagykanizsai
zsinagóga vagy a zalaegersze-
gi „Földönjáró toronyóra”.

– Milyen tanácsokat fogal-
mazna meg a javaslatte-
vőknek?

– Az értéktár nem „magá-
nak való”, nem öncélú kataló-
gus. Hivatását akkor tudja be-
tölteni, ha márkanévként segíti
az egyes termékek eladását.
Ehhez az is kell, hogy az ér-
tékek tulajdonosai is használ-
ják az elnevezést, hivatkozza-
nak rá és a fogyasztói/fel-
használói oldal is megbízható
forrásként támaszkodhasson az

értéktárra. Fontos, hogy ne
csak tárgyában, de tartalmában
és formájában is minőségi fel-
terjesztések készüljenek. Fo-
lyamatosan visszatérő problé-
ma az elnagyolt ismertetés, a
rossz minőségű és a nem saját
tulajdonú fotó, videó melléke-
lése a javaslatokhoz.

– Milyen területen születnek
leggyakrabban javaslatok?

– A legnépszerűbbek a
„kulturális örökség”, az „ag-
rár- és élelmiszergazdaság” és
a „turizmus”. Megyénkben je-
lenleg egy hungarikum van, a
„Hévízi-tó és a tradicionális
hévízi gyógyászat”. A külön-
böző kategóriák és elemeik
egymást erősítik, hiszen egy
térség turisztikai vonzereje an-
nál nagyobb, minél többféle
egyedi és különleges ajánlattal
bír, minél szélesebb kínálattal
jelenik meg a piacon. A me-
gyei értéktár meghatározó ele-
mei a Kanizsai dödölle és
dödölle fesztivál, a fumu, a
hetési szőttes, a zalai gímszar-
vas, a (miklósfai) kerekrépa,
illetve a keszthelyi Georgikon.

Szűkebb pátriánk és nemzetünk értékei

Pácsonyi Imre: – Az értéktár
nem öncélú katalógus.

Zala megye településeinek
fejlesztésére, így többek között
iskolák, óvodák, háziorvosi
rendelők, kerékpárutak építé-
sére 23.2 milliárd forint áll
rendelkezésre a Terület- és Te-
lepülésfejlesztési Operatív Prog-
ram (TOP) keretében a 2020-ig
tartó időszakra. A források
szinte teljes mértékben meg-
hirdetésre kerültek már pályá-
zati kiírásokon keresztül. A
program keretösszegének 90
százaléka lekötésre került: a
már megvalósult beruházások-
kal, illetve a megkötött szer-
ződésekkel. Az idei, illetve a
következő évben a még fo-
lyamatban lévő kivitelezési
munkák is lezajlanak.

– Melyek a legfontosabb
prioritások?

– Valamennyi pályázati te-
rület iránt nagy volt az érdek-
lődés. A gazdaság szempont-
jából alapvető az infrastruktúra
modernizálása, az ipari parkok
létrehozása. A foglalkoztatási
pályázatok a munkaerő képzé-
sével és a vállalkozások bér-
költségeinek csökkentésével

Megyei fejlesztések - aktualitások
Beszélgetés dr. Pál Attilával, a megyei közgyűlés elnökével

teremtenek kedvező körülmé-
nyeket. A megépített kerékpár-
út-szakaszok nemcsak a bicik-
lis turisták közlekedését köny-
nyítik meg, hanem a helyben
lakók mindennapi mozgásához
is jobb feltételeket nyújtanak.
A népességmegtartás szem-
pontjából lényeges, hogy az
alapvető egészségügyi és szo-
ciális szolgáltatások rendelke-
zésre álljanak. Kiemelt fontos-
ságú az energiafelhasználás ra-
cionalizálása, mely a telepü-
lésüzemeltetés költségeit csök-
kenti és hozzájárul a szén-
dioxid kibocsátás csökkenté-
séhez, az olcsó energiák előál-
lításához is. A leromlott városi
területek rehabilitációja né-
hány járásközpontban jelent-
het lehetőséget a település-
fejlesztésre. A helyi közössé-
gek sok helyen kulcsszere-
pet játszanak a települések
kulturális életében, hozzájá-
rulnak az életminőség javí-
tásához.

