Észak-Nyugat Zala
Közéleti havilap

XXII. évfolyam

2021. április

Fekete nadálytő
2021 gyógynövénye

Az elrejtett tojások
Rendhagyó húsvét Gősfán
A járványhelyzet sajnos a
húsvéti ünnepeket is befolyásolta, zárt térben közösségi rendezvényeket ezúttal sem lehetett tartani.
– Tojásfestés helyett más
programot szerveztünk – mondja Farkas Tiborné, Gősfa polgármestere. – Szabadtéri rendezvényre hívtuk a falu gyermekeit. Tojásokat rejtettünk el
a település különböző pontjain,
azokat kellett megtalálni. Amikor összegyűjtötték a harminc
tojást, megkapták megérdemelt
jutalmukat, a húsvéti csomagokat. A faluban húsvéti dekoráció is készült, így is jelezve
az ünnepet.

A polgármester asszony arról is tájékoztatta lapunkat, hogy
az elmúlt évben a közterületek
karbantartásához szükséges gépeket, eszközöket nyertek pályázaton. A faluház belső felújítására
is sikeresen pályáztak. Négy vállalkozó küldött árajánlatot, hamarosan döntés születik. Ugyancsak az elmúlt évhez köthető
további két sikeres pályázat, az
egyik zártkerti út felújítását, a
másik pedig a temetői parkoló
megépítését segítette.
Farkas Tiborné azt is elmondta, hogy ebben az évben
is több pályázaton szeretnének
részt venni. Reméli, hogy most
is sikeresen.

Farkas Tiborné a jutalmat mutatja.

Fotók: Zalatáj
Húsvéti díszben a falu.

A tojásgyűjtő gyerekek egy csoportja.

Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?

A személyi sérülések szakértője. Tel.: 06-70/367-6559
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A horhosok titka
Hogyan függ össze a szemétszállítás és a póthagyatéki eljárás?
2021-ben, a vírus fogságában az emberek közvetlen környezetében történtek azért pozitív változások is. A „nagy
utazások” lehetetlenné válása
miatt még a közvetlen környezetünkben való séta is szabadságot jelent.
A természetjárók rögtön hasznossá tették magukat és felfedező útjaikon megtalálták a legeldugottabb illegális szemétlerakatokat is. Így kényszerült sok
ingatlantulajdonos felfedezni
azt, hogy a tulajdoni lap szerint
milyen „örökségeik” vannak.

Szegény X Y budapesti
lakosnak nemcsak a temérdek mennyiségű hulladékot
kell
elszállíttatnia,
hanem
még póthagyatéki eljárásra is
kényszerül, mivel nem tudta,
hogy fővárosi lakosként pethőhenyei erdőtulajdonnal is
rendelkezett az elhunyt családtagja.
A természetjárók jóvoltjából pedig egyre „színesebbé”
válik a Horhosok útja. Bár az
ilyen felfedezésektől szívesen
eltekintenénk. Szemét nélkül
lenne igazi élmény a séta.

Kertészkedj okosan!
Új program Kispáliban
A Kispáli Kertbarát Egyesület a családi kiskertek művelése és az otthontermelés
népszerűsítése érdekében új
programot indít a településen.
A helybeli, falusi emberek számára nem idegen a háztáji
kertművelés, azonban a városokból egyre több család költözik Kispáliba, akik számára
ismeretlen terep a kertészkedés.
A program célja, hogy
konyhakerti növények kerüljenek a műveletlen kertekbe, és a
lehetőség iránt érdeklődők is
képesek legyenek minőségi
élelmiszereket termelni a család számára. A világjárvány és
a gazdasági hatásai révén most
újból előtérbe kerül az önellátás. A kialakult helyzetben
különösen fontos, hogy minél

kevesebbet kelljen zsúfolt bevásárlóhelyekre járni, és a táplálkozásunkra is érdemes nagyobb
hangsúlyt fektetni. Az otthon
termelt zöldségek, gyümölcsök
sokkal egészségesebbek, táplálóbbak és zamatosabbak.
A korlátozott lehetőségek
miatt a kertészkedés kikapcsolódásnak, rekreációs tevékenységnek is kiváló. Az egyesület
vetőmagokat biztosít a programban résztvevőknek és ha a
vírushelyzet engedi, szakmai
előadásokat is szervez a településen. Emellett a közösségi kert
is hamarosan beültetésre kerül,
ahol a közösen elvégzett munkálatok gyakorlati segítséget
nyújtanak a kezdő kertészkedők számára.
Böde-Tóth Zsanett

A látvány lehangoló…

A kerékpárhasználat népszerűsítése

Horváth Zsuzsanna polgármester és Vigh László országgyűlési képviselő az átadáson.

