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A BM OKF Humán Szolgálatának
vezetõje emlékeztetett arra, hogy
az elmúlt években jelentõsen át-
alakult a katasztrófavédelem
rendszere; új szervezeti és jogi
szabályozás lépett életbe annak
érdekében, hogy Magyarország la-

kosságának élet- és vagyonbizton-
ságát hatékonyabban szolgálják.
Ennek tanúbizonysága volt a
2013-as év, amikor is több kataszt-
rófahelyzettel, köztük a legsúlyo-
sabbal, a dunai árvízzel kellett
megküzdeniük. A mentés az egész
országot megmozgatta. A szolgá-
latvezetõ kiemelte, országszerte
egyre népszerûbb a tûzoltó szak-
ma, az elmúlt idõszakban jelentõ-
sen nõtt a szervezethez jelentke-
zõk száma.

Rigó Csaba kormánymegbízott,
a Zala Megyei Védelmi Bizottság
elnöke úgy értékelt, a megyei ka-
tasztrófavédelmi igazgatóság ma-

gas szinten és eredményesen vé-
gezte munkáját. Mozgalmas év
volt a 2013-as esztendõ, a megyé-
ben a havazás öt, míg az árvíz há-
rom alkalommal adott nagyobb
feladatot. Zalából 17 szervezet
összesen 639 fõvel és 24 technikai

eszközzel vett részt a júniusi dunai
árvíz mentési munkálataiban. A
kormánymegbízott kiemelte, no-
vemberben „Együttmûködés –
2013” elnevezéssel, Letenye kül-
területén az M70-es autóúton
komplex mentési gyakorlatot
szervezett, amelyet a Zala Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
vezetett.

Egri Gyula tûzoltó ezredes, a
Zala Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatója úgy fogal-
mazott, hogy a 2013-as esztendõ
az öngondoskodási képesség
megerõsítésének éve volt, miután
a folyamatos havazás, majd az ár-

és belvíz egyaránt próbára tette a
mentésben és védekezésben
résztvevõket. Az elmúlt év jelen-
tõs eseménye volt, hogy megala-
kultak a járási önkéntes mentõ-
csoportok. A kezdeményezésnek
köszönhetõen minden települé-
sen létrejött egy hatfõs csoport,
akik szükség esetén letakarítják a
havas, jeges utakat, segítik a la-
kosság ellátását, valamint az ideig-
lenes befogadó helyek üzemelte-
tését. Az igazgató elmondta to-
vábbá, hogy 2014-ben is a meg-
elõzésre helyezik a hangsúlyt, idén
három építkezésbe is fognak,
Pacsán és Letenyén hoznak létre
katasztrófavédelmi õrsöt, vala-
mint bõvítik Keszthelyen a lakta-
nyát a tetõtér beépítésével.

2013 TÖRTÉNÉSEIT ÖSSZEGEZTE A KATASZTRÓFAVÉDELEM

Havazás, árvíz, gyakorlat
A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság egyre javuló ha-

tékonysággal látja el feladatát, kiválóan gazdálkodik és kiválóak a
társadalmi kapcsolatai is – hangsúlyozta Bittmann Tibor tûzoltó ez-
redes a megyei igazgatóság évértékelõ értekezletét követõ sajtó-
tájékoztatón. 

Vigh László kifejtette: fontos
az a program, amit 2010-ben
kezdett el a kormány. Példaként
említette, hogy a korábbi kor-
mányok nem tudták három szá-
zalék alatt tartani a költségveté-
si hiányt, és kikerült Magyaror-
szág az európai uniós kötelezett-
ségszegési eljárás alól is. S míg
négy évvel ezelõtt 3,7 millió em-
ber dolgozott hazánkban, addig
jelenleg több mint négymillióan
vannak munkában. Szólt még a
gyed extra és a további rezsi-
csökkentés fontosságáról.

Manninger Jenõ arról beszélt,
hogy a hétfõn átvett ajánlóíve-
ken 2357 aláírást gyûjtöttek ösz-
sze, ez jóval több, mint az elõírt
ötszáz aláírás. A támogatói íve-
ket szerdán már le is adták.

Hangsúlyozta, folytatják az alá-
írásgyûjtést, arra ösztönözve
mindenkit, hogy vegyenek részt
az április 6-i országgyûlési vá-
lasztásokon. Mint fogalmazott,
minden támogatóra szükség
van.

Cseresnyés Péter elmondta,
szinte 24 óra alatt gyûjtöttek
össze 2600 aláírást. Szólt arról is,
hogy Nagykanizsán is, akárcsak a
többi városban, vannak segítõik,
akik tovább folytatják az aláírás-
gyûjtést. A képviselõ megkö-
szönte segítõinek és az ajánló-
íveket aláíróknak a bizalmat,
hozzátéve, szeretnék, ha a Fi-
desz–KDNP pártszövetséget tá-
mogatnák a legtöbben az áprilisi
választásokon. Az aláírásgyûjtést
Kanizsán is folytatják.

FIDESZ–KDNP:
HIVATALOSAN IS JELÖLTEK A ZALAI KÉPVISELÕK

Leadták az ajánlóíveket
Zala megye három választókerületében hivatalosan is jelöltté

váltak a Fidesz-KDNP jelöltjei. Az 1-es választókerületben (Zala-
egerszeg központtal) Vigh László, a 2-esben (Keszthely központtal)
Manninger Jenõ, a 3-asban (Nagykanizsa központtal) Cseresnyés
Péter. Az ajánlóívek leadásáról mindhárman sajtótájékoztató kere-
tében számoltak be a zalai megyeszékhelyen.

Hatodik alkalommal rendeztek farsangi fánkkarnevált Zala-
apátiban, amely idén nemzetközivé bõvült. A fánkok kaval-
kádján az osztrák testvértelepülésrõl, Semmeringrõl,

Schneebergland kistérségbõl, valamint a szlovén Lendváról és
Domonkosfáról is bemutatkoztak csapatok.  

Vincze Tibor polgármester köszöntõjében úgy fogalmazott, a
magyar gasztronómia sokszínûségét reprezentálja a fánkfesztivál,
amit minden évben igyekeznek színesebbé, gazdagabbá tenni. A
fánk olyan finomság, amit mindenki szeret, ez adja a találkozó kö-
zös pontját, ami emberek sokaságát invitálja közös idõtöltésre. Ép-
pen ezért csak a köszönet és elismerés hangján lehet szólni azokról,
akik finomabbnál finomabb fánkokat sütnek erre az alkalomra. 

A kínálat változatossága minden képzeletet felülmúlt. A sokféle
ízesítés (lekváros, joghurtos, hagymás, sonkás, körözöttes), a for-
mák sokasága (hattyú, virág, kosár, bohóc, farsangi álarc és smile)
a készítõk ötletességérõl árulkodott.

Pozsegovits Borbála szervezõ elmondta, a versengésre idén 22
csapat jelentkezett. A zsûri többek között hagyományos és különle-
ges fánkok kategóriájában osztott ki díjakat. A hangulatról helyi és
környékbeli mûvészi csoportok gondoskodtak, a gyerekeket a
tornateremben felállított ugrálóvárak szórakoztatták.

Fotó: Antal Lívia

Egri Gyula, Bittmann Tibor és Rigó Csaba a sajtótájékoztatón.



Immáron két nemzedék felnõtt
Matula Gergõ bácsi, Tutajos, Bü-
työk, Csikasz és a többiek históriá-
ján. E nevek hallatán generációk-
ban idézõdnek fel Fekete István
Tüskevár címû ifjúsági regényének
alakjai.      

A történet szereplõit és helyszí-
nét megidézõ állandó kiállítás nyí-
lik hamarosan Keszthelyen. A kis-
balatoni berekvilág imitációjában
panoptikumi figurák jelenítik meg
a regényhõsöket. Az életkép
Matulárium néven a minden kor-
osztály által kedvelt Vidor Játék-
múzeum részeként kerül közönség

elé. Fekete István remekmûvére
gazdag kiállítói fantáziával mutat-
nak rá a látnivalók. Mindez az ér-
tékre való felhívás szándékát feje-
zi ki: emlékeztet! E hatást jól hoz-
za, hogy az olvasmány szereplõi
képkeretekben jelennek meg. Ami
pedig az alakok körül van, az a né-
zõk fantáziája szerint elevenedik
meg, akár olvasta valaki a regényt
vagy látta annak megfilmesített
változatát, akár nem. 

Létrehozója a városbeli magán-
múzeumairól és szépmíves mun-
káiról jól ismert Túri Török Tibor,
aki gyûjtõi és alkotói tevékeny-
séggel együtt igyekszik a környe-
zet értékeit napvilágon tartani.  A
regényidézõ kiegészül egy doku-
mentumtárral is, ahol helyet kap-
nak Fekete István Chichagóban
élõ fia, ifj. Fekete István író, laptu-
lajdonos által rendelkezésre bo-
csátott anyagok, felidézõdik a
Göllén – Fekete István szülõhelyén
– valamint Dombóváron lévõ em-
lékmúzeum, és láthatók lesznek
az író munkásságával mélyreha-
tóan foglalkozó, a gyenesdiási
Horváth József birtokában lévõ ér-
dekességek. 

