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Az önkormányzati utak fel-
újítása pályázattal, csaknem 18
millió forintból, 100%-os állami
támogatással valósítottak meg be-
ruházást . Június 27-Teskándon
én került sor az új burkolattal
ellátott átadására.Rigó utca

– A felújítás munkálatait 2-
3 hét leforgása alatt bonyolí-
tották le – mondta el Sipos
László polgármester. – Az ön-
kormányzat a helyi vállalkozó-
kat előnyben részesíti a beruhá-

Útfelújítás Teskándon
zások tekintetében, az utca fel-
újítása esetében is így történt. A
korábban Felszabadulás utca
néven szerepelő útszakaszt az
átnevezés alkalmával a lakók
javaslatára „keresztelték” át
Rigó utcának. Az új burkolatot
a lakók igényeihez igazítva
fektették le, a végeredményt a
lakosság nagy megelégedett-
séggel fogadta.

Vigh László országgyűlési
képviselő elmondta, hogy a

programmal olyan célokat pró-
bálnak kitűzni, amelyek min-
den településnek megfelelnek,
de figyelembe kell venni a te-
lepülések lélekszámát, ami kü-
lönböző célok megvalósításá-
hoz vezet. Az itteni célokat meg-
határozza, hogy Teskánd több,
mint 1100 fős település, köz-
ponti intézményekkel rendelke-
zik, óvoda, iskola, háziorvosi
és védőnői ügyelet szolgálja az
embereket. Mindebből követ-
keztetve az utak igénybevételét
szem előtt tartva több pályázati
megoldásra lehet szükség.

A 2019-ben indított Magyar
Falu Program eredményekép-
pen Teskándon az óvodaudvar
épületének átadását követően
került sor a Rigó utca felújí-
tására. Az utca felavatásán a
szalagvágást jelképesen elekt-
romos rollerrel tették meg, utal-
va a civil szervezeteket ösz-
tönző pályázatra, amelyben
elektromos autó beszerzését
tervezi a község a Teskándi
Polgárőr Egyesület működésé-
nek gazdaságossága érdekében.

A jövőt illetően Sipos Lász-
ló elmondta: – További pályá-
zatokat adtunk be, melyek po-
zitív elbírálásában bízunk. Pá-
lyázati sikerekre egyébként ki
van éhezve Teskánd, mert utol-
jára 2015-ben örülhettünk a
Bagod irányába haladó kerék-
párútnak, mely pályázati pénz-
ből valósult meg, a köztes idő-
szak pályázatai pedig nem
nyertek támogatást. Folyamato-
san dolgozunk a csapadékvíz
elvezetésén, a kisebb munkála-
tokat saját erőből oldjuk meg.
Hála Istennek, az egyik legin-
kább veszélyeztetett részre a
TOP keretében ismét kaptunk
közel 30 millió forint támoga-
tást. A szerződéskötés folya-
matban van, reméljük, hogy az
idén megvalósul a beruházás.
Nem félünk az újtól, így a
közétkeztetési feladatokban is a
lejárt szerződést érvényesítve
új pályázatot írtunk ki, ahova
négy pályázót hívtunk meg.
Eredményről július közepén tu-
dunk beszámolni.

Trojkó Tímea

A szalag „átvágása”.
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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

Kiadja: Zalatáj Kiadó
Ekler ElemérKiadó-fõszerkesztõ:

Szerkesztõség:
8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.

Tel.: (92) 596-936
e-mail: zalataj@zelkanet.hu

ISSN 2061-358X
Göcsej Nyomda Kft. Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.Készült:

Tel./fax: (92) 316-783

Közép-Zala

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

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Az elmúlt évtizedek legje-
lentősebb turisztikai beruházá-
sa kezdődik meg a part-Mura
ján. Több mint másfél milliárd
forintból egy olyan kerékpárút
épül a folyó magyarországi
partszakaszán, amely összeköti
Molnárit, Murakeresztúrt, Be-
leznát Őrtilostés . Ez a bicikliút
összekapcsolja a Mura-menti
Tájvédelmi Körzetet Duna-és a
Dráva Nemzeti Parkot is.

