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Forrnak az indulatok Za-
laszentgrót csáfordi zala-és
koppányi városrészében. (Sze-
rintünk ésAranyod Zalaudvar-
nok sem marad majd ki a
sorból.) Az oka egy pályázat,
ami a „Gyár utcai szegregátum
rehabilitációja” nevet viseli.

Magyarról magyarra lefor-
dítva ez azt jelenti, hogy a
projekt keretében Zalaszentgrót
Város Önkormányzata 140 mil-

Szegregáció és integráció szentgróti módra
lió forint támogatásban része-
sült. Ennek fejében modern szo-
ciális bérlakásokat kell kiala-
kítani az önkormányzat kizá-
rólagos tulajdonában lévő épü-
letben energiahatékonyság ja-
vítással egybekötve.

Eredetileg magasabb támo-
gatási összegre pályázott az
önkormányzat. A csökkentett
juttatás – az önkormányzat sze-
rint – nem elegendő a pá-

lyázatban foglalt műszaki tarta-
lom megvalósítására. Az önkor-
mányzat gazdasági és város-
fejlesztési bizottsága 2020 már-
cius 19-i ülésén 3 igen és 1
nem szavazattal azt javasolta a
képviselő-testületnek, hogy a
pályázatot az akcióterületen kí-
vül valósítsa meg. Magyarán ne
a Gyár utcában.

A képviselő-testület követ-
kező ülésén a javaslatot 4:3
arányban elfogadta. Az ülésen
Grebenár Péter, Baranyai Zsolt
és ifj. Veress János nemmel
szavazott, Gulyásné Belinszky
Ilona és Gelencsér István nem
volt jelen, Balogh Gábor, Ba-
racskai József, Ságiné Szabó
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A „rehabilitációra” váró „Gyár utcai szegregátum.”
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Beáta és Vári Mária igennel
voksolt.

A Szentgróti Fejlesztési
Ügynökség döntéselőkészítő do-
kumentumában szerepel két
táblázat, amely a Gyár utcai
épületben lakók akcióterületen
kívülre történő átköltöztetésé-
nek lehetőségéhez nyújt tájé-
koztatást. A tanulmány leszö-
gezi: „…a kiköltöztetés nem
hozhat létre új szegregátumot, a
felkészített célcsoportagok in-
tegrált környezetbe költöztet-
hetők.”

Vagyis integrált környezet-
be kell költöztetni az integrálni
kívánt, jelenleg szegregátum-

ban élőket. S ennek valahogy
nem akarnak örülni a már kon-
szolidált, integrált környezet-
ben élő aranyodiak, zalaudvar-
nokiak, zalakoppányiak. Hogy
miért? Ha valaki jól ismeri a
zalaszentgróti állapotokat, s
megkérdezik, hogy mit tud a
Gyár utcai 57-63-as számú in-
gatlanról, annak lakóiról, azon-
nal megadja a választ. Nem
emlegetnek szegregációt (elkü-
lönítést), akcióterületet, integ-
rációt, hanem magyarul be-
szélnek. Beilleszkedésre, nor-
mális együttélésre alkalmatlan
emberekről szólnak a válaszok.
Egyébként a zalakoppányi rész
egyik legfontosabb közösségét

alkotó cigányság is úgy véli,
hogy megzavarná a békés vi-
szonyokat az önkormányzat
tervezett lépése.

A döntéselőkészítő doku-
mentum 9. oldalán, az össze-
foglaló részben az olvasható,
hogy a 2020. 02. 25-ei jegyzői-
polgármesteri megbeszélésen a
felsorolt megoldási javaslatokat
áttekintették és a „3. pontban
szereplő, megvalósítás akció-
területen kívül kiköltöztetéssel
alternatíva további egyeztetése
mellett” döntöttek.

A képviselő-testület egyik
tagjától származó információ
szerint a Gyár utcaiaknak ko-
rábban megígérték a konté-
nerlakásokat az „akcióterüle-
ten” belül. Nem valószínű,
hogy szívesen költöznének ki a
városrészekbe, ahol nincs bolt,
kocsma, s a közlekedés is kö-
rülményes lenne.