A Matulárium megnyitására
március 1-jén, 15 órakor kerül sor.
Az eseményen jelen lesz Seregi Zol-
tán, aki a Tüskevár 1966-ban ké-
szült filmváltozatában 13 évesen
Tutajos megszemélyesítõje volt,
ma Békéscsabán a Jókai Színház
rendezõjeként dolgozik a mûvész-
pályán.

– Immár harmincöt éves múltra
tekint vissza egyesületünk. Állandó
tagjaink száma 44 fõ, idén 3 párto-
ló taggal bõvült szervezetünk. Ha-
gyományos év elejei programunk
Lenti-hegyen a Vince-napi pincebe-
járás és szõlõszentelés, melyen
Röszler Attila elnök vezetésével kö-
zel harmincan vettünk részt, és is-
mét vendégül láttuk a szlovén
csentei és kebelei termelõket. A
szõlõszentelést Köbli Tamás, lenti
plébános celebrálta. Szlovén bará-
tainkkal régóta jó kapcsolatot ápo-
lunk, és örömmel teszünk eleget
meghívásaiknak. 

– Ez évi szakmai programjaik
közül említene néhányat?

– Nemzetközi borversenyünket
március 22-én tartjuk. Április 5-én
szakmai kirándulást szervezünk dr.
Pálfi Dénes birtokára, aki metszési
bemutatót tart és a szõlõben és
gyümölcsösben végzendõ aktuális
feladatokról tájékoztatja a jelenlé-
võket. Innét tovább utazunk a
zalaszentgróti Dóka pincészethez.
Az idén többek között szakmai ki-
rándulást szervezünk Mecsek-
nádasdra, a Hetényi Pincészetbe,
valamint a horvátországi Csáktor-
nyára, ahol a neves borászatok
mellett egy kecskefarmot is meg-
tekintünk.

– Hogyan ünnepelik meg fenn-
állásuk 35. évfordulóját?

– Ez alkalomból október 18-án
jubileumi közgyûlést tartunk, mely-
nek részletes programját késõbb is-

mertetjük. Novemberben Szent
Márton-naphoz kapcsolódóan a
Lenti-hegyen vigassággal egybekö-
tött pincebejárást tartunk újbor-
mustrával és -szenteléssel.

Lenti legnagyobb létszámú és a
legtöbb programot felmutató civil
szervezete tagdíjakból igyekszik
fenntartani magát. Emellett pályá-
zatokat is nyújtanak be, bízva a tá-
mogatások elnyerésében.
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MÛVELÉSRE ÁTADANDÓ

A BALÁSFAI HEGYEN (Dobronhegy és Milejszeg között)

ezer négyzetméteres szõlõ és gyümölcsös MÛVELÉSÉRE kere-

sek megbízható embert. 

A feltételekrõl érdeklõdni lehet a 06/30-210-5390-es telefon-

számon.

Kis-balatoni panoptikum

35 ÉVES A LENTI KERTBARÁT EGYESÜLET

Pincebejárás és szõlõszentelés

ELADÓösszközmûves, be-
építhetõ telek pin-

cével, présházzal Zalaegerszegen.
Betonúton megközelíthetõ a 3000
négyzetméteres terület a Jánkahegy
legmagasabb pontján, Besenyõre
nézõ gyönyörû panorámával, szõlõ-
vel, gyümölcsfákkal.

Érd: 06/30-696-6668

POLITIKAI HIRDETÉS

Újabb fejlesztésre kerül sor a
zalaegerszegi megyei kórházban:
az intézmény Perinatális Intenzív
Centrumának fejlesztése európai
uniós forrásból és állami támoga-
tásból valósul meg. A projektben
informatikai és orvos-technoló-
giai eszközök beszerzésére kerül
sor, de megújulnak a kórtermek
is. A részletekrõl sajtótájékozta-
tón számolt be dr. Csidei Irén, a
kórház fõigazgatója, dr. Gárdos
László osztályvezetõ fõorvos és
dr. Oroszlán Tamás, a kórház
stratégiai igazgatója.

Elhangzott: az intézmény ösz-
szeállított egy 15–20 évre szóló
stratégiai tervet, ebbe illeszthetõ
be az „elsõ lépcsõfok”, a perinatális
intenzív centrum fejlesztése, mint-
egy 205 millió forintos beruházás-
sal. Több nyertes pályázattal is ren-
delkeznek, bíznak abban, hogy a
jelenlegi projekt megvalósulását
több hasonló is követi, így pályáza-
ti forrásokból finanszírozhatóak
lesznek a fejlesztések. 

A perinatális centrum a Zala
megye, Vas megye dél-keleti vala-
mint Somogy megye észak-nyuga-
ti területén született koraszülöttek
és beteg újszülöttek ellátását biz-
tosítja. A fejlesztés kapcsán meg-
valósuló eszközbeszerzésekkel
nagy tudású, kíméletes lélegeztetõ
gépek, multifunkciós monitorok,
klinikai és intenzív inkubátorok,
programozható infúziós pumpák
és digitális képalkotást elõsegítõ
diagnosztikai eszközök informati-
kai rendszerbe integrálva mûköd-
nek. Ezzel segítve kis súllyal szüle-
tett koraszülötteket és súlyos álla-
potú újszülöttek gyógyítását,
gyógyulását. Gárdos László hozzá-
tette: az informatikai rendszer ré-
szeként elektromos lázlapok bizto-
sítják a teljes körû hozzáférést az
adott beteg diagnosztikai paramé-
tereihez (monitor, labor, képalko-
tás). A lázlapon az egyedi azonosí-
tó alapján a legkisebb bejegyzéstõl
kezdve a legnagyobb beavatkozá-
sig az összes eseményt dokumen-
tálni tudják. A világszínvonalú mû-
szerpark várhatóan májustól mû-
ködik majd és a többi osztály mun-
káját – például a diabéteszes terhe-
sek gondozását – is segíti.

Elektromos
lázlaprendszer

KÓRHÁZFEJLESZTÉS

Megalakulásának 35. évfordulóját ünnepli idén a Lenti Kertbarátkör
Egyesület, amely a közelmúltban Vince-napi pincebejárásra és szõlõ-
szentelésre invitálta tagtársait. Idén milyen szakmai programokat
szerveznek még, arról Elekné Horváth Magdolna titkárt kérdeztük. 



KRÓNIKA 3MEGYE

A rendezvényen a megye gaz-
daságfejlesztési irányairól, vala-
mint a Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Program (TOP) terve-
zési folyamatának aktualitásairól
tájékoztatták a jelenlévõket. A
2014–2020 uniós pénzügyi idõ-
szakra vonatkozó megyei terület-
fejlesztési koncepció egyik legfon-
tosabb eleme Zalaegerszeg és
Nagykanizsa ipari fejlesztése, ezen
belül a beszállítói és gépjármûipar
bõvítésének elõsegítése. A terv a
megye idegenforgalmi fejleszté-
sét is jelentõs prioritásnak kezeli. E
szerint Hévíz központtal kiépítik
Közép-Európa legnagyobb gyógy-,
egészségturisztikai és rekreációs
centrumát Lenti alközponttal
Zalakaros, Hévíz, Keszthely, Zala-
egerszeg, Zalaszentgrót és a Bala-
ton térségét bevonva. Kiemelt cél
az is, hogy az uniós támogatások
hatékonyabb felhasználásával se-
gítsék a kisebb településeket helyi
gazdaságfejlesztési terveik meg-
valósításában.

Manninger Jenõ a megye köz-
lekedési infrastrukturális fejleszté-
sében fontosnak nevezte a leendõ
M9-es gyorsforgalmi utat. Mint fo-
galmazott, az elõbb említett célok
megvalósulására várni kell, a 74-es
fõút Zalaegerszeg és Nagykanizsa
közötti szakaszának felújítására
azonban nem, melyet szintén tar-
talmaz a megyei területfejlesztési
koncepció. A KÖZOP által támoga-

tott 7 milliárd forintos beruházás
már az idén megkezdõdik. A tele-
pülések kivételével 32 kilométeres
szakaszon újul meg az úttest,
melynek teljes felülete két réteg
aszfalterõsítést kap. 

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ arról számolt be, hogy a mi-
niszterelnökhöz fordultak az ügy-

ben, hogy Zala megyét vegyék ki a
fejlett régióba sorolásból. Ez
ugyanis hátrányt jelent a megye il-
letve az itt letelepülni szándékozó
kis- és középvállalkozások számára
beruházásaik tekintetében, mert
az elnyerhetõ források az Európai
Bizottság új regionális iránymuta-
tása szerint csak 25 százalékos tá-
mogatási intenzitással fognak bír-
ni a következõ uniós pénzügyi cik-
lusban, miközben ez a mérték Kö-
zép- és Kelet-Magyarországon jó-
val nagyobb. Mint mondta, a kis-
és középvállalkozások fontos sze-
repet játszanak Zala megye foglal-

koztatási helyzetének
kedvezõ alakulásában.
Dolgoznak azért is, hogy
nagyobb foglalkoztató
települjön Zalaegerszeg-
re, mely a megye gazda-
ságára is húzóerõt jelen-
tene. A kormány eltökélt
szándéka a foglalkoztatás
bõvítése, melynek ki-
emelt eszköze, hogy a
2014-2020 uniós pénz-
ügyi idõszakban rendel-
kezésre álló források 60
százalékát gazdaságfej-
lesztésre, ezen belül
munkahelyteremtésre
fordítják. 