Az otthon termelt zöldségek, gyümölcsök sokkal egészségesebbek, zamatosabbak.

A Kispáli Ifjúsági Egyesület
a Falusi Civil Alap keretében
elnyert 300.000 Ft-ból kerékpárt és a szállításához kerékpártartót szerzett be az ön-

kormányzati dolgozók számára biztosítva a munkavégzéshez, így ösztönözve a lakosságot is a kerékpárhasználatra.
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Szakmai támogatás a műemlékekkel kapcsolatos eljárásokban
Átalakult a megyei területi tervtanácsok szerepe, a jövőben nagyobb hangsúlyhoz jut védett építészeti értékeink
fenntartása és megőrzése, ezzel a minőségi épített környezet alakítása.
Az év elején történt hatáskör változások eredményeként a Zala Megyei Területrendezési és Építészeti-Műszaki Tervtanács szerepe és jelentősége is erősödött a
műemléki eljárásokhoz kapcsolódóan –
mondta Lengl Zoltán, a Zala Megyei Kormányhivatal állami főépítésze, a területi
tervtanács elnöke.
A korábbi évek folyamataiban, valamint a tavaly év elején bevezetett egyfokú
közigazgatási eljárások következtében a
helyi tervtanácsok kivételével a megyei,
területi tervtanácsok feladat-, és hatáskörei folyamatosan csökkentek. A központi építészeti tervtanács műemléki tanácsadó testülete által végzett tevékenység megőrzése mellett szempont volt
ugyanakkor a védett értékek fenntartásában végzett szakmai munka megyei szinten tartása, hiszen a helyismeret, történetiség és a védett érték iránti érzékenység
helyi szinten fokozottabban jelen van.
Védett műemlékek vonatkozásában
fontos, hogy a tervezők a műemléki érdekek maradéktalan érvényesítését szem
előtt tartsák. Ehhez elengedhetetlen a védett műemléki érték alapos feltárása, annak megismerése és tiszteletben tartása.
Mivel a műemlékvédelem olyan közügy,
amely túlmutat a magánérdekek felett,
ezért az építésügyben 2015 óta bekövetkezett egyszerűsítési-, és a bürokráciacsökkentés következtében megszűnt hatósági eljárási kötelezettségek – a védett
művi értékeink megőrzése és fenntartása
érdekében – műemlékvédelemre való kiterjesztése, nem lett volna célravezető. A
műemlékvédelem „különleges bánásmódot” igényel. A védett műemléki értékek
vonatkozásában az örökségvédelmi engedély- és bejelentés-kötelezettség – az építési engedély-köteles tevékenységek csökkenésével egyidejűleg – megmaradt. A
műemlékeket érintő hatósági engedélytípusú feladatokat a fővárosi és megyei
kormányhivatalok továbbra is örökségvé-

Fontos az építészeti értékek megőrzése.

Lengl Zoltán

delmi hatáskörben végzik, a tervtanácsok
véleményező javaslatai a tervezési folyamatban, a hatósági eljárásokat megelőzően, a tervek és a koncepciók kialakításában, elfogadásában és az építészeti
tervek előkészítésében jutnak szerephez.
A januárban bevezetett változások következtében mind az országos, mind pedig
a területi építészeti-műszaki tervtanácsok
többletfeladatot kaptak. Kiemelten védett
műemlékeinkkel kapcsolatban – mint
például a keszthelyi Festetics kastély, a
türjei prépostsági templom, vagy a premontrei rendház – az előzetes szakmai véleményezést valamennyi hatósági feladathoz kapcsolódóan az országos tervtanács
végzi. Fontos tudni azonban, hogy a
védett műemlékek, valamint a műemlék
környezetében és a műemléki jelentőségű
területen az új és meglévő épületek építési
tevékenységéhez kapcsolódó építészeti
tervek vonatkozásában a területi tervtanácsok alkotnak véleményt és fogalmaznak
meg javaslatot. A bevezetett rendelkezések legnagyobb nyertesei a beruházók, hiszen tervezett építési tevékenységükhöz
költségek nélkül kapnak független szakmai megerősítést, e javaslatok tükrében
tudják az építészeti terveket továbbfejleszteni, véglegesíteni. A védett művi értékeken túl a városszerkezet, az utcahálózat,
az utcakép és a környezet beépítésének
történeti fejlődés során kialakult módja
mind olyan tényezők, amelyek jelentős –
megőrzésre érdemes – értéket képviselnek.
A kötöttségek elsőre ritkán hatnak
inspirálóan, hiszen nehéz megtalálni bennük a lehetőséget, ugyanakkor gyakran a
szubjektív hatások és benyomások, valamint a konfliktushelyzetek is jobban feloldhatóak, ha több szemszögből is megvizsgálható egy tervezési probléma, s
„nem marad egyedül” az építésztervező –
hangsúlyozta Lengl Zoltán. Ahhoz, hogy