Mint írtuk, az ominózus tes-
tületi ülésen, amelyen a sza-
vazás történt, két képviselő
nem vett részt. Gelencsér Ist-
ván a vírusjárvány miatti ön-
kéntes karanténban volt. Gu-
lyásné Belinszky Ilona kérdé-
sünkre azzal indokolta távol-
létét, hogy éppen adományokat
hoztak Hévízről, s azok át-
vételénél kellett lennie. A zala-
koppányi ülésen – a város-

részhez való kötődése miatt –
szemére is vetették ezt, ő azon-
ban ott azt mondta, hogy jelen
volt az ülésen és szavazott is.

Érdekes ellentmondás… Az
viszont nyilvánvalóan csak vé-
letlen egybeesés, hogy az omi-
nózus Gyár utcai ingatlan kö-
zelében lakik az önkormányzat
egyik vezetője. Természetesen
senki fejében nem fordul meg
az a gondolat, hogy ezért kel-
lene „akcióterületen” kívül
megoldani a szegregátum re-
habilitációját.

Csupán arról van szó, hogy
a konszolidált településrészek-
be költöző Gyár utcaiak az
integráció jótékony kisugárzó
hatásának köszönhetően békés,
szorgalmas polgárai lesznek
Csáfordnak, Zalakoppánynak,
Aranyodnak, Zalaudvarnoknak.
Erősítve a városrészeket.

Vannak, akik – az eddigi
tapasztalatokra támaszkodva –
úgy vélik, hogy a tervezett lé-
pés mögött politikai szándék is
állhat. Ezért telepítik a Gyár
utcaiakat a belső városrészből –
ahol a polgármester támogatott-
sága magasabb – külső, csatolt
részekre, ahol többségben van-
nak a jobboldali érzelmű vá-
lasztópolgárok és kritikusabbak
a városvezetővel szemben.

Ekler Elemér

Gyár utcai „életkép”.

A szóba jöhető szentgróti ingatlanok listája a Szentgróti Fej-
lesztési Ügynökség által összeállított döntéselőkészítő doku-
mentumból, amit a készítők szerint frissíteni szükséges fel-
használás előtt.

Nem csak Zalaszentgróton készült felmérés, hanem a környező
településeken is.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

Szegregáció és integráció szentgróti módra

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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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

Szentgrót és Vidéke
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100 éve született Szent II.
János Pál pápa, az elmúlt és a
jelen évszázad korszakos alak-
ja. Egyénisége, kisugárzása, te-
vékenységének hatása ma még
nem mérhető fel igazán, az

Szent II. János Pál pápára emlékezve
Magánszemély Zalaszentgróton emelt neki szobrot először hazánkban

viszont biztos, hogy a kommu-
nista rendszer megdöntésében
oroszlánrészt vállalt.

Császár József, Zalaszent-
grót korábbi polgármestere volt
az első magánszemély, aki csa-

ládi birtokán szobrot állíttatott
a pápának. Ennek azonban
volt(ak) előzménye(i).

– Harminc évvel ezelőtt,
1990 július 27-én Bizderi János
plébánossal és négy cserkésszel
részt vehettünk II. János Pál
vatikáni szentmiséjén, ami meg-
határozó élmény volt számom-
ra – mondja Császár József, aki
öt cikluson keresztül volt
Zalaszentgrót első embere. –
1999-ben újra eljutottam Ró-
mába, s az ott szerzett élmé-
nyeim megerősítették azt az
elhatározást, hogy a Császár-
család ősi birtokán szobrot ál-
lítsunk ennek a nagyszerű em-
bernek. Négyszáz vendég je-
lenlétében 2007 szeptemberé-
ben került sor a Röti József
által, 100 éves tölgyből készí-
tett szobor felavatására, meg-

áldására. Az ünnepségen részt
vett a pápa szülővárosának pol-
gármestere, s a lengyel nagykö-
vet is. Nagy segítséget kaptunk
az előkészületek során a len-
gyel gyökerekkel rendelkező
Cséby Gézától.