– Az 500 „TOP cég” kö-
zül mindössze kettõ zalai.
Ez is mutatja, hogy ko-
moly elõrelépésekre van
szükség Zalában, mert a
fejlesztési szándékok va-
lós igényeken alapulnak –
hangsúlyozta végül.

ZALAEGERSZEG ÉS NAGYKANIZSA KÖZÖTT

Hétmilliárdból újul meg a 74-es fõút

Gál Lajos 20 éve tevékenyke-
dik az önkormányzatiság köte-
lékében, kezdetben 12 évig vá-
lasztott képviselõként, majd 8
éve polgármesterként végzi a
rá szabott feladatokat. Mint
megerõsítette: Gyenesdiáson
nemcsak a költségvetési
egyensúlyt sikerült megtartani,
de hitel nélküli, takarékos gaz-
dálkodás mellett, a jó nyárnak
és az egyre javuló adózási mo-
rálnak köszönhetõen, megtaka-
rítás is keletkezett.

– Mindig is: addig nyújtózkod-
tunk, ameddig a takarónk ért. A
tapasztalatok is azt mutatják, az
efféle gondolkodás hosszútávon
meghozza gyümölcsét! Az elõzõ
év gazdálkodását, azonban a fej-
lesztések és felújítások is fémjel-
zik, valamint olyan partner intéz-
mények és cégek bíztató megje-
lenése, melyek itt kívánnak a jö-
võben fejleszteni, beruházni. A
konszenzusra, a kiszámíthatóság-
ra és a megbízhatóságra épülõ
politika a jövõben is folytatódhat
településünkön. Együttmûködõ
és fejlesztõ gondolkodású képvi-
selõ-testület mellett, én magam-
ban erõt és kitartást érzek felada-
taim ellátásához és folytatásához!

– Sok minden megváltozott
két évtized alatt az önkormány-
zatok világában…   

– Valóban. Tíz éve jelentek
meg az elsõ EU-támogatások, hi-
szen ekkor lettünk tagjai az Euró-
pai Uniónak és egyre inkább nyo-
mon követhetõ, hogy a jól mûkö-
dõ európai és magyar települé-
seknek – bárhol is vannak – akara-
tukat érvényesítve sikeresen kell
kiállniuk magukért. Ma leginkább
menedzserszemléletû vezetés-
politikára van szükség ahhoz,
hogy eredményeket tudjunk pro-
dukálni. A mindennapi hivatali
feladatok mostanra élesen elvál-
tak a településfejlesztési, portfo-

lió-kínálati és pályázati feladatok-
tól. A nagy felelõsséggel lebo-
nyolított pályázatoknak köszön-
hetõen 2009–2012 között Gye-
nesdiásnak egymilliárd forint fö-
lötti volt a költségvetési elõirány-
zata. Az elmúlt 7 éves uniós ter-
vezési ciklus során: önkormány-
zati, civil és vállalkozói pályázatok
útján, az NFÜ-n keresztül pedig
több mint kétmilliárd forintot si-
került lehívni. 

– Milyen gyarapodás indult
meg a nagyközségben?

– A környezet- és természet-
védelemi kérdések szem elõtt
tartásával járdák és játszóterek
épültek, részben csapadékvíz-el-
vezetéssel együtt, utak újultak
meg közel 10 km hosszon, de az
iskolánk, óvodánk és könyvtá-
runk is kibõvülhetett. Új bölcsõde
is épült a településen, de a stran-
dok is minden évben tematikus
fejlesztésben részesültek. Temp-
lomainkon kívül megújult a Pász-
torház, a Darnay-pince és a diási
emlékparkunk. Piac épült közsé-
günkben és új szórakoztató tér,
de az iparterületen is szép fejlõ-
dés mutatkozik a vállalkozók jó-
voltából. A 71-es közlekedési út
feltételei is javultak, valamint a
közlekedésbiztonság és a bûn-
megelõzés is. Az új turisztikai iro-
da szintén megépülhetett, vala-
mint megújultak vasúti peronja-
ink, buszváróink, de kerékpártá-
rolók is épülhettek intézményeink
körül. Felfûzhettük egy turisztikai
csokorba településünk kulturális
és helytörténeti gyöngyszemeit,

és közel 30 civil szervezetünk ré-
vén folyamatosak a foglalkozások
és az odafigyelés mindegyik fej-
lesztés mentén. 

– Milyen bevételekbõl gazdál-
kodtak?

– Büszkén mondhatom, hogy
2013-ban a nagyközség iparûzési
adó bevétele tendenciózusan is-
mét meghaladta a tervezettet,
ami leginkább a helyi vállalkozók
érdeme, munkahelyet teremtve,
tartva és bevételeket generálva.
Van mire támaszkodni, hiszen

már 520 felett van a gyenesdiási
vállalkozások száma! A munkanél-
küliségi ráta a településen az
utolsó adatok szerint is 3 százalék
alatti, ami a megyei és az orszá-
gos átlag negyede. De az önkor-
mányzat is nagy közfoglalkozta-
tó, hiszen közel 30 fõt sikerült
2013-ban is foglalkoztatni víz-
ügyi, MÁV, erdészeti és települési
karbantartó munkakörben.

– A gyenesdiási önkormány-
zat évindító vállalkozói pohárkö-
szöntõre várta mindazokat, akik
segítették a község fejlõdését.

– Jelentõs adófizetõ vállalko-
zóinkat és a projektjeinket segí-
tõk kiemelten fontos körét hív-
tuk meg, hiszen Gyenesdiás na-
gyon büszke vállalkozóira és
mindazokra a befektetõkre, part-
nerekre, akik településünk adófi-
zetõiként, munkahelyteremtõi-
ként nagyon sokat tesznek a min-
dennapokban. Fontos a vállalko-
zói kör tájékoztatása, erõsítése,
helyzetbe hozatala, folyamatos
részvétele a döntésismertetések
során, valamint a jó kapcsolat tar-
tása a civil szektor képviselõivel.

– Gyenesdiás „elegáns nagy-
községként” sok eredményt tu-
dott felmutatni 2013-ban is. 

– Az önerõs és pályázati fej-
lesztések közel 70 millió Ft érték-
ben segítették az elmúlt eszten-
dõt: hiszen jutott infrastruktúra
fejlesztésére (aszfaltozásra, új
utak kialakítására), új sportöltözõ
épült és megvalósult a Zöld Bala-
ton kampány, de megújult a Köz-
ségháza bejárata és környezete

is.  A település vonzereje termé-
szetesen sokban köszönhetõ az
itt élõ vállalkozók és civilek
együttes munkájának, turisztikai
szakembereink és munkatársaink
állhatatosságának. 

– Milyen fejlesztéseket ter-
veznek?

– Pályázatokkal és önerõbõl
idén is több mint 100 millió forin-
tos beruházások és fejlesztések
elõtt állunk; a diási játék-stran-
don új strandi beléptetõ rend-
szert és új kapuzatot kívánunk ki-
építeni. További sátorbõvítést
tervezünk a Kárpáti-korzó ren-
dezvénytéren. Az új gyenesdiási
sportöltözõ tetõterét is szeret-
nénk kiépíteni. További közvilágí-
tási LED lámpákat szeretnénk fel-
szerelni a közterületeken. Támo-
gatással, civilek bevonásával
nyert az iskolai mûfüves pálya ki-
építésének pályázata. A Darnay-
udvaron lévõ szõlészeti, borásza-
ti bemutató pajta épület II. üte-
mû fejlesztését is megvalósítjuk
elnyert vidékfejlesztési támoga-
tással. 

Térköves sétányokkal, parkosí-
tással továbbfejlesztjük a Kárpáti
korzót. Községgazdálkodáshoz
korszerû traktort szerzünk be.
Egy komoly köztérfigyelõ kame-
rarendszer kiépítésével pedig a
település közbiztonságát szeret-
nénk javítani. A focipálya öntözõ-
rendszerének elkészítése és egy
kistraktor beszerzése már folya-
matban van. Az Iskola utca csa-
tornázását és elõ-közmûvesítését
is végre kívánjuk hajtani. A Nem-

zeti Vágta és más nagyrendezvé-
nyek lebonyolításában pályázati
forrásokra támaszkodunk. A tele-
pülési sportcsarnok megépítésé-
re pályázunk, hisz már ugrásra
készen állunk engedélyes terve-
inkkel. Új helyre költöztetnénk a
gyermekorvosi rendelõt és a fo-
gászatot, valamint a községgaz-
dálkodás mûhelyét. Támogatjuk
az egészség-, lovas- és sport-
turizmust fejlesztõ befektetési
elképzelések megvalósítását
ugyanúgy, mint a húsvétkor nyíló
megújult Wellness Hotel Katalin
fejlesztést és a Bakonyerdõ „Ter-
mészet Háza”beruházást. 