– Számos fórumon jelennek
meg információk egy új pá-
lyázati lehetőségről.

– Idén 75 milliárd forintból
18 célterület fejlesztését támo-
gatja a Magyar falu program,
ami célszerű és praktikus foly-
tatása a Területi Operatív
Programnak, hiszen ebben le-
hetőséghez jutnak a megyénk-
ben nagy számban lévő kis-
települések is. Mivel hazai for-
rás felhasználásáról dönt a ki-
író, gyorsabb lesz az elbírálás;
s ami a legfontosabb: az ön-
kormányzatoktól nem várnak
el önerőt, s előnyben részesül-
nek a kevesebb adóbevétellel
rendelkező falvak.

– Mit kell tudni a lebo-
nyolításról?

– Széles körű tájékoztatás
zajlik: a program lebonyolítá-
sát koordináló országgyűlési
képviselők számos fórumot
tartottak a megyében. Az első
kiírások már megjelentek a
Magyar Államkincstár honlap-
ján, s folyamatosan várhatók a
következők is. Lehet pályázni
orvosi rendelők, szolgálati la-
kások fejlesztésére, eszközbe-
szerzésre; egyházi közösségi
terek megújítására. Többek kö-

zött lehetőség lesz utak felújí-
tására, illetve szilárd útburko-
lattal való ellátására, járda-
építésre, a polgármesteri hiva-
talok, ravatalozók felújítására,
bővítésére. Szerepel a célok
között a kisgyermeknevelő in-
tézmények újranyitása - bőví-
tése, modernizálása is. Mivel
több éves folyamatról van szó,
és egy település több pályá-
zatot is beadhat, praktikus a
helyi közösségnek, képviselő-
testületnek a célokat rangso-
rolni és ütemezni.

Dr. Pál Attila: – Az önkor-
mányzatoktól nem várnak el
önerőt.
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A területen már
javában zajlik a bon-
tás, tehát hosszú elő-
készítő munka, az
összes engedély meg-
szerzése, több euró-
pai uniós közbeszer-
zés, tervezés és átter-
vezés után végre el-
kezdődött Zalaeger-
szegen az új fedett
uszoda, a tanuszoda
és az új városi strand
építése.

A március 14-i
ünnepélyes alapkőle-
tételen jelen volt és
beszédet mondott dr.
Szabó Tünde sportért
felelős államtitkár, ko-
rábbi olimpiai, vi-
lág- és Európa-bajno-
ki ezüstérmes úszó,
Balaicz Zoltán pol-

Zalaegerszeg történetének egyik legnagyobb beruházása
Nem csak a megyeszékhelyt, hanem az egész térséget szolgálja majd

dot, holott a környékbeli lakos-
ság, a kisgyermekes szülők, és
a nehezebb élethelyzetű csa-
ládok számára fontos kikapcso-
lódási lehetőséget jelentett. A
lépés komoly reakciókat váltott
ki, különösen azon generációk
körében, akik érzelmileg is kö-
tődtek a létesítményhez.

Amikor 2014 nyarán pol-
gármesterjelölt lettem, érezve
és megértve a stranddal kap-
csolatos helyzetet, Gecse Péter
és Bali Zoltán kollégáimmal
sajtótájékoztatón jelentettük be:
azon fogunk dolgozni, hogy új-
ranyissuk a létesítményt. Mi-
után 2014 októberében 64 száza-
lékos többséggel szülővárosom
polgármesterének választottak,
a cél bekerült a ciklusra vo-
natkozó cselekvési tervbe is.
Ekkor még csak arra gondol-
tunk (és ez szerepelt a közgyű-
lés által egyhangúlag elfogadott
programban is), hogy egy ki-
sebb beruházással újra kinyit a
városi strand, oly módon, hogy
az első évben felújítjuk a gyer-
mekmedencét, a következő év-
ben pedig a nagymedencét. Az
uszoda felújítása és bővítése
nem szerepelt a tervben. Az
eredeti elképzelésnek megfele-
lően 2015 nyarára meg is újult
a gyermekmedence, ami újra
látogathatóvá vált a sportpá-
lyákkal együtt. Azóta is hálás
szívvel gondolok arra a jóté-
konysági, közösségi önkéntes
akcióra, amikor nagyon sokan
részt vettünk a környezet szé-
pítésében. Már elkezdtük a ter-