„A kerékpárút egy fontos
lépés annak érdekében, hogy a
Mura vidéke felkerülhessen ha-
zánk turisztikai térképére, és ott
méltó helyet foglaljon el. A
Mura folyó és környéke olyan
egyedülálló természeti és kul-
turális értéket képvisel, amelyet
azt gondolom, minden magyar
embernek meg kell ismernie. A
beruházás lehetőséget teremt

Több mint másfél milliárd forintból épül kerékpárút a Mura mentén

rá, hogy ne csak vízen, de ke-
rékpárral is bejárhassák majd
ezt a csodálatos vidéket a hoz-
zánk látogató emberek” – nyi-
latkozta kereszt-Polgár Róbert
úri polgármester a sajtótájékoz-
tatón, amelyet Cseresnyés Pé-
terrel, a térség országgyűlési
képviselőjével és ,Kelei Zitával
Őrtilos polgármesterével közö-
sen tartottak Murakeresztúron
június 27-én.

A kis híján 13 km hosszú
útszakasz számos egyéb turisz-
tikai és gazdaságfejlesztési célú
beruházás lehetőségét teremti
meg. Polgár Róbert elmondta,
szeretnék, ha a Mura partján
egy új kikötő és pihenő hely is
épülne Keresztúron, valamint
modern, igényes vendéglátóhe-
lyek is kialakításra kerülnének.
„Az új Mura-kerékpárút nyom-

vonala a különleges murake-
resztúri bányatavak mellett is
elhalad, ahol szintén komoly
fejlesztéseken gondolkodunk a
tulajdonosokkal. Néhány éven
belül szeretnénk ott is modern
és hangulatos turisztikai-,
sport- és kulturális központot
létesíteni” – avatott be a rész-
letekbe a polgármester. „A ke-
rékpárutat szeretnénk bekötni a
falunk központjába is: egészen
az Arany János és a Kossuth
Lajos utcáig el lehet majd te-
kerni a Mura partjáról. A be-
kötő kerékpárút lehetőséget te-
remt rá, hogy aki meg szeretne
ismerkedni falunk vendégsze-
rető közösségével, településünk
egyedi magyar-horvát kultú-
rájával, a helyi látványos-
ságokkal és finomságokkal,
azok két keréken térhessenek
be hozzánk. Illetve így a ke-
resztúri családok, gyerekek és
idősek is kikerékpározhatnak
majd a töltésen, és kiélvez-
hetik a folyó gyönyörű látvá-
nyát. Biztonságos kerékpár
útvonalon látogathatják meg
a szomszédos falvakat is” –
avatott be a részletekbe a
keresztúri önkormányzat ve-
zetője.

Polgár Róbert szerint a tu-
rizmus eddig egy kiaknázatlan
lehetőség volt Keresztúr szá-
mára. De az a hosszútávú ter-
vük, hogy a falu gazdaságának
egyik fő pillérévé válhasson a
vendéglátás és a vendégfoga-
dás. Ez a beruházás az első és
nagyon fontos lépés ebbe az
irányba, amelyet reményeink
szerint még sok további követ.
„Nagy köszönettel tartozunk
mindezért Cseresnyés Péternek,
térségünk országgyűlési képvi-
selőjének, aki felkarolta a ke-
rékpárút ügyét és megépítését.
A környező települések veze-
tőivel és az országgyűlési kép-
viselőnkkel szoros együttmű-
ködésben azon fogunk munkál-
kodni, hogy minél több ven-
déget csábítsunk ide, és az itt
élő emberek is minél inkább
kihasználják ezt a most épülő
kerékpárutat” – tekintett a jö-
vőbe Polgár Róbert. Hozzáfűz-
te: a koronavírus-járvány fel-
hívta rá a figyelmet, hogy nagy
szükség van a belföldi turizmus
fejlesztésére, fellendítésére. Ez
a kerékpárút pedig nagy lökést
ad ennek a vidéknek, hogy
végre bekapcsolódhasson ha-
zánk turisztikai vérkeringésébe.

Az elmúlt évtizedek legnagyobb turisztikai beruházása valósul
meg a Mura partján. Kelei Zita, Őrtilos és Polgár Róbert, Ke-
resztúr polgármestere Cseresnyés Péter országgyűlési képvi-
selővel közösen tekintették meg a kerékpárút murakeresztúri
nyomvonalát.
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Összeállításunk a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával készült.