– Miben reménykednek 2014-
ben?

– Egy sikeres esztendõ után
egy új, reményteli esztendõ és
tervezési év indult el idén.
Gyenesdiásnak eddig is, és ezután
is lesznek komoly és nagy fejlesz-
tési elképzelései, tervei; hiszen
már hét éve, ötnyelvû befektetõi
és vállalkozói portfolióval is ren-
delkezünk. A nagy változások, át-
alakítások éve lezárult 2013-ban:
településünkön és környékünkön
egyaránt. Új finanszírozási struk-
túra került bevezetésre és az ön-
kormányzati intézményrendsze-
rek átalakulása fejezõdött be si-
keresen az elmúlt esztendõben,
és településünk – úgy érzem –
ebben is jól vizsgázott, segítve az
átalakulás folyamatát. 

Mindenben segítettük megyei
és járási kormányhivatalok kéré-
seit, ajánlásait. 4037 fõvel, így ma
Gyenesdiás, önálló Polgármesteri
Hivatallal és egyre bõvülõ intéz-
ménykihasználtsággal rendelke-
zik. A fiatalodó lakosság mellett
bátor a gyerekvállalási kedv – kö-
szönhetõ a kormányzati intézke-
déseknek – és az igazán közössé-
gi, jó minõségû életvitel feltételei
is mind megvannak településün-
kön. Gyerekeinket támogatjuk,
öregjeinket megbecsüljük.

Nemes Norbert

KOMOLY FEJLESZTÉSEK VÁRHATÓK  

Gyenesdiás gyõzelemre gyúr

Gál Lajos:

„A konszenzusra, a kiszá-
míthatóságra és a megbíz-
hatóságra épülõ politika a
jövõben is folytatódhat te-
lepülésünkön.”

Zala megye mezõgazdasá-
gának fejlesztése, az
ágazat munkahelyterem-

tõ képességének erõsítése té-
makörében rendezte meg soron
következõ konferenciáját a Szé-
chenyi Programiroda Zalaszent-
gróton az ÁROP Megyei Tervezés
Koordinációja projekt keretében,
a közelmúltban.

A rendezvényen Manninger
Jenõ országgyûlési képviselõ, a
megyei közgyûlés elnöke Zala
megye gazdaságfejlesztési irá-
nyai címmel tartott elõadást. Ér-
deklõdésünkre elmondta, az új
uniós pénzügyi ciklusban két
operatív program is foglalkozik
majd a vidékfejlesztéssel, és
mindkettõben jelentõs lesz a
megyei önkormányzat szerepe.
Szorgalmazni kívánják többek
között a helyi termék elõállítá-
sát, melyhez a vidékfejlesztési
program kiírásai nyújtanak tá-
mogatást, a területi operatív

programban pedig ehhez kap-
csolódóan infrastrukturális fej-
lesztésekre, például kisebb he-
lyitermék-piacok kialakítására
lesz lehetõség. A helyitermék-
elõállítás ösztönzésének munka-
helyteremtõ vonzata is van,
mint amilyen célt a megye me-
zõgazdaságának fejlesztése so-
rán is elvárnak. A megyei önkor-
mányzat ehhez úgy tud hozzájá-
rulni, hogy erõsíti a képzést. Az
elnök ezzel kapcsolatban kifej-
tette, jelenleg az agráriumban
vagy nagyon magas, vagy na-
gyon alacsony iskolai végzettsé-
gûek dolgoznak. Éppen ezért

vissza szeretnék állítani a közép-
fokú agrárszakképzést, ami pél-
dául a keszthelyi Nagyváthy
szakközépiskolában zajlott, és
ami tulajdonképpen érdeklõdés
hiányában szûnt meg. Mint fo-
galmazott, ez nem megy máról
holnapra, a fiatalokat meg kell
gyõzni, és olyan szakokat is kí-
nálni számukra, mint a lovas,
vagy gyógynövénytermesztõ
képzés. A megfelelõ szakképesí-
tés egyértelmûen elõny a mun-
kapiacon, ezt statisztikai adatok
is alátámasztják, hiszen sokkal
több a munkanélküli az alacsony
végzettségûek között. 

Beszélt arról is, hogy a konfe-
renciát azért tartották Zala-
szentgróton, mert errefelé so-
kan élnek a mezõgazdaságból.
Hozzátette, a Start munkaprog-
ramnak köszönhetõen kedve-
zõbben alakultak a foglalkozta-
tottsági adatok a térségben.   

Kiemelte, a hévízi központtal
tervezett rekreációs központ,
valamint a zalacsányi turisztikai
fejlesztés hatásai a mezõgazda-
sági termelõk számára sem elha-
nyagolhatóak, ez is szükségessé
teszi az agrárium és a munkaerõ-
piac fejlesztését a megyében. 

Manninger Jenõ végül felhívta

a figyelmet arra, hogy a kor-
mányzat döntött arról, hogy tá-
mogatást nyújt az adósságkon-
szolidációban nem résztvevõ,
2000 fõ alatti településeknek. Ez
az intézkedés Zalában 136 tele-
pülést érint, melyek nem adó-
sodtak el. A támogatás mértéke
1,5 milliótól 20 millió forintig ter-
jed. Az igénybe vehetõ összeg el-
sõ felét március 31-ig kapják
meg a települések arra a fejlesz-
tési célra, melyet a mellékelendõ
adatlapon megjelöltek. A pontos
részleteket egy hamarosan meg-
jelenõ belügyminisztériumi ren-
delet tartalmazza majd.

KONFERENCIA A MEZÕGAZDASÁGRÓL ÉS A MUNKAHELYEKRÕL 

A középfokú agrárszakképzés visszaállítását tervezik

Már az idén elkezdõdik a 74-es fõút felújítása Zalaegerszeg és
Nagykanizsa között hétmilliárdos beruházásban – jelentette be
Manninger Jenõ, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke a Széchenyi Prog-
ramiroda által szervezett megyei gazdaságfejlesztési konferenciát
követõ sajtótájékoztatón.

Vigh László és Manninger Jenõ a sajtótájékoztatón.



TELEPÜLÉSKÉP4 TÉRSÉG

– Csendesen telnek, a 170 lel-
kes településünkre jellemzõ az el-
öregedés, ugyanakkor örvende-
tes, hogy a fiatalok nem vándorol-
nak el, hanem itt maradnak. 2013-
ban három kisbaba is született,
ami igazán rekordnak számít, és az
idén is várunk egyet – mutatja be
a kis falu életét Gál Lászlóné pol-
gármester. – Önkormányzatunk
sokat tesz azért, hogy megköny-
nyítse a családok életét. Saját kis-
buszunkkal szállítjuk óvodásainkat
és iskolásainkat a tófeji intézmé-
nyekbe. Az iskolával való együtt-
mûködés keretében Baktüttösrõl
és Gutor-földérõl is hozzuk-viszzük
a gyerekeket, ami nagyban hozzá-
járul a kisbusz fenntartásának költ-
ségeihez. A falugondnoki szolgálat
szintén fontos szerepet tölt be az
itt élõk mindennapjaiban; a falu-
gondnok ebédet szállít, elviszi a
betegeket az orvoshoz, kiváltja a
recepteket, és bevásárol, mert
ilyen kisfaluban nem minden kap-
ható. 

– Példás a településen az idõ-
sekrõl való gondoskodás is. A te-
vékenység elismeréseként
Pusztaedericset tüntették ki
Idõsbarát Önkormányzat Díjjal el-
sõként a megyében.

– Jelenleg a Támasz Alapszol-
gáltatási Intézmény mûködteti
szociális ellátórendszerünket, me-
lyet nagy erõfeszítések árán tar-
tunk fenn. Örvendetes azonban
az, hogy az idõsek klubja iránt vál-
tozatlanul nagy az érdeklõdés a la-
kosság körében. Harminc fõt lát-
nak el, telt házzal. Emellett házi
gondozást, jelzõrendszeres házi
segítségnyújtást és szociális étkez-
tetést biztosítunk, valamint csa-
ládsegítõ és gyermekjóléti szolgá-
latot mûködtetünk. Segítjük a szü-
lõket a felmerülõ problémák meg-
oldásában. A házi segítségnyújtást
az önkormányzat  ingyenesen biz-

tosítja a rászorulóknak, a szociális
ebédért mindössze 450 forintot
kell fizetni. Átvállaljuk a hulladék-
szállítás díját és az ivóvíz költsége-
ihez is hozzájárulunk. Gyermeke-
ink hosszú évek óta térítésmente-
sen kapják az iskolában a tízórait. 

– A falu fejlesztésére milyen
lehetõségeik vannak?