egy feladatot értékőrző módon sikerüljön
megoldani, komoly szaktudás, a védett
érték iránti érzékenység, és a beruházás
valamennyi résztvevője részéről nagyfokú
tolerancia egyensúlya szükséges.
A feladatellátás mellett fontos szempontnak éreztem – mondta a területi tervtanács elnöke –, hogy olyan szakmai grénumot tudjunk létrehozni, akik véleményét mind a tervezők, mind pedig a beruházók elfogadják. A megnövekedett feladattal párhuzamosan a korábbi tervtanácsi tagok létszámának növelése is szükségessé vált. A tanácsadó-véleményező testület tagjai, olyan – a területi szakmai
kamara által ajánlott – építészek, akik a
településrendezésben, illetve az építészetiműszaki tervezésben kiemelkedő, magas
szintű elméleti és gyakorlati ismeretekkel
rendelkeznek. A tervtanács jelenleg 10 állandó tagból, valamint a tervezési tevékenységgel érintett ingatlan fekvése szerinti település önkormányzati főépítészéből
és az országos főépítész által delegált tagból áll. Nagy örömömre szolgált, hogy a
felkért személyek valamennyien elfogadták a tagságot, amellett, hogy kivétel nélkül mindannyian aktív tervezési tevékenységet is folytatnak. Meggyőződésem,
hogy igazi segítő kezet azok tudnak nyújtani, akik átérzik a „másik oldal” felelősségét is. Célunk, hogy javaslatainkkal és
véleményeinkkel a műemléki értékek védelme mellett a minőségi térszervezés,
térrendezés és minőségi építészet kialakítását elősegítsük. A település- és városkép
példaszerű alakításával a lakosok és a
turisták is egyaránt értékhez juthatnak.
Fontos hangsúlyozni, hogy a tervtanács
igazi szakmai támogatását a tervezési folyamatban tudja kifejteni, ezért is szorgalmazom, hogy a tervezők már a tervezési koncepció kialakítása és az első vázlattervek elkészülése után vegyék fel a
kapcsolatot a területi tervtanács munkaszervezetével, a Zala Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Irodájával, hiszen
ebben az esetben a tervtanács tagjai folyamatos konzultációval tudják segíteni az
építészek munkáját. A Zala Megyei Területrendezési és Építészeti-Műszaki Tervtanács rendes üléseit minden hónap második csütörtökén tartja, de amennyiben a
feladat jellege megköveteli, úgy akár
rendkívüli üléssel is támogatjuk az építész
tervek gördülékeny fejlesztését. A mostani
pandémiás helyzetben lehetőség van az
ülések online térben történő megtartására
is, így a tervtanács működése zökkenőmentes a vészhelyzet alatt is – emelte ki
Lengl Zoltán.

A cikk a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával jelenik meg.
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Czeglédy Csaba Zalában is ügyködik
– avagy egy zalaszentgróti ingatlan visszavásárlási ügyének kérdőjelei
Egy zalaszentgróti ingatlan
visszavásárlási ügye kapcsán derült ki, hogy a város önkormányzata is ellátta megbízással a
Czeglédy Ügyvédi Irodát.
Történt még 2018-ban, hogy
Zalaszentgrót Önkormányzata
pályáztatás útján 6,55 millió forintért értékesítette a Batthyány
utca 8-10. szám alatti ingatlanokat.
A győztes vállalkozó azonban a szerződésben vállalt határidőket, sőt az önkormányzat
által adott újabb terminusokat
sem tartotta be a projekt megvalósítása során, ezért a testület az
ingatlanok visszavásárlása mellett döntött.
Egy hivatalos levelezés tanúsága szerint az üggyel kapcsolatban képbe került a Czeglédy Ügyvédi Iroda. A levél alapján joggal gondolható, hogy a
város vezetése feladattal bízta
meg az irodát. Ezt erősítette meg
kiadónknak az ingatlanvásárlási ügyben érintett cég képviselője, aki elmondta, hogy személyesen kereste fel őt Czeglédy
Csaba.
Úgy tűnik, hogy a Gyurcsány
Ferenc DK-elnökkel szoros kapcsolatban álló Czeglédy Csaba
ügyvéd – akinek működését 2020
október 21-től a Vas Megyei Ügyvédi Kamara felfüggesztette –
irodája nem csak az ellenzéki
fővárosi kerületi önkormányzatoktól kap jól fizető megbízásokat, hanem most már vidéken is.
Nincs abban semmi meglepő, hogy Zalaszentgrót is Czeglédy Csaba „térképére” került, hi-