vezgetést, hogy miként lehet
majd saját forrásból valahogy
felújítani 2016-ban a nagyme-
dencét is (az már jóval nagyobb
költséggel járt volna), amikor
közbejött a Modern Városok
Program.

Zalaegerszeg polgármeste-
reként 2015-ben írtam alá Or-
bán Viktor miniszterelnökkel a
városunkra vonatkozó Modern
Városok Program szerződést,
amely lehetőséget adott arra,
hogy az eredeti, szerény elkép-
zelések helyett egy sokkal na-
gyobb beruházásról is álmod-
junk, ami tartalmazza egy új
nagy fedett uszoda, egy új tan-
uszoda és egy teljesen megújult
városi strand kialakítását. Erre
2014-ben, a polgármesteri prog-
ram elfogadásakor gondolni
sem mertünk, nem is ez volt az
akkori ígéretünk, de a lehetősé-
get meg kellett ragadni, és ez
teljesen felülírta a korábbi
terveket.

Több, mint három évet vett
igénybe az előkészítés, a terve-
zés, az engedélyek megszerzé-
se, a három, egyenként négy
hónapos európai uniós közbe-
szerzés lefolytatása. Ennyi idő
kellett ahhoz, hogy végre elin-
duljon a munka.

Mi valósul meg az összes-
ségében 9,5 milliárd forint érté-
kű nagyberuházás keretében?

Új fedett uszoda épül a je-
lenlegi épület mellett, „L” alak-
ban, benne 50 méteres, 10 pá-
lyás medencével, 270 fős lelá-
tóval. Az uszodát a Nemzetközi
Úszószövetség (FINA) által
meghatározott szigorú előírá-
sok szerint tervezték, mely al-
kalmas lesz nemzetközi úszó-
versenyek megrendezésére is.
A jelenlegi uszodát modern
tanuszodává alakítják át.

– Szauna részleg, üzlethe-
lyiségek.

– Városi strand megújítása,
új kültéri medencével, gyer-
mekmedencével.

– Kültéri vizes játszótér a
gyermekeknek.

– Ady utcai strandépület
felújítása.

– Új személygépkocsi és
autóbusz parkoló.

– A meglévő, elavult hideg-
vizes kút felszámolása, új, 250
méter mély hidegvizes kút fú-
rása. Új, 1100 méter mély for-
róvizes termálkút fúrása. Telje-
sen új uszodatechnológia és
gépészet. Zöldfelület rendezés,
térburkolatos területek, növény-
telepítés, modern sportpályák.

Elmondhatjuk tehát, hogy
várhatóan 2022 elején egy
olyan uszodai komplexum ava-
tására kerül sor, amely nem
csak Zalaegerszeg, hanem az
egész térség lakosságát szol-
gálja majd igen magas szín-
vonalon.”

Madártávlatból… Az új uszodakomplexum látványterve.

gármester és or-Vigh László
szággyűlési képviselő.

A hír lényege tulajdonkép-
pen ennyi, de mivel a megye-
székhely történetének egyik
legnagyobb beruházásáról van
szó, s nem csak a várost, ha-
nem térségét is érinti, érdemes
megosztani olvasóinkkal Ba-
laicz Zoltán gondolait.

„Az uszoda 1969-ben épült,
és akkor, még kádfürdőkkel el-
látva, tisztasági fürdőként is
üzemelt. Később több belső
átalakításon is átesett, 1993-
1995 között pedig az épület is
megújult, de a 25x12 méteres,
5 pályás beltéri medence mé-
rete nem változott. A városi
strand története még messzebb
nyúlik vissza: 1949-ben vették
tervbe először a kialakítását,
1954-ben határoztak a konkrét
helyszínről (a régi, 1921-ben
lezárt városi temető helyét je-
lölték ki) és 1956-ban nyílt meg
az akkor 24 ezer lakosú városra
méretezve egy 50×20 méteres
úszómedencével, valamint egy
gyermekmedencével.