2017-ben, a szobor állításá-
nak 10 éves jubileumán a
Császár-birtokon ismét megem-
lékeztek arról a pápáról, akinek
– Margareth Thatcher angol
miniszterelnök és Ronald Rea-
gan amerikai elnök mellett –
kulcsszerepe volt a kommu-
nista világrendszer megdön-
tésében.

A pápa tisztelete, kultuszá-
nak ápolása azóta is tart a Csá-
szár-birtokon. Mint azt Császár
József mondja, nem is lehet ez
másképp egy keresztény érté-
keket valló család részéről.

Kézfogás a pápával…

2007 szeptemberében került sor a szobor felavatására és meg-
áldására.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Gyorsabb és egyszerűbb lesz az osztatlan közös tulajdon meg-
szüntetése januártól – közölte agrárminiszter minap.Nagy István

Ellenszavazat nélkül fogadta el az Országgyűlés az osztatlan kö-
zös tulajdon felszámolását segítő új jogszabályt, amely 2021. ja-
nuár 1-jén lép hatályba.

Az agrárminiszter azt mondta, hogy januártól az osztatlan kö-
zös tulajdon felszámolásához nem kell minden tulajdonos bele-
egyezése, azt 50 százalék plusz egy ember kezdeményezésével is
el lehet indítani. A folyamat gyorsaságát segíti, hogy nem kell föld-
mérőt hívni, helyette egy informatikai program segítségével mérik
ki a területeket – tette hozzá. Ismertette, hogy az új földrészletek-
nek szántó, rét, erdő esetén legalább egy hektárosnak, szőlő, gyü-
mölcsös esetén minimum 3000 négyzetméteresnek, zárt kertek ese-
tében pedig minimum 1500 négyzetméteresnek kell lennie.

A törvény célja, hogy erősödjön a tulajdonosi szemlélet, mert
azáltal a föld minősége, termőképessége is javítható, és így a ma-
gyar mezőgazdaság is versenyképesebbé válhat – mondta az agrár-
miniszter. Nagy István beszélt arról is, hogy a sertéshús után a ma-
gyar zöldségekre, gyümölcsökre, juh, kecske és marha termékekre is
kiterjesztik a megkülönböztető jelzést a tudatos vásárlás erősí-
téséért. (Forrás: MTI)

Gyorsabb és egyszerűbb

Nagy István agrárminiszter.
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A Zala Termálvölgye Egye-

sület a VP6-19.2.1-99-6-17 Kö-
zösségfejlesztési kulcsprojek-
tek című felhívása alapján 4
millió Ft-tal támogatta a Teke-

nye Sport Park projektet, azo-
nosító: 1919653103.

A 2018.03.08-án benyúj-
tott pályázat megvalósítása jó
ütemben halad. A kültéri
sporteszközök jelentős része

Sportpark Tekenyén
Sikeresen pályáztak

már a helyére került, a tér-
kövezési munkák elkészültek.
A következő hetekben a ko-
sárlabdapálya, a foci-kispá-
lya és kondipark közel
2000 m -es területe köré a2

kerítés megépítése lesz a
feladat.

A fiatalok a ,,próbaüzem”
tapasztalatait örömmel osztják
meg egymással!

A sporteszközök egy része már a helyére került.

Mostanra már hagyo-
mánnyá nőtte ki magát ,Türjén

hogy Szent Iván éjjelén, más-
néven a nyárközép éjszakáján
túrára indul a falu apraja
nagyja. Először kétséges volt a
helyzetre való tekintettel, hogy
végül meg tudják-e tartani a
programot, de a nagy érdeklő-
dés miatt úgy gondolták, hogy
egy közös kiruccanás csak erő-
síti a község összetartó erejét.