szen a zalai kisváros köztudottan a Demokratikus Koalíció
egyik bázisa.
Jó lenne tudni, miképpen vélekednek a zalaszentgróti polgárok arról, hogy a város önkormányzata egy korábban már adócsalásért, magánokirat-hamisításért és a számviteli fegyelem megsértéséért elítélt ügyvéd irodájával van üzleti kapcsolatban.
Aki és társai ellen egyébként jelenleg különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési
csalás büntette és más bűncselekmények miatt folyik eljárás.
A vád szerint 6,215 milliárd
forint vagyoni hátrányt okoztak
az állami költségvetésnek.
Időközben Tarbuza Attila, a
2018-ban kiírt pályázat győztese, a Két Tarbuza Kft. ügyvezetője kiadónknak elmondta (az
interjú a www.zalatajkiado.hu
honlapunkon teljes terjedelmében olvasható – a szerk.), hogy
kénytelenek voltak az önkormányzat visszavásárlási szándékát tudomásul venni, hiszen a kivitelezés meghosszabbítási határidejének feltételeként a nem megvalósulási kötbér és a késedelmi díj
sokszorosát kérték. Ezt pedig
nem tudják teljesíteni.
Az üggyel kapcsolatban természetesen megkérdezzük Baracskai Józsefet, Zalaszentgrót
polgármesterét és dr. Czeglédy
Csabát is.
S arra is keressük majd a
választ, hogy a járvány miatti
helyzetben milyen tájékoztatást
kaptak a Zalaszentgróti Képviselő-testület tagjai a megbízott

Az ominózus levél.

Fotó: badog.blogstar.hu
badog. bl og
star.hu
Gyurcsány Ferenc és Czeglédy Csaba szoros kapcsolatot ápol.

ügyvéd személyével kapcsolatban Baracskai Józseftől, aki
egy személyben dönt – a képviselők véleményének kikérése
után – az ügyekben. S persze az
is érdekes lehet, hogy a képviselők milyen választ adtak,
milyen véleményt fogalmaztak
meg az ügyvédi irodával kapcsolatban.
Új fejlemény az ügyben, hogy
a képviselő-testület Fidesz-KDNP

frakciójának tagjai írásban kértek betekintést Baracskai József polgármestertől az önkormányzat és a Czeglédy Ügyvédi Iroda között létrejött
szerződésbe. A szerződési díj
összegén túl arra is kíváncsiak,
hogy létezik-e más szerződés is
az említett ügyön kívül az önkormányzat és az ügyvédi iroda
között.
E.E.

Illegális hulladéklerakók felszámolása Kispáliban

Kispáli Község Önkormányzata
sikeresen pályázott az Innovációs és Technológiai Minisztérium
által az IFKA Közhasznú Nonpro-

fit Kft. útján meghirdetett „Tisztítsuk meg az országot!” felhívásra. A pályázat célja az illegális
hulladéklerakók felszámolása, va-

lamint ingatlanvédelmi rendszerek kialakításával az ismételt szemétlerakás megelőzése.
Az elnyert 1 millió forintos
támogatás egy részét az önkéntesek által összegyűjtött illegálisan elhelyezett hulladék elszállítására és deponálására fordítja
az önkormányzat. Másrészt a
településen két helyszínen – az ifjúsági háznál és a községházánál – kerül kiépítésre kamerarendszer, ami hosszú távon is hozzájárul az újabb jogellenes szemétlerakás megakadályozásához.
Hulladékgyűjtési akció keretében a járványügyi előírások
betartásával az önkéntesek megtisztították a Kispáliba vezető
ságodi bekötő út mentét. A he-