Az évtizedek azonban nem
múltak el nyomtalanul. A város
lakossága a 21. század elejére
60 ezresre nőtt, a fedett uszoda
már kicsinek és korszerűtlen-
nek bizonyult, a strand látoga-
tottsága pedig jelentősen lecsök-
kent, megjelentek a konkuren-
ciák: a Gébárti tóstrand, a ter-
málfürdő, és az AquaCity. Vé-
gül 2011-ben úgy döntött az
akkori vezetés, hogy moderni-
zálás helyett bezárják a stran-
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Gombosszeg sem maradt ki
az országos TeSzedd! akcióból.
Március 30-án, szombaton a
zalai falucska lakóinak mintegy
fele vett részt a szemétgyűj-
tésen. Immár ötödik éve szer-
vezik meg a szemétszedést
mindkét irányban a településen
áthaladó út mellett.

– Külön öröm, hogy szinte
valamennyi gyermek kesztyűt
húzott és zsákot ragadott. Jó
dolog, ha megtapasztalják a
közért való munka örömét –
mondta lapunknak Németh Sza-
bolcs polgármester. – Minden
alkalommal jó hangulatú prog-

„TeSzedd!” Gombosszegen
ram kerekedik belőle, közösen
jót tenni szeretnek az emberek.
Szívesen jönnek a gyerekek,
akik egyre többen vannak és
gazdagítják közösségünket. Ez
akár jelzés is lehet, hogy nap-
jainkban már a gyermekeknek
kell példát mutatniuk sok fel-
nőttnek környezetünk védelme
kapcsán.

Gombosszeg polgármeste-
rétől megtudtuk, hogy mintegy
30 zsák szemét gyűlt össze,
aminek jelentős része sörös-,
illetve energiaitalos doboz volt,
de felszámoltak egy szervezett
akcióra utaló illegális lerakót is.

Az út melletti területet tisztították meg.

Az idén negyedik alkalom-
mal megrendezett Tófeji Kalács
Fesztiválon 33 kalács versen-
gett a legjobbak közé kerü-
lésért, majd évtizedek tapasz-
talata és a fiatalos vállalkozó
szellem találkozott a finisben.
Az ízekről a versenyzők, a szí-
nes műsorról pedig a szervezők
gondoskodtak.

Amint azt a polgármester,
Horváth Zoltán a rendezvény-
ről elmondta, immáron hagyo-
mánnyá lett a kalács fesztivál
Tófejen, ahová a helyiek és
környékbeliek elhozzák az
általuk komponált süteménye-
ket. E köré kulturális prog-
rammal és a közelgő nőnap
apropóján meglepetéssel ké-
szültek a hölgyeknek. Mint ki-
emelte, a kulturális műsor nagy

Kalácskészítők versengése Tófejen
részét helyiek szolgáltatják, de
vendégfellépők is színesítik a
repertoárt.

A rendezvény ötletgazdájá-
tól, meg-Varga Ferencnétől
tudhattuk, hogy idén 33 kalá-
csot neveztek a versenyre, me-
lyek a szakmai zsűri döntése
nyomán kerülhetnek az első hét
legjobb közé, illetve egy kalács
elnyeri majd a közönségdíjat.
Mint ismertette, a sütemények
között idén is megtalálhatóak a
hagyományosnak nevezhető,
íz-és formavilágú kalácsok de
vannak igazi különlegességek
is, így például az aszalt gyü-
mölcsökkel ízesített kom-
pozíciók.

A különleges ízek mellé
különleges műsor is társult, hi-
szen 16 órától táncos és humo-

ros produkciók váltották egy-
mást a színpadon. A zenés-
táncos műsorokat a helyi Örök-
mozgó Gyermek Tánccsoport, a
Zalagyöngye Táncegyüttes és a
Napsugár Hastánccsoport pre-
zentálták a közönség nagy örö-
mére. A tófeji pedigÖrök Tinik
humoros jeleneteikkel nyerték
el a jelenlévők egybehangzó el-
ismerését.