A Zala Megyei Kormány-
hivatal – az Operatív Törzs in-
tézkedéseinek folyamatos fi-
gyelemmel kísérése és végre-
hajtása mellett – minden szük-
séges intézkedést megtett a ko-
ronavírus-járvány elleni véde-
kezés hatékonyságának növe-
léséért. A magyar kormány, így
a Zala Megyei Kormányhi-
vatal számára a legfontosabb
feladat az állampolgárok vé-
delme volt. A kormányhivatal
az országos veszélyhelyzet
2020. március 11-i kihirdetését
követően a járványügyi ve-
szélyhelyzettel kapcsolatos fel-
adatok koordinálására munka-
csoportot hozott létre, amely
ellátta a hivatalt érintő, sokszor
azonnali intézkedést igénylő
feladatokat. A járványidőszak
tennivalóiról, tapasztalatairól
beszélgettünk dr. Sifter Rózsa
kormánymegbízottal.

– Lehetne fontossági sor-
rendet felállítani az intézke-
dések között?

– Kiemelt feladatunk volt a
zalai egészségügyi intézmé-
nyek védőeszközökkel való el-
látása, hiszen a járvány köze-
pette elsődleges szempont volt
az emberi életek védelme, a
fertőzés terjedésének megaka-
dályozása. Számos alkalom-
mal vettünk át szállítmányt a
központi tartalékból, és juttat-
tuk el a megyei alapellátás és a
szociális intézmények számá-
ra. Emellett a minisztériumok
és az országos tisztifőorvos ál-
tal kiadott döntésekről és út-
mutatókról is folyamatosan tá-
jékoztattuk őket, a felmerülő
gyakorlati, szakmai kérdések-
ben rendszeres segítséget, tá-
mogatást is nyújtottunk nekik.

– Milyen plusz feladatokat
rótt a járványhelyzet a kor-
mányhivatal munkatársaira?

– Az egészségügyi védő-
eszközöket nemcsak az alap-
ellátást végző háziorvosok,
gyermekorvosok és intézmé-
nyek számára kellett kiosztani.
Az érettségi vizsgák biztonsá-
gos megszervezése érdekében
munkatársaink az érettségizők-
nek és a vizsgáztatóknak is
biztosították a védőeszközö-
ket, valamint részt vettek a
megyei idősotthonok ellenőr-
zésében is, ahogy az intézmé-
nyek fertőtlenítésében is se-
gédkeztek. Népegészségügyi
szakembereink rendelték el az
igazolt fertőzöttek és a határ-
átlépők részére a házi karan-
tént, és annak feloldását, ők
adták ki a külföldről hazatérők
számára a járványügyi megfi-
gyelésről szóló határozatot. A

Kulcsszerep hárult a Zala Megyei Kormányhivatalra a sikeres járvány elleni védekezésben
Beszélgetés dr. Sifter Rózsa kormánymegbízottal

kontaktkutatás szintén az ő
dolguk volt. Az óriási terhelés
ellenére feladataikat pontosan,
szakszerűen, a határidőket be-
tartva látták el.

– Az egészségvédelem mel-
lett milyen egyéb további szer-
vezési feladataik adódtak?

– A kormányhivatal védel-
mi titkárságára szintén jelentős
többletteher hárult az elmúlt
időszakban: kollégáim segítsé-
get nyújtottak a települési ön-
kormányzatoknak, felmérték a
lakosság ellátási igényét, az el-
látásra szorulók számát, és
kapcsolatot tartottak a helyi
karitatív és önkéntes szerve-
zetekkel. A kormányhivatal
fogyasztóvédelmi szakemberei
a vásárlók és a tisztességes
piaci szereplők védelme érde-
kében a veszélyhelyzet ideje
alatt is kiemelt ellenőrzéseket
végeztek a megyében. A vírus-
helyzet kezelése munkaszerve-
zés szempontjából is intézke-
déseket igényelt. A kormány
Gazdaságvédelmi Akcióterve,
illetve a járvány cégeket érintő
hatásai miatt a foglalkoztatási
osztályokon is jelentősen meg-
növekedtek az ügyszámok,
ezért más szakterületekről kor-
mánytisztviselőket csoportosí-
tottunk át, akik segítettek a
veszélyhelyzet alatt bevezetett
munkahelyvédelmi támogatási
igények feldolgozásában. A
különleges jogrend felhatal-
mazta a polgármestereket, hogy
a képviselő-testület jóváhagyá-
sa nélkül hozzanak határoza-
tokat. Törvényességi felügye-
leti osztályunk a polgármes-
tereknek, jegyzőknek jogértel-
mezési kérdésekben nyújtott
szakmai segítséget; figyelem-
mel kísérte továbbá a polgár-
mesteri döntéshozatalt annak
érdekében, hogy a szükséges-
ség és arányosság követelmé-
nye ne sérüljön, és a rendkí-
vüli felhatalmazást a hatéko-
nyabb védekezés érdekében al-
kalmazzák. A Pécsi Tudomány-
egyetem felkérése alapján
közreműködtünk a H-UNCO-
VER epidemiológiai kutatás-
ban érintett állampolgárok sze-
mélyes kiértesítésében, hozzá-
járulva az országos szűrővizs-
gálatra felkért személyek mi-
nél nagyobb körű részvételé-
hez. A járvánnyal összefüggő
kommunikációt az Operatív
Törzs tartotta kézben, mi me-
gyei szinten a kormányzati
kommunikáció minél szélesebb
körű megismertetésére töreked-
tünk: egyebek mellett számos
tájékoztató anyagot, szóróla-
pot, informáló plakátot, felhí-