lyi nyugdíjas egyesület tagjai a
Járműipari Tesztpálya bejáratáig mintegy harminc zsák szemetet szedtek össze. A közösségi szolgálatot végző diákok a
községháza környékét tisztították meg. A Sárvíz-menti Vadászati Egyesület tagjai pedig a Kispálit övező erdős területeken
gyűjtötték össze a szemetet.
Még egy helyszín maradt,
ahonnan az évek óta halmozódó, zömében építési törmeléket
el kell távolítani, a sportpálya
mögötti bozótos rész. A hulladékmentesített területekre tiltó
táblát helyezünk ki, hogy elejét
vegyük az újabb lerakat kialakulásának.
Böde-Tóth Zsanett
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mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Majd a nagymama…
Pár éve nagy divat volt
húsvétkor élő nyulat ajándékozni. Zsoltnak éveken
keresztül sikerült ellenállni a
gyerekeknek. A végső érv
mindig az volt, hogy mit
csinálnak a nyúllal húsvét
után? Hiszen nem maradhat
a lakásban! Ez az érv működött. A gyerekek nem találtak rá megoldást. A következő évben taktikát változtattak a gyerekek. Rájöttek hogyan lehet kicselezni
apát.
A nagymamák nehezen
tudnak ellenállni az unokáknak, mert engedékenyebbek.
A sok könyörgés hatására a
nagyi megígérte, hogy húsvét után vigyáz a nyúlra.
Már csak apát kellett
meggyőzni. Zsolt, hogy rövidre zárja a könyörgést, feltette a végső kérdést:
– Mi lesz a nyúllal húsvét után?
– A nagyi vigyáz rá!
Zsolt nem erre számított,
döbbentében csak ennyit tudott mondani: – Háát, akkor
lehet nyúl…
Másnap a gyerekek izgatottan várták, hogy a nagymamával elinduljanak a
nyúlért. A tenyésztőnél volt
mindenfajta nyuszi. Fehér,
tarka, még fekete is. A gyerekek sokáig nem tudtak választani. A nagyi látva a tanácstalanságot, egy gyakorlatias érvvel próbálta segíteni őket:
– Ne a tarkát válasszátok! Annak nem jó a húsa….
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Kilenc évtízed sem törte meg
A Vasboldogasszony településen élő Süle Dezsőné Bözsi
néni március 4-én töltötte be
90. életévét. Születésnapja alkalmából az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt emléklapot virágcsokor és ajándék
kíséretében Németh Zsolt polgármester úr adta át.
A születésnapi ünnepségen
jelen voltak Bözsi néni gyermekei és menyei is. Bözsi néni
nagy örömmel mesélt nekünk
eddigi életének legfontosabb
eseményeiről. Megtudtuk, hogy
1952-ben ment férjhez és
1967-ben költözött Vasboldogasszonyba. Nyugdíjba vonulásáig az állami gazdaságnál dolgozott. Sajnos 35 évvel ezelőtt
megözvegyült és azóta is egyedül él. Aktív nyugdíjas éveket
él, a ház körüli teendőket elvégzi. Nem szeret munka nélkül lenni, rendezgeti a kertjében
a sok virágot és a telken a tavalyi évig a veteményesét is gondozta. A ma napig szívesen süt,
főz és nem rest még házi rétest
sem készíteni. Mindannyiunk
nagy öröm, ha településünkön,
vagy családunkban ilyen idős
embert köszönthetünk. Főként

Az ünnepelt Németh Zsolt polgármesterrel.

akkor, ha olyan egészségnek
örvend mint Bözsi néni.
Hogy mi ennek a titka?
Bözsi néni szerint a sok munka.
Vasboldogasszony Önkormányzata és a település lakosainak nevében kívánunk boldog születésnapot, és jó egészséget a szép kort megélt Bözsi
néninek Márai Sándor soraival.
Ajándék
„És mégis, ma is, így
is,/örökké mennyit ad az

élet!/Csendesen adja, két kézzel,/a reggelt és a délutánt,/az
alkonyt és a csillagokat,/a fák
fülledt illatát,/a folyó zöld
hullámát,/egy emberi szempár
visszfényét,/a magányt és a lármát!/Mennyit ad, milyen gazdag vagyok,/minden napszakban,/minden pillanatban!/Ajándék ez,/csodálatos ajándék./A
földig hajolok,/úgy köszönöm
meg.”
Hessel Ferencné

Életvitel tréning Egerváron
Kamaszoknak szánták

10 órás tréninget szerveztek.

A Keszthelyi Városfejlesztő
Nonprofit Kft. humán szolgáltatások fejlesztése Keszthely,
Bókaháza, Egeraracsa, Egervár és Orbányosfa településeken EFOP-1.5.2-16-2017-

00044 projekt keretében 10
órás Életviteli tréninget tartott kamaszoknak Horváth
László az Egervári Közösségi
Házban.
B.K.V.

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

HIRDETÉSÉT feladhatja az
Észak-Nyugat Zala
havilapban.
sen
Telefon: (92) 596-936; Hirdes
!
E-mail:
án lunk
zalataj@zelkanet.hu
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„Egy évtizede ügyfeleink szolgálatában”
Jubilál az RF Consulting Kft.

Balról Rózsás Zoltán, Fücsök Nikoletta, Kollaricsné dr. Horváth
Margit, dr. Cernák István.