A kalácsok készítőit kora
este díjazták, így Ladola Ist-
vánné átvehette a legjobb ka-
lács készítőjének járó díjat a
szakmai zsűri döntése nyomán.
Az első helyezettől megtudtuk,
hogy több mint ötven éve
készíti a kalácsokat és most
nevezett először a versenyen.

A közönségdíjat pedig idén
Béres Antónia, a mezőny leg-
fiatalabb indulója vihette haza,
aki két kaláccsal is megörven-
deztette a kóstolókat. Antónia
elmondta, hogy kalácsait alka-
lomszerűen, hagyományos re-
ceptúra alapján készíti.

Az ünnepi pillanatok után
lélekemelő percek következtek
a hölgyek számára, hiszen Cse-
resnyés Péter államtitkár, or-
szággyűlési képviselő mondott
rövid beszédet a nőnap alkal-
mából. Hangsúlyozta, egy csa-
ládban mindig a hölgyek adják
az otthon melegét ezért meg-
érdemlik, hogy kiemelt odafi-
gyeléssel tiszteljük meg őket.

Lakatos György, a helyi
Közösségi Ház vezetője kér-
désünkre elmondta, Tófej Köz-
ség Önkormányzatának szer-
vezésében, Varga Ferencné és
az Örök Tinik csapatának mun-
kájával valósult meg az ese-
mény. Kiemelte továbbá, hogy
az indulók száma a kezdetektől
fogva harminc és negyven
között mozog, az érdeklődés
pedig teltházas, ami igazolja,
hogy a rendezvény megtalálta
visszatérő célközönségét.

Az estét a nevűSuhancok
formáció zenés műsora zárta.

Gellén Szilárd

Közös tánc a Zalagyöngye Táncegyüttessel a IV. Tófeji Kalács
Fesztiválon.

Vörös tojótyúkok

További információ: 06/30-682-3217 30/8510452•

Akció
Lenti állatpiac

2019.04.13.-án,
szombaton 7.00 órakor

650 Ft/db
Házhoz szállítva 700 Ft/db
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A 2019-es az ivóvíz védelmére hívja fel aVíz Világnapja
figyelmet. A már tizenhetedik éve ünnepli meg aZalavíz Zrt.
jeles eseményt, az idei évben hagyományosan pályázatokkal és
üzemlátogatással kívánták felhívni a figyelmet természeti kin-
csünk fontosságára. A társaság egyfordulós rajzpályázatot hir-
detett, „Vizet Mindenkinek” szlogennel, amellyel elsősorban a
fiatalabb korosztály figyelmét kívánták a víz felé fordítani.

Közösségi tulajdonban levő közszolgáltatóként elsősorban a
vízszennyezés ellen veszik fel a harcot, emellett a víztaka-
rékosságra is fel kívánják hívni a lakosság figyelmét. Munka-
társaik az év minden napján azért munkálkodnak, hogy a csapból
tiszta, egészséges ivóvíz folyjon, az elhasznált, szennyezett víz
pedig megtisztítva jusson vissza a folyókba, tavakba. Hazánk –
azon belül Zala megye – kitűnő adottságokkal rendelkezik. Ah-
hoz, hogy a jövőben is mindenkinek jusson tiszta ivóvíz, hogy
megmaradhassanak a folyók és tavak, erőfeszítéseket kell tenni
vizeink megóvásáért, állapotuk javításáért.

Március 21-én és 22.-én nyílt napon látták vendégül a zala-
egerszegi ivóvíztisztító telepre érkező 25 csoportot. Az üzem-
látogatáson résztvevő 600 gyermek bepillantást nyert az
ivóvíztermelés, -kezelés, és elosztás rejtelmeibe, a szennyvíz-
elvezetés és -kezelés alapjaiba, valamint laboratóriumi vizsgála-
tokat és munkagépeket tekintettek meg. A rendezvény külön-

Vizet Mindenkinek! - 2019

legességét az adta, hogy az Északnyugat-magyarországi Köz-
lekedési Központ Zrt. „Ökobuszai” szállították a csoportokat,
amelyek a Zalavíz Zrt. által szennyvíziszapból előállított
bioCNG-vel üzemelnek. A nyílt napon került kiállításra több
mint 90 alkotás, amely a víz világnapi pályázatra érkezett.