– Nem mondhatni, hogy sok,
mert a kiírók „nagyban” gondol-
kodnak, a kistelepülések igényeire
és lehetõségeire kevés a pályázat.
Szerettünk volna térfigyelõ kame-
rarendszert kiépíteni, de sajnos
nem nyert pályázatunk. A
Leaderben támogatást nyertünk a
kastély környezetének rendbeté-
telére. Az épület stílusához illõ ke-
rítést építünk kapukkal. Ezt a
munkát már megkezdtük, a kas-
tély udvarának megszépítéséhez a

játszóteret és padokat is felújítjuk,
ezt már saját erõbõl – játszótérre
nem tudtunk eredményesen
pályázni. A szociális tûzifára is ad-
tunk be pályázatot. Az elosztás
szabályait nem igazán tartom
igazságosak, mert csak azok kap-
hattak, akik már amúgy is része-
sülnek valamilyen támogatásban,
pedig rajtuk kívül is élnek rászoru-
lók a faluban, akiknek ez az egy-
szeri segítség jól jött volna. 

– Ön már 90-tõl polgármester.
Hogyan értékeli az elmúlt éveket
a saját és a falu szempontjából?

– Ez a ciklus nem szerencsésen
kezdõdött a személyemet ért tá-
madás miatt. Akkor elgondolkod-

tam, húsz év után érdemes-e még
folytatni. Végül is úgy döntöttem,
igen, a rám számító emberek ér-
dekében nem hagyhatom abba a
munkát. Egy ilyen kis faluban nem
könnyû az élet megszervezése,
sokkal többet kell dolgozni azért,
hogy az itt élõknek a nagyobb te-
lepüléseken elérhetõ szolgáltatási
színvonalat biztosítsunk. Ahogy
már említettem, ehhez hiányoz-
nak a „kicsikre szabott” pályáza-
tok. Szerencsére képviselõ-testü-

letünkben megvan az akarat, hogy
megoldást találjon a kihívásokra.
Feladataink elvégzésében segítsé-
günkre van a pusztaedericsi gáztá-
roló által fizetett iparûzési adó,
ezért valamivel jobb helyzetben
vagyunk, mint azok kistelepülé-
sek, melyek kizárólag költségveté-
si forrásból élnek. Ugyanakkor ne-
künk kell szembenézni azzal a koc-
kázati helyzettel, amit a gáztároló
jelent. Legveszélyeztetettebb te-
lepülésként külsõ védelmi tervet
kellett készítenünk, és évente
részleges, háromévente pedig tel-
jes körû védelmi gyakorlatot kell
végeznünk.

– A helyi közösség nemcsak
összetartásáról, hanem ünnepei-
rõl is híres.

– Sok éve hagyomány nálunk,
hogy a betegek világnapja alkal-

mából összejönnek öregeink,
melynek házigazdája az idõsek
klubja és az önkormányzat. Febru-
ár 12-én négy környezõ település-
rõl láttuk vendégül az érdeklõdõ-
ket. A lelki ráhangolódást, a beteg-
séggel való együttélés gondjait, az
Istenre való hagyatkozást emelte
ki beszédében Szabóné Piri Zsu-

zsanna evangélikus lelkész, a dél-
utáni szentmisén Bognár István
plébános a betegek szentségében
részesítette azokat, akik ezt kér-
ték. Február 22-én tartottuk meg
a hagyományos disznóölést. Ezút-
tal minden feladatot a fiatalokra
bíztunk. Meghívtuk a település
gyerekeit is, hogy ismerjék meg a
tradicionális disznóvágás módját
és célját. Február 25-én ismét egy
szép eseményre gyûltünk össze,
szociális ellátórendszerünk tízéves
fennállását ünnepeltük. 

– 2014 elé milyen várakozá-
sokkal néznek?

– Ez évi költségvetésünk elfo-
gadhatóan alakul, így lehetõsé-
günk adódik fejlesztésekre. Ezek
fõleg felújításokat jelentenek,
hogy szinten tartsuk az eddig elért
eredményeinket. A kastély helyi-
ségeit kifestjük, az ifjúsági klubban
megújítjuk a gépparkot, kony-
hánkba  új tûzhelyeket és hûtõgé-
pet szerzünk be. Felújítjuk a tele-
pülésköszöntõ táblákat, folytatjuk
a hegyi utak karbantartását és ki-
építjük a térfigyelõ kamerarend-
szert. Igaz, pályázatunk nem
nyert, de szerencsénkre egyik
munkásunk kiváló szakember, aki
ezt mûszakilag meg tudja oldani.
Önkormányzatunk állja az anyag-
költséget illetve beszerzi a szüksé-
ges terveket és engedélyeket.
Mindez másfél millió forint megta-
karítást jelent. 

Önkormányzati munkánkban
kiemelt jelentõséggel bír a közös-
ségére való odafigyelés is. Ennek
jegyében szervezzük meg a már
említett programok mellett min-
den évben a nyári gyermek-, vala-
mint az angol nyelvi tábort. Idén
keressük annak lehetõségét, hogy
az alsó tagozatosok úszótanfolya-
mon vehessenek részt. Egy ilyen
kisfaluban az összetartás, az ösz-
szefogás, egymás segítése az
egyetlen járható út. Minden csele-
kedetünket ez a szándék vezeti,
hangsúlyozta Gál Lászlóné.  

Antal Lívia

– Nagy várakozásokkal tekin-
tettünk a 2013-as évre, hiszen
költségvetésünket az újjáalakított
közigazgatás és közoktatás vala-
mint a feladatalapú finanszírozás
elvárásainak megfelelõen kellett
megterveznünk – kezdte a beszél-
getést Koronczi László, aki a ne-
gyedik önkormányzati ciklusban
polgármestere a településnek. – A
tudatosság és alaposság a magunk
mögött hagyott másfél évtized-
ben is jellemezte önkormányza-
tunk gazdálkodását, sem mûkö-
désre, sem fejlesztésre nem vet-
tünk fel hitelt, erõnkbõl még meg-
takarításra is tellett. Minden év-
ben építkeztünk, nemcsak fizikális
dolgokat hoztunk létre, hanem
közösséget építettünk. Az építés
így nyert új értelmet civil szerve-
zeteink tevékenységében, mely-
nek tagjai újabb és újabb generá-
ciókat bevonva, fáradhatatlanul
végig munkálkodták az elmúlt 15
évet. Nem csupán rendezvénye-
ket szerveztünkk, hanem tevé-
keny közösséget teremtettünk,
melyben mindenki lelkiismerete-
sen teszi a dolgát. Rendezvénye-

ink hagyománnyá nõtték ki magu-
kat, melyek szerves részei a helyi
közösség életének.

– Ha a munkás hétköznapokat
említjük, mostanság mi köti le fi-
gyelmüket?

– Épített örökségeink védel-
mén dolgozunk jelenleg. Ezek
egyike a kemendi szõlõhegyen ál-
ló Szent Kristóf kápolna, amit gróf
Festetics Kristóf építtetett 1746
és 1757 között. Megkezdtük az
épület rekonstrukcióját. A külsõ
vakolatot az idõjárásnak ellenálló
anyaggal és festékkel javítjuk. A
szellõzést belülrõl is megoldjuk
egy olyan rendszerrel, ami bizto-
sítja a nedvesség elvezetését. Ez-
által nemcsak a falakat, hanem a
szobrokat is megóvjuk a vizese-

dés okozta károsodástól. A kápol-
nától gyönyörû kilátás nyílik, az
esti órákban csodálatos látványt
nyújt Zalaegerszeg közvilágítása,
látni az ebergényi, bazitai, másik
irányban a nagypáli és egervári
hegyvonulatot, sõt a Balaton irá-
nyában is látszanak a fények. A
másik mûemlékünk az 1700-as

évek elején épült ollári harangláb,
melynek felújítását szintén meg-
kezdtük. Mindkét beruházás meg-
valósítását Leader pályázaton el-
nyert támogatás segíti. Önkor-
mányzatunk is hozzájárul a re-
konstrukciók költségeihez, és je-
lentõs az a munka is, amit az ön-
kéntesek végeznek. 

– Az idei év még milyen fel-
adatokat ad?

– Van egy önkormányzati bérla-
kásunk, amit most teszünk rend-
be, az épület el szeretnénk adni. A
Petõfi utcában új járdát építe-
nénk, a Dózsa és az Olai utcában
pedig felújítanánk a járdát. Tervez-
zük még a temetõi utak rekonst-
rukcióját. Meglátjuk lesz-e pályá-
zati kiírás, ha nem, megpróbáljuk

saját erõbõl megoldani. Az ivóvíz-
beruházás során már elkészültek a
kutak, melyek megfelelõ hozam-
mal mûködnek. Ez egy több tele-
pülést érintõ beruházás, sok fel-
adat van még hátra, végeredmé-
nye nagy jelentõségû, hiszen jó
minõségû ivóvízhez jutnak az itt
élõk. Idén is nagy figyelmet fordí-
tunk közterületeink gondozására,
a faluház szomszédságában alaku-
ló, formálódó parkban folytatjuk a
faültetést. E mögött is közösségi
kezdeményezés áll, hiszen itt min-
denki elültetheti kedvenc növé-
nyét, melynek növekedésére is
odafigyel majd.