Az évfordulók mindig megfelelő alkalmat biztosítanak a
visszatekintésre. 2011-ben kezdte meg működését az RF Consulting Kft. pályázati forrásbevonás, és az ehhez kapcsolódó
projektmenedzsment lebonyolítás területén Zala megyében. A
kerek évforduló alkalmával beszélgettünk Fücsök Nikolettával, a cég egyik alapítójával,
projektmenedzserével.

– Mi a benyomása az elmúlt
évtized kapcsán a vállalkozással, munkájukkal kapcsolatban?
– Induláskor a legfőbb célunk az volt, hogy a megyében
működő önkormányzatok, vállalkozások és civil szervezetek
fejlesztéseit segítsük, melyek a
pályázati támogatások lehívásával megfelelő időzítéssel meg
is tudtak valósulni. A feltételeknek való megfelelés számos

kihívás elé állított bennünket.
Amíg az ötlettől elérünk egy
projekt zárásáig, sok küzdelem,
egyeztetés és kitartás kell. A
közösen elért sikerek motiválnak bennünket, mindig örömünkre szolgál amikor a megvalósított fejlesztéseket használatba vehetik ügyfeleink. Ezúton is köszönjük a bizalmat,
hisszük, hogy a közös munka a
jövőben is meghozza a várt
eredményt.
– Hogyan látja az előttünk
álló fejlesztési ciklust?
– Hatalmas mennyiségű
pénz jön az EU-tól a következő
időszakban, amit a fejlesztéseken keresztül a versenyképességre és a hatékonyság növelésére szükséges fordítani.
Egy olyan időszakban vagyunk,
amely jelentősen meghatározza

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
Felnőttképzési engedély: E/2020/000146
Elérhetőségek:
email.: titzala@t-online.hu
Telefon: 30-429-0057 / 30-477-6070

www.zalatajkiado.hu
Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, Pacsa és Környéke)
mellékállású tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

a jövőbeli sikerességünket, ha
jól használjuk fel ezeket a
forrásokat, azzal jelentősen
erősödhetnek a hazai tulajdonú
vállalkozások. Ennek reményében lelkesen várjuk az új pályázatok kiírását a következő támogatási időszakra. Nagy lehetőségeket látunk mind a Vidéki
Magyarország Operatív Program, mind a Magyar Falu Program, mind pedig a vállalkozásfejlesztés pályázataiban, ahol
az is támogatásra találhat, aki
csak részben, vagy még nem
tudta fejlesztési elképzeléseit
megvalósítani. Képzett és tapasztalt tanácsadóink egy évtizede részt vesznek a pályázati
finanszírozáshoz kapcsolódó
munkákban a fejlesztési stratégia előkészítéstől a helyszíni
ellenőrzésekig bezárólag.

www.titzala.hu

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Elektromos autóbusz mintaprojekt Zalaegerszegen
Ingyenes próbaüzem a klímavédelem jegyében
Projektindítón mutatta be
Balaicz Zoltán polgármester, Vigh
László országgyűlési képviselő,
Gecse Péter alpolgármester, és
Németh Tamás, a Volánbusz Zrt.
helyi közszolgáltatási vezetője
azt a Mercedes gyártmányú E-Citaro elektromos autóbuszt, amely
Magyarország Kormányának Zöld
Busz Programja keretében 2021.
március 22. és április 18. között
ingyenesen kipróbálható a zalai
megyeszékhelyen. A projekt kapcsolódik Magyarország Klímaés Természetvédelmi Akciótervéhez, valamint Zalaegerszeg Klímavédelmi Stratégiájához is.
A meghatározott célok elérésében kulcsszerepe van a közlekedés környezetbarát átalakításának is, melynek érdekében
a kormány 36 milliárd forintot
fordít arra, hogy a 25 ezernél
nagyobb lélekszámú településeken elektromos autóbuszokat
állítsanak üzembe. A kormány
azt a célt tűzte ki, hogy 2050-re
Magyarország klímasemleges országgá váljon. Az elektromos gépjárművek károsanyag-kibocsátása a felhasználás helyén nulla, valamint csökken a szálló
por koncentrációja, illetve a zajterhelés is.
A Zöld Busz Program keretében a helyi közösségi közlekedésben megindul a korszerűtlen
buszpark cseréje. 2022-től csak
elektromos autóbuszok állhatnak
városi forgalomba. A most elindult demonstrációs mintaprojekt kilenc helyszínen, nyolc
városban zajlik, melynek egyik
kiemelt állomása Zalaegerszeg.
Az autóbusz mindenki számára
ingyenesen kipróbálható, a menetrend a közösségi oldalakon érhető el.
Tavaly 800 millió forintos ráfordítással 6 vadonatúj csuklós
Mercedes buszt vásárolt Zalaegerszegre az állami Volánbusz Zrt.,
melynek köszönhetően 15,25ről 11,83-ra csökkent az autóbusz állományunk átlagéletkora
– hangsúlyozta Balaicz Zoltán.
– A klímavédelmi elképzeléseinknek megfelelően a Volánbusz Zrt. 11 vadonatúj elektromos szóló (nem csuklós)
busz beszerzését indítja el 2021ben a szükséges töltőkapacitás
kiépítésével együtt újabb 2 mil-