Az üzemlátogatás ideje alatt adták át a rajzpályázat nyer-
teseinek a jól megérdemelt díjakat. A díjátadón ,Balaicz Zoltán
Zalaegerszeg polgármestere köszöntötte a résztvevőket, kiemel-
te, hogy a víz rendkívül fontos szerepet játszik életünkben, és a
város vezetése arra törekszik, hogy a lehető legjobb minőségű
ivóvizet biztosítsa a térség lakóinak. Balaicz Zoltán és Arnhoffer
András, a Zalavíz Zrt. elnök-vezérigazgatója átadta a legjobb
rajzokat készített gyermekeknek a díjakat.

A Zalavíz Zrt. 2019. évi Víz Világnapi rajzpályázatának
díjazottjai:

Óvodás korcsoport: 1. Erdei Lara Dominika - Zalalövői Óvo-
da 6 éves, 2. Tóth Hanna - Zalaszentgróti óvoda 6 éves, 3. An-
gyal Zoltán - Nagykapornaki Óvoda 7 éves.

Általános iskola, alsós korcsoport: 1. Krupa Boglárka Ady
Endre Általános Iskola Zalaegerszeg 3. b osztály, 2. Peszlen
Márton - Ady Endre Általános Iskola Zalaegerszeg 3. b. osztály,
3. Horváth Mira Indira - Dózsa Általános Iskola Zalaegerszeg 2.
a. osztály, különdíjas: Horváth Richárd Páka Öveges Általános
Iskola 4. osztály.

Általános iskola, felsős korcsoport: 1. Balikó Anna - Pákai
Öveges Általános Iskola 5. osztály, 2. Gergely Csenge - Ady
Endre Általános Iskola Zalaegerszeg 5. c. osztály, 3. Cmarits
Adrienn - Ady Endre Általános Iskola Zalaegerszeg 5. c. osztály.Az üzemlátogatáson résztvevő gyermekek egy csoportja.

Balaicz Zoltán és Arnhoffer András a díjazott diákokkal.

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001

Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga

Munkavédelmi képviselők
továbbképzése

TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Közép-Zala

Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Hirde
ssen

nálu
nk !

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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Az őstermelők és az áfafi-
zetésre kötelezett magánszemé-
lyek mellett idén már az egyéni
vállalkozóknak is készített szja-
bevallási tervezetet a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal (NAV).
Május 20-áig mindannyiuknak
ki kell egészíteniük a terveze-
tüket, hogy abból érvényes be-
vallás legyen, vagy saját ma-
guknak kell kitöltetniük és be-
küldeniük a 18SZJA nyomtat-
ványt.

Az őstermelőknek, az áfás
magánszemélyeknek és az egyé-
ni vállalkozóknak az adóbeval-

Mindenkinek támpont a tervezet

lási tervezet egy „ajánlat”, ami
nem válik automatikusan be-
vallássá. Tehát ezeket a terve-
zeteket ki kell egészíteni az ős-
termelői, az egyéni vállalkozói,
az önálló tevékenységből (pél-
dául ingatlan-bérbeadásból) szár-
mazó jövedelmi adatokkal. Ha
a mezőgazdasági őstermelő éves
bevétele tavaly nem volt több
mint 600 ezer forint és más be-
vallásköteles jövedelme sem volt,
akkor bevallást sem kell benyúj-
tania.

Ha az említett „kör” nem egé-
szíti ki, nem módosítja az adó-

bevallási tervezetet, az nem vá-
lik érvényes személyijövede-
lemadó-bevallássá, erre a we-
bes kitöltőprogram külön fi-
gyelmezteti is az érintett adó-
zókat. A kiegészített szja-beval-
lási tervezetet, mentés után,
május 20-áig kell elküldeni a
NAV-hoz.