A pályázatok tekintetében bí-
zunk abban az ígéretben, mely a
jól gazdálkodó településeket érin-
ti. Önkormányzatunk mindig is fe-
lelõsen gondolkodott a közpénzek
felhasználásáról, és akkor sem tet-
tünk volna másképp, ha tudjuk
elõre, hogy az eladósodott önkor-
mányzatokat megmentik. Ke-
mendolláron minden létrehozott
érték mögött kemény munka és
közösségi akarat áll.  

– Milyen programokkal folyta-
tódik a Dollári esték rendezvény-
sorozat?

– A következõ program a
nyugdíjastalálkozó lesz, melyen ki-
fejezzük tiszteletünket és megbe-
csülésünket. Nyugdíjasaink aktív
csoportot alkotnak, minden ren-
dezvényen kiveszik részüket. A
programok sorát a borverseny
folytatja, két alkalommal tart majd
csillagászati elõadást Bánfalvi Pé-
ter, ami nagy érdeklõdésre számít-
hat, ahogy az agyagozás is Hor-
váth Csaba fazekas vezetésével.  

Civil szervezeteinkrõl szólva,
örülünk annak is, hogy az elmúlt
évben újjászervezõdött a sport-
egyesület, melynek tagjai lelkesen
kapcsolódtak be a munkába. Meg
kell említenem fiataljaink tánccso-
portját, az õket kísérõ szülõket,
anyukákat, akik fellépéseikkel va-
rázsolnak jó hangulatot, s rajtuk
kívül vöröskeresztes alapszerveze-
tünk és önkéntes tûzoltó egyesü-
letünk tagjait, akik munkájukkal,
ötleteikkel szintén hozzájárulnak
rendezvényeink sikeréhez. Telepü-
lésünk életében fontos szerepet
tölt be a falugondnoki szolgálat.
Korábbi falugondnokunk nyugdíj-
ba vonult, ezért a mûvelõdési ház
vezetõje látja el ezt a feladatot is,
amit mindenki megelégedésére
végez. Közmûvelõdési munkájába
besegít a korábbi falugondnok és
a civil szervezetek tagjai. Elért
eredményeinkben nagy szerepet
játszott a mindenkori képviselõ-
testület, a kezdeti nehézségeken
túljutva, az összefogásról, az
egyetértésben végzett produktív
munkáról mutattak példát a lakos-
ságnak. Nincs nagyobb ajándék,
mint amit az elmúlt másfél évti-
zedben az összefogás hozott a fa-
lu közösségének – hangsúlyozta
Koronczi László.

AL

PUSZTAEDERICS

Ahol az emberek odafigyelnek egymásra
Pusztaederics Zala megye egyik legkisebb települése, az egymás-

ra való odafigyelést és törõdést tekintve azonban az egyik legna-
gyobb, ahol az önkormányzat minden tõle telhetõt megtesz azért,
hogy megkönnyítse lakói életét. A falu bármennyire is kicsi, mégis az
ország egyik legnagyobb gáztárolójának ad helyet határában. A pol-
gármestertõl érdeklõdtünk, mostanság hogy telnek a napok náluk.

Kemendolláron hagyomány, hogy a civil szervezetek az év elején
közös ünnepet tartanak. Ez a februári találkozó azért is számíthatott
különös figyelemre, mert nemcsak a 2013-ban, hanem az elmúlt 15
esztendõben elért eredményeiket is ünnepelték. Az évek óta tartó
következetes munka és erõfeszítés meghozta gyümölcsét, amit az
ezt követõ közmeghallgatáson is értékeltek.

KEMENDOLLÁR

Cselekvõ akarattal a közösségért

Közmeghallgatáson értékelték az elmúlt évet.

Civil szervezetek estéje...

Korábbi felvétel a kemendi kápolnáról, amit felújítanak.

Gál Lászlóné

Betegek világnapján.

Hagyományõrzõ disznóölés.
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Az elmúlt esztendõkben az

önkormányzat tulajdonában lé-
võ, az egész fürdõkomplexumot
üzemeltetõ Lenti Gyógyfürdõ Kft.
a legnagyobb helyi szálláshely-
szolgáltatóvá lépett elõ, hiszen
panziót, apartmanokat, vendég-
házat is mûködtet, tavaly óta pe-
dig a Castrum Kemping üzemel-
tetését is átvette. A kft. jó gaz-
daként látta el a rá bízott felada-
tokat? – kérdeztük Horváth
Lászlót, Lenti polgármesterét.

– Úgy vélem igen. A cég ko-
moly marketingmunkát fektet ab-
ba, hogy megtöltse az általa üze-
meltetett szálláshelyeket, melyek
között minden érdeklõdõ megta-
lálja a számára megfelelõt. A fürdõ

az elmúlt években jelentõs érté-
kesítési struktúrát hozott létre.
Szolgáltatásai komplex wellness
csomagajánlatokkal jelennek meg
a kínálati piacon, ahol minõségben
és árban is versenyképesnek szá-
mítanak. Elmondhatom, hogy ma
már a Lenti Gyógyfürdõ Kft. fizeti
be a legtöbb idegenforgalmi adót
városunknak.  

– A Lenti Termálfürdõ és Szent
György Energiaparkban új turisz-
tikai attrakció-, szolgáltatás- és
kereskedelmi szálláshelyfejlesz-
téseket terveznek. Milyen beru-
házások erõsítik idén a helyi tu-
rizmus pozícióit?

– Igen. Azon dolgozunk, hogy
már az idei évben elindítsunk egy
komoly 4 csillagos szállodafejlesz-
tést, amihez társul a jelenlegi fe-

dett fürdõ további bõvítése is
újabb medencékkel, csúszdával és
más élményelemekkel. A több
mint 90 szobás szállodakomple-
xum megvalósulása pedig jelentõs
elõrelépés a város idegenforgalmi
kínálatában. Új vendégkör jelen-
het meg ez által Lentiben és nem
utolsósorban ezen fejlesztések ré-
vén munkahelyek is teremtõdnek,

ami nagyon lényeges városunk
életében.

– Több mint hatmilliárd forin-
tos fõösszeggel február elején el-
fogadták a város költségvetését.
Miért lett ilyen magas ez az ösz-
szeg?

– Az évente megtervezett kö-
telezõ feladatokon, mûködési
költségeken felül a város éves
költségvetése a felhalmozási ki-

adások között
tartalmazza a tu-
risztikai attrak-
ciófejlesztés és a
szál láshelybõ-
vítés költségeit
is. A beruházás
tervezett össze-
ge meghaladja a
3 milliárd forin-
tot, a projekt
részletes kidol-
gozása folya-
matban van.

–     Milyen
költségvetési
b e v é t e l e k r e
számít a város
idén?

– Nagy segít-
ség települé-
sünknek az
adósságkonszoli-
dáció, egyúttal

visszaigazolása annak is, hogy a
város gyarapítása, fejlesztése ér-
dekében megvalósított projektje-
inkhez felvett fejlesztési hiteleket
jól használtuk fel, az elvégzett
rengeteg munka nem volt hiába-
való. Ez évi költségvetésünkben a
központi alrendszerbõl származó
források, átengedett bevételek,
OEP finanszírozás összességében

a mûködési bevételek 44
százalékát jelentik, helyi adóból
mintegy 350 millió bevételt ter-
veztünk, finanszírozási és felhal-
mozási bevételeink a gyógyfürdõ
fejlesztéséhez kapcsolódnak majd.

– Nevezhetõk-e a költségve-
tés nyerteseinek a helyi civil szer-
vezetek és a szociális jellegû jut-
tatásokra számítók?

– A tavalyi évhez hasonlóan
speciális támogatásként közel 65
milliót adunk át, továbbra is in-
gyen kapják a 3–6. évfolyamos
lenti gyerekek tankönyveiket, át-
vállaljuk a városrészeinkbõl bejáró
tanulók bérletköltségeit, továbbra
is mûködtetjük a felsõoktatásban
tanulók ösztöndíjrendszerét. Civil
Kurázsi közalapítványunk kurató-
riuma az elmúlt évben húsz civil
szervezet munkáját segítette kö-
zel 2 millió forint odaítélésével, tá-
mogatásukra ez a forrás idén is
rendelkezésre áll.  Tizenegy sport-
szervezetet támogatunk együtte-
sen 7,5 millió forinttal, szociális cé-
lú juttatásokra pedig több mint 70
milliót terveztünk.

– Út- és közmûfelújításokra
sikerült-e elegendõ pénzt félre-
tenni?

– A lakossági fórumokon el-
hangzott kérések figyelembe vé-
telével a közvilágítás kiépítésének
tervezésére, hálózatbõvítésre, fel-
újításra, víz-, szennyvízhálózat-fej-
lesztésre, rekonstrukciós munká-
latokra együttesen 100 millió fo-
rintot irányoztunk elõ. Ütemezet-
ten folytatjuk a nagy kiterjedésû
úthálózatunk, valamint a kerék-
párutak és járdák felújítását, me-
lyek összköltsége eléri a 170 millió
forintot. 