liárd forintos ráfordítással. A közbeszerzést és legyártást követően 2022-ben kapcsolódhat be a
11 új busz a helyi tömegközlekedése. A helyi autóbusz állomány átlagéletkora ezzel 7,7 évre csökken majd.
Időközben elkezdődött az
egyeztetés a vasútállomás és az
autóbusz állomás felújításának
előkészítéséről és tervezéséről
is a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-vel, a Volánbusz Zrt.vel és a MÁV-al, hiszen a NIF
Zrt. 600 millió forintos kormányzati támogatásban részesült a zalaegerszegi két érintett
állomás felújításának előkészítésére és tervezésére. A munkálatok 2022/2023-ban indulhatnak el.
Zalaegerszegen – akárcsak
a legtöbb magyar városban – az
állami vállalat, a Volánbusz Zrt.
működteti a helyi tömegközlekedést. A zalai megyeszékhelyen összesen 35 autóbusz végzi a szolgáltatást. Míg a 26 ezer
zalaegerszegi családra 1998-ban
még csak 16 ezer gépjármű jutott (tehát 10 ezer családnak
autója sem volt és ők mind buszon utaztak), addig 2020-ban
már 35 ezer gépjármű volt a
városban (tehát van több ezer
család, ahol két autó is van).
Ennek következtében radikálisan csökkent a helyi tömegközlekedést igénybe vevők aránya.
A nyugdíjasok ingyen, a diákok
pedig kedvezményesen utaznak. Így a Volánbusz Zrt. bevétele csak félig fedezi a szolgáltatás egész éves költségét. A
veszteséget az önkormányzat
finanszírozza, ez 10-15 évvel
ezelőtt 125 millió Ft volt,
2019-ben már 510 millió Ft (a
Volánbusz Zrt. a teljes helyi
tömegközlekedést 997 millió Ftból működtette, ennek fedezete 487 millió Ft saját bevétel
volt, a maradék 510 millió Ftot pedig az önkormányzat tette
hozzá).
– Bízunk benne, hogy a
következő években újabb autóbuszokat is beállít majd a Volánbusz Zrt. a helyi tömegközlekedésbe, hiszen városunk önkormányzata igen jelentős, sőt,
évente növekvő anyagi terhet vállal magára a helyi tömegköz-

Balról Gecse Péter, Vigh László, Balaicz Zoltán és Németh
Tamás.

Az új autóbusz ingyenesen kipróbálható.

lekedés veszteségének finanszírozásával, ezért cserébe jogos
elvárás a járműpark modernizálása. Ezt megérdemli Zalaegerszeg és megérdemlik a helyi
tömegközlekedést igénybe vevő
zalaegerszegi polgárok is! S ter-

mészetesen a megújuló autóbuszpark által nyújtott kényelmesebb szolgáltatásokat élvezhetik a környező településeken
élők is amikor Zalaegerszegen járnak – mondta Balaicz
Zoltán.

Észak-Nyugat Zala
Kistérségi havilap
Kiadó-főszerkesztő: Ekler Elemér
Kiadja: Zalatáj Kiadó
Szerkesztőségi ügyfélszolgálat:
8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
ISSN 2061-361X
Készült: Göcsej Nyomda Kft.
Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. • Tel./fax: (92) 316-783
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Új eszközzel bővült a kispáli játszótér
A Magyar Falu Program 2020.
pályázatán mintegy 1.400.000 forintot nyert a játszótér fejlesztésére Kispáli Község Önkormányzata. A támogatásból egy 20 méteres kötélcsúszda-pálya került kiépítésre, ami nagyobb gyerekek
számára is izgalmas kikapcsolódást biztosít. A játszótéren korábban meglévő eszközök alapvetően a kisebb korosztály játék- és
mozgásigényét elégítették ki, és az
iskolások részéről már megfogalmazódott az igény, hogy szeretnének valami olyan eszközt, amit
ők is élvezettel tudnak használni.
Másrészt azért esett a drótkötélpályára a választás, mert a
szomszédos településeken nem
található meg, így nemcsak a helyi gyerekeknek, hanem a környékbelieknek is élményt nyújt,