vást helyeztünk ki. Honlapun-
kon, Facebook-oldalunkon fo-
lyamatosan hírt adtunk a szer-
vezetünket, ügyfélszolgálatain-
kat érintő változásokról, az
állampolgárok védelme érde-
kében bevezetett aktuális kor-
mányzati intézkedésekről.

– Hogyan védték az ügyfe-
leket a járványveszély alatt?

– Minden megtettünk azért,
hogy a járvány terjedésének
gátat szabjunk. Ügyfélszolgá-
latainkon nagy mennyiségű
fertőtlenítőszert, tisztítószert,
védőfelszerelést biztosítottunk,
az ügyfélpultokra elválasztó
plexifalat szereltünk. Ügyfél-
szolgálataink az ügyfelek és
ügyintézők védelme érdekében
a veszélyhelyzet ideje alatt a
szokásos rendtől eltérően mű-
ködtek, a telefonos kapcsolat-
tartást és az elektronikus ügy-
intézési módokat helyeztük
előtérbe, a személyes ügyinté-
zésre az előre időpontot fogla-
lók részére biztosítottunk csak
lehetőséget. Március 18-tól a
kormányablakbusz ügyfélfoga-
dását is felfüggesztettük, azon-
ban június 2. óta ismét igénybe
vehető a szolgáltatás. Mind-
emellett kormányablakaink is
már teljes nyitvatartás mellett
fogadják az ügyfeleket. A bü-
rokráciacsökkentés 2011 óta
kiemelt célja a kormányzat-
nak, ennek egyik elemeként a
veszélyhelyzetben számos ügy-
típus esetén bevezettük az el-
lenőrzött bejelentést. Ennek
lényege, hogy engedélyezési
eljárás helyett elegendő egy
elektronikus bejelentés, és
amennyiben a hatóság 15 na-
pon belül nem tiltja meg a
kívánt tevékenység folytatását,

úgy azt a 16. naptól el lehet
kezdeni.

– És mi lesz a lejárt okmá-
nyokkal? Milyen könnyítésre
számíthatnak az állampolgárok?

– A kormány a veszély-
helyzet alatt úgy döntött, hogy
a magyar hatóságok által ki-
állított okmány érvényességi
idejét meghosszabbítja. Így a
2020. március 11. és 2020.
július 3. között lejárt okmá-
nyok Magyarország területén
2020. december 15-ig érvé-
nyesek maradnak, tehát min-
denkinek lesz elég ideje ok-
mányai meghosszabbítására.
Az intézkedés vonatkozik a
járművek forgalmi engedélybe
bejegyzett műszaki érvényes-
ségi idejére is, azonban a lete-
lepedési, tartózkodási, beván-
dorlási engedélyekre ettől el-
térő szabályok vonatkoznak.
Jelentős könnyítés továbbá,
hogy a legtöbb elkészült ok-
mányt – a veszélyhelyzet le-
jártát követően is – postai úton
kézbesítjük az ügyfeleknek,
azokért tehát nem szükséges
bemenni kormányablakokba.

– A járványhelyzetben pél-
daszerű volt az összefogás. Ön
hogyan értékeli a közös munkát?