Szent Iván-éji barangolást szerveztek Türjén
23-án kedden, késő délután

útnak is indultak a türjei
sportpályáról a 8,5 km hosszú
túrára. Útközben helyi gazdák-
nál vendégeskedtek, majd a
premontrei présháznál a hagyo-
mányos tűzgyújtás mellett
örömtűz is várta a kirándulókat.
A szalonnasütés után a bátrak a
tűzugrást is megpróbálhatták. A
nap végére a szél is elcsen-
desedett, ezért a gyermekek
legnagyobb örömére lampiono-
kat eregettek a csillagos éjsza-
kában. A tűz mellett harmó-
nikaszó csendült fel Szabó La-

jos jóvoltából.
A napot egy jó hangulatú

borozgatással zárták, ami után
éjfélkor páran autóval, az ügye-
sebbek pedig gyalog tértek
haza.

Farkas Adél

Hagyományos rendezvény lett...

A szalonnasütés sem maradt el.

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

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Szentgrót és Vidéke

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

Hirde
ssen

nálu
nk !

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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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.

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •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

A pünkösdi hétvégén sokan
találkozhattak Kehidakustány-
ban a környezetkímélő fehér
elektromos kisbusszal. Az üze-
meltető Kehidakustányi Turisz-
tikai Egyesület nyílt napot tar-
tott, aminek keretében több tu-
cat helyi lakos és idelátogató
vendég is kipróbálhatta a jár-
művet.

A járművet Kehidakustány
Község Önkormányzata 100 %-
os pályázati támogatással vásá-
rolta meg a GINOP gyógyhely-
fejlesztési projekt keretében, az

Elektromos kisbusz Kehidakustány útjain

üzemeltetését pedig a pályázati
kötelezettség alapján a turiszti-
kai egyesület látja el. A környe-
zetbarát, teljesen elektromos kis-
busz hatótávja mintegy 80 km
és egyszerre 12 felnőttet vagy 16
gyereket tud szállítani. A kis-
busszal egyidőben érkezett a
településre a fürdő nyári bejára-
tánál egész nap kiállított négy-
kerék meghajtású ún. szervízautó
is, ami a továbbiakban érkező
segway-ekhez (önegyensúlyozó,
egytengelyű jármű) kapcsolódó
szolgáltatást fogja ellátni.

A kedvezőtlen időjárás el-
lenére a ránézésre is vidám
kisbusz többször bejárta a tele-
pülés több látványosságát, a
fürdőt, a Deák kúriát, a Deák
kutat, a romtemplomot és a
Mariska udvart is. A nyílt nap
nem titkolt szándéka a kisbusz
bemutatásán túl az volt, hogy a
hamarosan turisták részére kí-
nált garantált programok útvo-
nalait bejárja, azokat utasokkal
együtt is tesztelje. Ezek kere-
tében az idei szezonban várha-
tóan minden hétvégén, megha-
tározott időpontokban fogja a
fenti körutat megtenni, felnőt-
teknek 1000 Ft-os, gyerekek-
nek 500 Ft-os jegyáron. Ha-
marosan további útvonalakon
és egyedi megrendelésre is
közlekedni fog a kisbusz, ami a
közúti közlekedésre nemcsak
településen belül, hanem kívül
is alkalmas, így a kallósdi ke-

rektemplomhoz vagy akár a
szőlőhegyekre, a csáfordi, sé-
nyei helyi termelőkhöz is eljut-
hatnak vele a vendégek. A kis-
busz a garantált programokon
kívüli időszakokban bárki által,
sofőrrel együtt kibérelhető ren-
dezvényekre, esküvőkre, lány-
és legénybúcsúkra, születésna-
pokra stb., továbbá új színfolt-
ja lehet. A programokról és – az
egyesületi tagok számára ked-
vezményes – bérlési feltételek-
ről a Kehidakustányi Turisztikai
Egyesület nyújt felvilágosítást.

Az elektromos kisbusz be-
szerzésére a „Kehidakustány
gyógyhely integrált termék- és
szolgáltatásfejlesztése” című,
GINOP-7.1.9-17-2018-00007
kódszámú pályázati projekt ke-
retében került sor.

Lázár István
Kehidakustány Község

polgármestere

Pályázati támogatással jutott hozzá Kehidakustány az elektro-
mos kisbuszhoz.