a közös játék erejével erősítve
már gyermekkorban a helyi identitástudatot és a közösségi kohéziót.
Az eszköz telepítéséhez szükséges ütéscsillapító homok szétterítése a lakosság segítségével,
közösségi munkával valósult meg.
A kötélcsúszda március 29-én
hivatalosan is átadásra került,
így a gyerekek már birtokba vehették az új játszóeszközt. A játszótéren a régi eszközök elhasználódott elemeinek cseréje is megvalósul, és az egész játszótér független tanúsító szervezet általi ellenőrzésen esik át annak érdekében, hogy minden eszköz és tartozék megfeleljen a szabvány előírásainak és a biztonsági követelményeknek.
Böde-Tóth Zsanett

Új kerékpárút épül

Elkezdődött a munka.

Közel négy kilométer hosszú, a város jelentős cégeit is elérő új
kerékpárút építése kezdődött meg Zalaegerszeg déli részén – közölte a helyszínen a zalai megyeszékhely polgármestere. Balaicz
Zoltán (Fidesz-KDNP) jelezte: a város klímavédelmi stratégiájának, illetve a polgármesteri választási programnak is kiemelt része, hogy Zalaegerszegen jelentős mértékben bővítik a kerékpárutak hálózatát. Még 2019-ben 6,5 kilométeres szakasz készült el
406 millió forintból a Platán sortól a Gébárti-tó irányába, a mostani építkezés pedig a déli városrészben, a Zrínyi utca mentén zajlik, ahol 3,8 kilométeres szakasz készül 257 millió forintból.
A helyi Kovács Károly Városépítő Program részeként, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatán elnyert
összegből a nyár végéig megvalósuló új kerékpárút egyebek mellett az elektronikai gyártással foglalkozó Flex és a bútoripari ADA
gyárainak elérését teszi lehetővé kerékpáron. Egyre nagyobb igény
mutatkozik ugyanis arra, hogy a dolgozók a munkahelyeiket kerékpárral is biztonsággal meg tudják közelíteni – mondta el a polgármester.
Balaicz Zoltán azt is hozzátette: a város két további helyszínén egy
2,8 és egy 4,5 kilométeres újabb bicikliút építése már biztos – de
újabb kettő tervei is készülnek –, ezzel pedig összesen közel 18 kilométerrel bővül a zalai megyeszékhelyen a bicikliút-hálózat hossza,
de a két új tervvel együtt akár 25 kilométernyi is épülhet.
Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos (Fidesz) úgy
fogalmazott: szeretnék a várost teljesen kerékpározhatóvá tenni,
amihez újabb forrásokra is pályáznak. Az pedig már egy távlati cél,
hogy a választókerület három városát, Zalaegerszeget, Zalalövőt
és Lentit is kerékpárúttal kacsolják össze. (Forrás: MTI)

Nagyobb gyerekek számára is izgalmas kikapcsolódást biztosít.

Zala megyét is érintik a változások
Változások történtek március huszonhatodikától a Veszprémi Főegyházmegyében, amik érintik Zala megye területét is. Erről
kértünk tájékoztatást Loószné
Dömötör Enikőtől, a főegyházmegye irodavezetőjétől. Az alábbi
információkat adta:
Dr. Udvardy György érsek
úr 2021. március 26-i hatálylyal az alábbi személyi és területi változásokról hozott döntést a Veszprémi Főegyházmegyében:
Köszönetnyilvánítása mellett
Bizderi János főesperes, zalaszentgróti plébános urat nyugállományba helyezte.

• Kiss László kerületi esperest, felmentette zalaszentgróti plébániai kormányzói tisztségéből, és Zalaszentgrót plébánosává – Zalaudvarnok, Tekenye és
Kisgörbő oldallagos ellátásával
– Szeghy Csaba Tamás eddigi nemesapáti plébános urat nevezte ki.
• Nemesapáti plébánosává –
Zalaszentiván és Bezeréd oldallagos ellátásával – Kovács
Sándor eddigi zalaudvarnoki plébános urat nevezte ki.
• A Zalakoppányi Plébáni-át
elcsatolta a Zalaszentgróti
Plébánia ellátásából és a Kehidakustányi Plébániához csatolta
oldallagosan ellátott plébániaként.

Nemesapátiban is változás történt.

Eladó telkek Egerszegen
Zalaegerszeg páterdombi területén
két egymás melletti földterület
(1945 m2 és 1418 m2) eladó.
A két telek közvetlenül a belterület
mellett található.
Érdeklődni lehet: 30/378-4465