– Elsőként szeretném meg-
köszönni minden Zala megyei-
nek azt a példás fegyelmet, kö-
telességtudatot és segítőkészsé-
get, amelyet az egész veszély-
helyzet alatt tanúsított. A nem
mindennapi helyzet nem minden-
napi összefogást szült Zala me-
gyében, és ez az együttműkö-
dés lett a járvány elleni védeke-
zés sikerének alapja. Valamint
szeretném elismerésemet kife-
jezni a népegészségügyi főosz-
tály, a védelmi bizottsági tagok,
a kormányhivatali ügyfélszol-
gálatokon dolgozó munkatár-
saim helytállásáért, a polgár-
mesterek fáradhatatlanságáért,
akik az emberek érdekében fe-
lelősséggel éltek a rendkívüli
felhatalmazásukkal. A honvéd-
ség, a megyei rendőr-főkapi-
tányság, a megyei kórház, a
katasztrófavédelmi igazgató-
ság, a mentőszolgálat vezetői-
nek, munkatársainak elhivatott
munkája szintén hozzájárult az
eredményes védekezéshez. Úgy
érzem rendkívül összehangol-
tan dolgoztunk, valamennyi
felsorolt szervezet kiemelkedő,
felelősségteljes munkáról tett
tanúbizonyságot, mely sok
esetben munkaidőn túl, hétvé-
genként valósult meg.

Dr. Sifter Rózsa

Közép-Zala
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* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, ,Flamot
vagyis Végs búcsút azonban nem veszünkFarkas Lászlót. ő
t  le, hiszen egyéniségére, bölcsességére, atyai barátságáraő
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.

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)

autókulcsmásolás az

autótípusok 85 %-ához

kedvezõ áron!

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.

Tel.: 30/471-1000

Nyitva tartás: h-p.: 8 -16 sz.: 9 -12
00 30 00 00

•

00 00
Ebédszünet: 11 -12

* Múltidézés Flam rajzaival

(2009.01.29.)

(2009.05.21.)

(2009.05.21.)

Szoborterv 2009

Aggály

Öreg szoci

– Úgy gondolom, most azért nem szerencsés azt énekelni,
hogy „föl föl te éhes proletár”…

– Kirúgtak a munkahelyemről, bedőlt a hitelem, az asszony
elhagyott, mindezek tetejében csalódtam az eszmében is.

Gyorsabb és egyszerűbb
lesz az osztatlan közös tulajdon
megszüntetése januártól – kö-
zölte agrármi-Nagy István
niszter minap.

Ellenszavazat nélkül fogad-
ta el az Országgyűlés az osz-
tatlan közös tulajdon felszá-
molását segítő új jogszabályt,
amely 2021. január 1-jén lép
hatályba.

Az agrárminiszter azt mond-
ta, hogy januártól az osztatlan
közös tulajdon felszámolásához
nem kell minden tulajdonos
beleegyezése, azt 50 százalék
plusz egy ember kezdeménye-
zésével is el lehet indítani. A
folyamat gyorsaságát segíti,
hogy nem kell földmérőt hívni,
helyette egy informatikai prog-
ram segítségével mérik ki a
területeket – tette hozzá. Is-

Gyorsabb és egyszerűbb

mertette, hogy az új földrész-
leteknek szántó, rét, erdő ese-
tén legalább egy hektárosnak,
szőlő, gyümölcsös esetén mini-
mum 3000 négyzetméteresnek,
zárt kertek esetében pedig mi-
nimum 1500 négyzetméteres-
nek kell lennie.

A törvény célja, hogy erő-
södjön a tulajdonosi szemlélet,
mert azáltal a föld minősége,
termőképessége is javítható, és
így a magyar mezőgazdaság is
versenyképesebbé válhat –
mondta az agrárminiszter.
Nagy István beszélt arról is,
hogy a sertéshús után a ma-
gyar zöldségekre, gyümöl-
csökre, juh, kecske és marha
termékekre is kiterjesztik a
megkülönböztető jelzést a tuda-
tos vásárlás erősítéséért. (For-
rás: MTI)

Nagy István agrárminiszter.
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Amint azzal lapunk már
több ízben foglalkozott, az új
típusú koronavírus hazánkban
is fenekestül felforgatta a
megszokott életvitelt. A rendkí-
vüli helyzettel összefüggésben
meghozott kényszerintézkedé-
sek a szülőket és gyermekeiket,
illetve a pedagógusokat is
kényszerpályára terelték. Az
élet azonban nem állhatott meg.
Kitartással, elkötelezettséggel
és szorosan együttműködve
szülők, diákok és pedagógusaik
ezt a nehéz tanévet is elbú-
csúztatták.