– Egy tele-
pülést nem
csak a hivata-
lai, intézmé-
nyei, cégei és
épületei tesz-
nek várossá,
hanem a kultú-
ra, a mûveltség
támogatása .
Jut erre is ele-
gendõ forrás? 

– Ez igaz, de
úgy gondolom,
hogy joggal le-
hetünk büszkék
a felújított vá-
rosközpontra,
mellyel együtt megszépült a mû-
velõdési központ és a könyvtár
épületrendszere is, azóta is szá-
mos telt házas színházi elõadás-
nak, kulturális eseménynek adtak
otthont. Városrészeink saját mû-
velõdési házaikban önállóan szer-
vezik ünnepségeiket, közösségi
rendezvényeiket. Önkormányza-
tunk Lenti várossá nyilvánításának
35. évfordulója alkalmából jubileu-
mi rendezvénysorozatot állítot-
tunk össze, a programfüzetet már
eljuttattuk városunk lakóihoz és a
térség településeire. Biztos va-
gyok benne, hogy például a „Lenti
Nyári Esték” vagy az „Õszi Feszti-
vál” szórakoztató rendezvényei
közül városunk polgárai és vendé-
geink is megtalálják a nekik legjob-
ban tetszõt. 

– Milyen pályázatokkal kíván-
ják támogatni a város moderni-
zációját?

– A gyógyfürdõ fejlesztését és
a szálláshelybõvítést a NYDOP pá-
lyázati támogatás segítségével

szeretnénk megvalósítani, a helyi
termékek forgalmazását segíti
nyertes leader pályázatunk, mely-
bõl a piactéren új, vizesblokkal el-
látott, korszerû fedett árusító he-
lyet építünk.

– Szenved- e csorbát az egész-
séges életmód és a sport népsze-
rûsítése? 

– Kiemelt terület az egészséges
életmód melynek népszerûsítésé-
re, tudatosítására három pályáza-
tunk közel 100 millió forintot
nyert: az „Egészséghíd”, az „Ön-
gyógyító Lenti Kistérség” és az
„Egészséghetek” is tartalmaznak
az egész évre szóló színvonalas tá-
jékoztatókat, elõadásokat, egész-
ségállapot-méréseket, valamint
szabadidõs rendezvényeket és
sportprogramokat is. Bízom ben-
ne, hogy jól mûködõ egyesülete-
ink közül a labdarúgók, úszók, ké-
zilabdázók és asztaliteniszezõk az
elõzõ évhez hasonlóan sikeresen
szerepelnek majd.  

Nemes Norbert

A TURIZMUS IS ERÕSÖDIK

Lenti fejlõdése töretlen

Horváth László polgármester



PANORÁMA6 RÉGIÓ
Cserszegtomajon január végén

fogadták el a 2014-es költségve-
tést, mely alapján valamivel több
mint 652 millió forintból gazdál-
kodik idén a település. Bartha Gá-
bor polgármester úgy vélekedik,
az utóbbi években a közpénzek
felhasználása olyan komoly sza-
bályrendszerben mûködik, amely
biztosítja, hogy ezek a pénzek
meghatározott struktúra szerint
valós igényekre, feladatokra for-
dítódjanak, éppen ezért felelõtlen
gazdálkodásba egyetlen önkor-
mányzat sem futhat bele.

– Cserszegtomaj mindig is olyan
helyzetben volt, hogy a „van-nal”
kellett gazdálkodnia, a '96-'97-es
években hátrányos helyzetû ön-
kormányzatként mûködött, ezt kö-
vetõen komoly felfutást könyvel-
het el – folytatta a polgármester.
Az önkormányzat 2006-ban svájci
frank hitelt vett fel az óvoda bõví-
tésére, amit akkor az alacsony ka-
mat indokolt. Az önkormányzat
rendesen fizette a törlesztõ részle-
teket, amit végül is az adósságkon-
szolidáció rendezett. A beruházást
a gyermekszám gyarapodása tette
szükségessé. Évente 20–40 kisbaba
érkezésének örülhetünk, a családo-
kat 50 ezer forintos születési támo-
gatással segítjük. 2010 novembe-
rében az iskola és az óvoda épüle-

tének további bõvítésére nyert tá-
mogatást önkormányzatunk, amit
két évre rá átadtunk a projektben
meghatározott határidõre. 2013-
ban a közigazgatási reform újabb
változásokat hozott, ekkor átadtuk
az iskola teljes fenntartását a KLIK-
nek, értelemszerûen maga az épü-
let, a vagyon az elvégzett beruhá-
zás értékével növelve önkormány-
zatunk, a településünk tulajdoná-
ban maradt. 

– 2013-ban hogyan gondolták
tovább a település fejlesztését?

– Cserszegtomaj ugyan családi
házas övezet, mégis úgy gondol-
tuk, lehetõséget teremtünk a kö-
zösségi együttlétre. Ennek érdeké-
ben hoztuk létre jelentõs pályázati
támogatással az óvodától mintegy
száz méterre található ökoparkot,
ahol a családok, az emberek talál-
kozhatnak egymással. A gyógynö-
vény- és füvészkert kihelyezett
óvodai foglalkozások és iskolai tan-
órák helyszíne is egyben. Úgy vé-
lem, az önkormányzati terület

hasznosítását az itt élõk javára ki-
válóan szolgálta ez a pályázat. Az
elmúlt évben jelentõs ráfordítással
felújítottuk a Kápolna sort, a Pajti-
ka valamint a Millennium utcát, to-
vábbá több utcában kátyúzást vé-
geztünk.

– Térjünk át az idei évre. Milyen
fejlesztéseket terveznek?

– Idén több mint 150 millió fo-
rintot tudunk fordítani a költség-
vetésben meghatározott fejleszté-
sekre. Ez az összeg a 79 millió fo-
rintos felhalmozási kiadásból, 73,5
millió forint felújításra szánt ösz-
szegbõl áll össze, emellett rendel-
kezünk 20 millió forint tartalékkal.
Úgy gondolom, nem kell különös-
képpen magyarázni, hogy e telje-
sítmény mögött komoly munka és
felelõsség áll, ahogy felhasználásá-
nak ésszerû meghatározásában is. 

– Mire fordítják ezt a pénzt?
– Több olyan utca van, melynek

tulajdonjogát rendeznünk kell, és
ezt követõen a felújítását is el kell
végeznünk. Öt utcában ivóvíz- és
szennyvízhálózat terveztetését kí-

vánjuk megoldani, hogy ha lesz ki-
írás, pályázatot is tudjunk beadni a
megvalósításra. Ugyanígy terveket
kell készítenünk a Sümegi út járda,
a kerékpárút és a közvilágítás léte-
sítésének megoldására. Az iskola
elõtti keresztezõdést át szeretnénk
alakítani körforgalommá. Itt jelen-
leg a buszmegálló közlekedésbiz-
tonsági szempontból nincs jó he-
lyen, ezzel a tervezéssel ezt is meg
szeretnénk oldani. A Flórián téren is
hasonló a közlekedési helyzet, ami
szintén átalakítást igényel. Nagy
súllyal esik latba a kelet–nyugati irá-
nyú közlekedés megoldása is, ezért
idén megterveztetjük a két falurész
közötti utat. Megépítése igen sok-
ba kerül, így mindenképpen pályá-
zati forrásra lesz szükségünk. 

Az ökopark elgondolását foly-
tatva az óvoda és az iskola udvará-
nak rendezésébe is belefogunk.
Azt szeretnénk, hogy a gyerekek
szép környezetben lehessenek a
szabadban, az iskola udvara ren-
dezvényeink helyszíne is egyben.
Egyedülálló kútbarlangunk környe-
zetét is szeretnénk rendbe tenni,
és táblával jelezni azt, hogy itt egy
érdekes természeti képzõdmény
található. Tavaly adtuk át a körzeti
megbízotti irodát, az itt dolgozó
két járõr egy új rendõrautót is ka-
pott a megyei rendõr-fõkapitány-
ságnak köszönhetõen. Ennek a jár-
mûnek szeretnénk egy kétállásos
garázst építeni, hogy egyúttal he-
lyet adjunk az önkormányzat zöld-
terület-fenntartó eszközeinek. 

– Egy beruházási tervük a tele-
pülés hírnevét adó szõlõfajtához
kötõdik. 

– Valóban, mégpedig a cserszegi
fûszereshez. Éppen ezért szeret-

nénk létrehozni cserszegi fûszeres
elnevezéssel, Bakonyi Károly szõlõ-
nemesítõ elõtt is tisztelegve egy
szép közösségi teret a cserszegi fa-
lurészen. Az itt kialakítandó pihenõ-
parkban nemcsak a helyiek, hanem
a gyalogos és kerékpáros turisták is
idõzhetnek. Ez évi feladataink közé
tartozik még, hogy urnafalakat lé-
tesítsünk a temetõkben, további
kõkereszteket újítsunk fel, és fix
alapot készítsünk a rendezvénysá-
tornak a sportcentrumban. Ez
utóbbit társadalmi munkában végzi

el a sportegyesület az alpolgármes-
ter úr vezetésével.