A NAV az adóbevallási ter-
vezet összeállításához a kifize-
tők, munkáltatók által bekül-
dött adatokat használta fel. Mi-
vel a nem kifizetőtől származó
bevételek, jövedelmek, vala-
mint a mezőgazdasági ősterme-
lők, az áfa fizetésére kötelezett
magánszemélyek és az egyéni
vállalkozók tevékenységéhez
kapcsolódó bevételek, költsé-

Május 20-áig kell elküldeni a NAV-hoz.

gek nem szerepelnek a NAV
nyilvántartásában, így azokat
az adóbevallási tervezet nem
tartalmazza, csak ajánlatként se-
gít a bevallás elkészítésében.

Ha a mezőgazdasági őster-
melő, az áfa fizetésére kötele-
zett magánszemély vagy az
egyéni vállalkozó nem módo-
sítja az adóbevallási tervezetét,
vagy saját maga nem készít és
nem nyújt be szja-bevallást, a
NAV kéri a hiány pótlását, ami-
re tizenöt napos határidőt ad.
Ha ez elmarad, akkor a NAV
akár ötvenezer forint mulasz-
tási bírsággal is büntetheti a
mulasztót.

Forrás: NAV Zala Megyei
Adó- és Vámigazgatósága
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Az akció a megjelenéstől a készlet erejéig érvényes!

A vál-teskándi önkormányzat
lalkozói és támogatói estet tar-
tott március 30-án, szombaton a
Kemence-házban.

Németh Ágnes polgármester
nyitotta meg a programot. Be-
szélt a bevételek felhasználá-
sáról, amelyet a település fenn-

Vállalkozók, támogatók fogadása Teskándon

Németh Ágnes polgármester köszönti a vállalkozókat.

Lőrincz Marianna operett dalokat adott elő.

tartására, az intézmények működ-
tetésére és a fejlesztések meg-
valósítására fordítanak. A tele-
pülésen jelenleg 1120 lakos él,
örvendetes, hogy nagyon sok a fi-
atal. Teskándnak a vállalkozá-
sok utáni iparűzési adóból, a gép-
járműadóból és a helyi kommu-
nális adóból van bevétele első-
sorban, amely összesen 250 mil-
lió forintot jelent. 121 helyi vál-
lalkozást tartanak nyilván, ame-
lyek után az iparűzési adó meg-
közelíti a 30 millió forintot. In-
tézményeik, az óvoda, a böl-
csőde, a tanuszoda és a közös
önkormányzati hivatal műkö-
désére összesen 162 millió fo-
rint állami támogatást kapnak.

Beszélt a különböző pályá-
zatokról a közösségi progra-
mok tekintetében, az intézmé-
nyek felújításáról, az oktatás-
ról, a benyújtott Leader pályá-
zat kapcsán a digitális értéktár-
ról. Felsorolta a civil szerveze-
tek együttműködési program-
jainak eredményeit. Szólt a te-
lepülés alakítására, szépítésére,
működtetésére irányuló tervek-
ről, kiemelte a bölcsőde fejlesz-
tésének fontosságát. Mindezen
célok megvalósításához a vál-
lalkozói támogatást szívesen
fogadja az önkormányzat. A ci-
vil szervezetek, a vállalkozások
és a helyi önkormányzat együtt-
működésére számos példát so-
rolt fel.

A sportegyesület elnöke, Bo-
gár István szólt a klub műkö-
déséről. A költségvetés finanszí-
rozásához további támogatókra
lenne szükség.

Ezután a Zala Megyei Vál-
lalkozásfejlesztési Alapítvány
munkatársai tartottak előadást a

vállalkozások indítási és finan-
szírozási lehetőségeiről.

Az önkormányzat az elő-
adást követően ajándékokat sor-
solt ki a megjelentek között.

Ezt követően zeneiBedő Jenő
kíséretében Lőrincz Marianna
operett dalokat adott elő. Az est
fogadással zárult.

Trojkó Tímea