A rendkivüli tanévről Nya-
kas Mártával Tófeji Meseszi-, a

Rendhagyó ballagás a tófeji oviban

get Óvoda vezetőjével beszél-
gettünk:

– A rendkívüli helyzet miatt
már márciusban, az óvodaszü-
net elrendelésekor tudtuk, hogy
rendhagyóan kell megszervez-
nünk ezt az évet – kezd bele az
óvodavezető, majd kérdésünkre
a rendhagyó ovis ballagás rész-
leteibe avat be minket. – Fel
sem merült bennünk, hogy az
iskolába készülő nagycsoporto-
sok ne búcsúzzanak el az óvo-
dától, csak a módját kellett
megtalálni. A szülők is inten-
zíven érdeklődtek a ballagás
felől. Május 25-én újra kinyit-
hatta kapuit az óvoda és a gye-

rekek nagyjából hatvan száza-
léka tért vissza. A járványügyi
korlátozások csökkentésével
realizálódni kezdett a ballagás,
búcsúzás megszervezése, így
június 19-én 16.00 órára tűztük
ki az időpontot.

Egyes ballagó nagycsopor-
tosoknak otthonról kellett fel-
készülni, de a szülők vállalták,
hogy az elküldött verseket, da-
lokat gyakorolják velük, majd
egy próbára behozzák őket. Az
idei ballagás abban is eltért a
hagyományoktól, hogy nem
tartottunk évzáró műsort a
csoportoknak, ahol szüleiknek,
vendégeiknek előadhatták vol-
na verseiket, meséiket, táncai-
kat a gyermekek, bemutathat-
ták volna, hogy mennyit ügye-
sedtek az év folyamán. Nem
hívtunk meg mást, csak a bal-
lagó gyermekek szüleit, csak az
itt levő ovistársak, óvó nénik,
dajka nénik tudtak tőlük elbú-
csúzni. A ballagó gyermekek
szüleit kértük, hogy családon-
ként 2 fő vegyen részt az ese-
ményen. A terület kijelölésekor,
a székek elhelyezésekor figyel-
tünk a biztonsági távolságra. A
gyermekek a rendkívüli helyzet
ellenére felfokozott, elérzéke-
nyült érzelmi állapotban élték

meg az eseményeket. Az óvo-
davezetői köszöntő után, a bal-
lagók tarisznyával vállukon –
benne útravalóval –, kezükben
virággal, versek, dalok előadá-
sa után, énekszóval körbejárták
az óvoda termeit, búcsúztak a
társaktól, felnőttektől. Az óvo-
da a Legyetek jók, ha tudtok
című dal eléneklésével, majd a
kiscsoportos és középsős társak
verssel, virággal köszöntek el a
ballagóktól. A Szülői Munka-
közösség nevében Horváth Kin-
ga elnök búcsúzott a balla-
góktól, hasznos tanácsokkal
látva el őket, és szüleiket,
majd köszönte meg az óvoda
dolgozóinak munkáját. A kö-
szöntést vetítés zárta, aminek
képein felevenítésre kerültek
az óvodás évek – idézi fel
Nyakas Márta a ballagás ese-
ményeit.

Záró gondolatként az óvo-
davezető kiemelte: – A kis lét-
szám sokkal családiasabb, meg-
hittebb légkört teremtett. A
lényeg, hogy a ballagó nagy-
csoportosok le tudták zárni az
óvodai éveket, el tudtak bú-
csúzni, és érzékelték, hogy szá-
mukra egy új fejezet kezdődik
az életben.

Gellén Szilárd

Új fejezet kezdődik életükben.
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– Olyan közjóléti erdő kö-
zepén vagyunk, amely egyszer-
re üdülő, panoráma és sétaerdő
– mondta pol-Balaicz Zoltán
gármester az Alsóerdei Sport és
Rekreációs Központ fejlesztésé-
nek hivatalos projektindítóján
június 17-én .Zalaegerszegen

Az Alsóerdőt és az Ara-
nyoslapi Forrást először 1381-
ben említik az okiratok. Az
Azáleás-völgy mára Zalaeger-
szeg egyik jelképévé vált.
1973-ban épült a TV-torony,
amely az országban szabadon
látogatható három létesítmény
egyike. Elkészült az erdei tor-
napálya, védettséget kapott az
erdő, megépült a Panoráma út
1974-ben. Az Alsóerdőn 1905-
től városi majálisokat tartottak
– adott rövid helytörténeti tá-
jékoztatást Balaicz Zoltán.

A rendszerváltoztatás után
jelentős állagromlás követke-
zett be. Sok terv készült a volt
napközis tábor megmentésére,
de ezeket nem sikerült megva-
lósítani. Az új lehetőség 2015.
április 14-én adódott, ekkor

Egerszeg legszebb napjai ezután jönnek

írták alá a Modern Városok
Program szerződését.

A polgármester elmondta,
hogy a megyei jogú városok
soha nem látott mértékű fej-
lesztéseket hajthatnak végre a
programnak köszönhetően. Ezek
egyik kiemelkedő eleme Zala-
egerszegen a Sport és Rek-
reációs Központ fejlesztése.

A tervezésnél figyelembe
vették a sport és környezetvé-
delmi szervezetek ajánlásait és
a fenntartható fejlesztés köve-
telményeit, ennek megfelelően
alakult ki a végleges változat.
Elsősorban a zalaegerszegieké
lesz a létesítmény (a helyiek a
fejlesztés legtöbb elemét ingye-
nesen használhatják), de a tu-
rizmust is szolgálja.

A TOP programban 1,2 mil-
liárd, a Modern Városok Prog-
ramban még 2017-ben 1.35
milliárd, majd 2020-ban újabb
1,5 milliárd forint biztosított az
Alsóerdei Sport és Rekreációs
központra, tehát a fejlesztés
több mint nettó 4 milliárd fo-
rintból valósulhat meg.

Erdei kalandpark, multi-
funkciós sportpálya, műsípálya,
játszópark, KRESZ-park, kül-
téri kosárlabdapálya várja majd
az ide kirándulókat. Új füves
pályát, lelátókat, kiszolgáló
épületeket és pihenőhelyeket

Balról Gecse Péter alpolgármester, Vigh László, Balaicz Zoltán, Bertáné dr. Bényi Krisztina he-
lyettes államtitkár, Dömötör Csaba, Sárfalvi Péter helyettes államtitkár, dr. Pál Attila, a megye-
gyűlés elnöke és Rigó Csaba Balázs, a Versenyhivatal elnöke.

Dömötör Csaba: – Az alsóer-
dei sportközpont meghatározó
közösségi tér…

A megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,Zalatáj Kiadó
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,

Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, )Pacsa és Környéke
keres a megye minden részéből.tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

építenek. A beruházás csak ön-
kormányzati területeket érint,
padokat, szobrokat telepítenek,
fákat ültetnek.

A volt napközis tábor terü-
letén kívül eső területeken a
búslakpusztai sportlőtér felújí-
tására, erdei túraútvonalak, te-
repkerékpár pálya építésére,
valamint a TV-torony és kör-
nyezetének felújítására kerül
sor. A beruházás időtartama 18
hónap, azaz a létesítmény vár-
hatóan 2021 végére készül el.

Vigh László országgyűlési
képviselő, miniszteri biztos ar-
ról beszélt, hogy a Zalaeger-
szeget az M7-es autópályával
összekötő M76-os gyorsforgal-
mi okosút első ütemét a tervek
szerint augusztusban átadják. A
járműipari tesztpálya készültsé-
gi szintje már 65 százalékos. A
képviselő szerint az alsóerdei
fejlesztés igazi mágnest jelent
majd a városlakók számára.

A sport- és rekreációs köz-
pont az élet újraindításának
reményt keltő mozzanata: azt
szimbolizálja, hogy a „nehéz
hónapok után visszatérhetünk
az ország gyarapodó, felívelő
ösvényére” – mondta a Minisz-
terelnöki Kabinetiroda parla-
menti államtitkára. Dömötör
Csaba kiemelte: az alsóerdei
sportközpont meghatározó kö-
zösségi tér, közösségépítő hely,
generációk találkozási pontja
lesz. A hagyományokra építke-
ző beruházás a „feltörekvő vá-
ros fontos mozaikdarabkája” –
fogalmazott Dömötör Csaba. A
beruházások közül kiemelte a
Modern Városok Program ke-
retében épülő új uszodát, a
múzeum és a színház épületé-
nek felújítását.

Zalaegerszeg legszebb nap-
jai még csak ezután jönnek!

Samu László