– Hol tart az okker- és piritbá-
nya környezetvédelmi rendezése?

– A hatvanas évekig mûködõ bá-
nya rekultivációjára a hatóságok
köteleztek bennünket Keszthely
városával együtt. A költségekbõl
hatvan-negyven százalékos arány-
ban kell kivenni részünket. A hat-
van százalék biztosítása hatalmas
teher, igaz jelentõs összeget külö-

nítettünk el e célra még tavaly, ám
a rehabilitációt támogatás nélkül
nem tudjuk elvégezni. Ehhez vá-
runk megfelelõ uniós pályázati ki-
írást. 

Örömteli viszont, hogy elõrelé-
pés történt a 71-es fõút és a Rezi
út keresztezõdésének körforga-
lommá alakítása ügyében, mely-
nek tervezése Manninger Jenõ or-
szággyûlési képviselõ és megyei
útügyi biztos közbenjárására meg-
kezdõdött. 

– Az önkormányzat munkájával
azonban nem mindenki elége-
dett...

– Ebben nincsen semmi kivetni-
való, hiszen nem érthetünk min-
denben egyet. Vannak, akiknek
tetszik egy beruházás, míg mások
úgy vélekednek, felesleges volt, in-
kább ezt és ezt kellett volna végre-
hajtani. Az már baj, ha a vélemé-
nyezés átmegy személyeskedésbe,

miközben a folyamatos negatív
„üzenetek” a település közmegíté-
lését is rontják. 

Önkormányzatunk produktív
munkával kívánja felhívni a közvé-
lemény figyelmét a település érté-
keire. Nemcsak a „fizikális” beruhá-
zásokra koncentrálunk, hanem a
lakosság közösségi igényeire, civil
szervezeteinkre is, akik példás te-
vékenységükkel messze viszik
Cserszegtomaj jó hírét.

PRODUKTÍV MUNKÁVAL ELÕÁLLÍTOTT ÉRTÉKEK CSERSZEGTOMAJON

Elkötelezetten a településért

A magyar és horvát partner-
séggel megvalósuló projekt célja
volt, hogy segítse a határtérség
szereplõit – a kis- és közepes vál-
lalkozásokat, nonprofit szerveze-
teket, magasan képzett munka-
nélkülieket – saját projektjeik ki-
dolgozásában és felkészítse õket
a jövõbeli európai uniós források
lehívására.

Elsõ lépésként a projektpartne-
rek 2013. május 7-8-án, Vonyarc-
vashegyen vettek
részt a Zala Megyei
Vállalkozásfejlesz-
tési Alapítvány által
szervezett trénin-
gen, melynek során
megismerhették az
Európai Unió által fi-
nanszírozott progra-
mokat és a jelenlegi
programozási idõ-
szak magyar ta-
pasztalatait.

Következõ lé-
pésként egy
workshop került
megrendezésre az
Európai Unió prog-
ramjairól 2013. no-
vember 25-én, Za-
laegerszegen. A

rendezvény keretében a résztve-
võ vállalkozások és nonprofit
szervezetek betekintést nyertek
az Európai Unió 2014–2020-as
pénzügyi idõszakban tervezett
támogatási programjairól szóló
és a Magyarországon elérhetõ
gazdaságfejlesztési lehetõsé-
gekbe. 

Az elhangzott témákról három-
nyelvû (angol, horvát, magyar
nyelven) kiadvány készült, mely

az érdeklõdök számára elérhetõ
az Alapítvány zalaegerszegi iro-
dájában.

2014. január 21-22-én projekt-
ciklus menedzsment tréninget
szervezett az Alapítvány, Zala-
egerszegen.

A rendezvényen az érdeklõdök
megismerhették a 2014–2020-ra
vonatkozó gazdaságfejlesztési le-
hetõségeket és betekintést nyer-
tek a projektciklus menedzsment

módszertanába, mely a projektek
tervezésénél és megvalósításánál
bizonyul hasznos eszköznek,
majd gyakorlati példákon keresz-
tül információt szerezhettek gaz-
daságfejlesztési témájú projektek
sikeres elõkészítésérõl és megva-
lósításáról, valamint tájékoztatást
kaptak az Alapítványnál elérhetõ
mikrohitel-lehetõségekrõl.

A vezetõ partner, a koprivnicai
PORA Fejlesztési Ügynökség ta-
nulmányutat szervezett 2014. feb-
ruár 6-án Horvátországba. A
résztvevõ magyar és horvát vállal-

kozások megtekinthették a Mura-
közi Innovációs Centrumot, az
európai uniós támogatásból fel-
épült Zrindol tejüzemet és a Hor-
vátország egyik legismertebb
márkáját gyártó Bernarda matrac-
gyárát.

A projekt keretében a projekt-
partnerek virtuális pályázati felhí-
vást hirdettek meg, magasan kép-
zett munkanélküliek és vállalkozá-
sok körében. A pályázóknak el
kellett készíteniük a jövõbeli fej-
lesztési tervük koncepcióját, költ-
ségvetési tervét. A januári benyúj-
tási határidõt követõen a projekt-
partnerek értékelték a beérkezett
pályázatokat. A felhívás három
horvát gyõztese február 17–21.
között szakmai gyakorlati héten
vett részt a ZMVA-nál, ahol segí-
tették õket projektjük részletes ki-
dolgozásában.

Felkészítõ programok uniós források lehívására
A 2012-ben sikeresen lezárult EU Compass projekt eredményeire és tapasztala-

taira építve a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a Magyarország-Horvát-

ország IPA Határon Átnyúló Együttmûködési Program 2007–2013 program kereté-

ben EU Compass2 elnevezéssel újabb eredményes projektet valósított meg 2013.

március 1. és 2014. február 28. között.

Bartha Gábor

„KÖZÖSEN A SIKERES EU RÉGIÓÉRT – EU COMPASS2”

Találkozó az ökoparkban.

Sok érdeklõdõt vonzott a táncház.
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Minden esetben a kártételük
mérséklése a cél. A nem õshonos
fajokról tudni kell, hogy amíg a
természetes ellensége ide nem ér,
ami akár több száz év is lehet,
korlátlanul szaporodik a helyi fa-
jok kárára, melyek létét egyen-
súlyban tartja a természet.

– A burgonya, a paradicsom, a
kukorica sem õshonos errefelé.

– Igen, ezt szokták mondani, de
ezek nem is maradnak fenn, csak
ha az ember évente újra ülteti, a
kiszabott terülten, mert a klíma
nem megfelelõ számukra egyéb-
ként. Az akác érdekes ebbõl a
szempontból. Észak-Amerikából
került ide (1710 körül), ahol egyes
helyeken õshonos, máshol invazív.
Problémákat az utóbbi helyen
okoz, mert nincs ami egyensúly-
ban tartsa a létét az élõvilágon be-
lül. Nagyon sok haszna van egyéb-
ként és sokrétûen felhasználható. 

Tehát, ahol gazdasági céllal te-
lepítettek akácost, és kordában
tartják a szaporodását, ott rend-
ben van. Viszont az elhanyagolt
területeken korlátlanul burjánzik,
gyorsan terjed és gyorsan nõ. Az
Európában meglévõ akác 50 szá-
zaléka a Kárpát-medencében ta-
lálható, több mint 75 ezer hektárt
foglalt el az elmúlt 12 év alatt Ma-
gyarországon. Az erdõink egyhar-
mad részét ezt jelenti. Zala megye
picit jobban áll ez ügyben, itt

egyötöd rész az
akácos.

– Ha sokrétû-
en használható,
mi a gond vele?

– Azon kívül,
hogy elnyomja
az õshonos élõvi-
lágot, a gyors
növekedésével
nagyon kimeríti a
talajt és túlzot-
tan feltölti nitro-
génnel. Megfi-
gyelték, hogy
40-50 év után
magától is ki-
pusztul az akácos, viszont még
100 év múlva sem képes visszate-
lepülni az eredeti növényvilág a
helyére.

– Érzékenyen reagáltak a mé-
hészek a kérdésre.

– Valóban az akác jó minõségû
mézet produkál, de a méhészek
érthetõ okokból csak a háziméhre
koncentrálnak. Miközben a mezõ-
gazdaságnak szüksége van az
összes megporzó darázs és méh-
fajra, Magyarországon ezekbõl
még több mint száz faj létezik.
Igazából nekik nem jó élõhely az
akác, mert rövid virágzás után
nagy táplálékszegénységet jelent.
Valójában csak a csalánnal és a bo-
dzával tud társulni. Illetve egy ku-
riózum is akad, a homoki szarvas-

gomba, mely az egyetlen édes
gomba, cukrászati jelentõsége
most kezdõdik, elhagyta az erede-
ti gazdanövényét és az akáchoz
társult. Ilyen is van, de ez csak egy
példa, és mondjuk egy tölgyfa kö-
zel 100 gombával alkot szimbió-
zist. Itt a nagy különbség. Egyéb-
ként jelenleg is annyi akác van az
országban, melyet nem tudnak ki-
használni a méhészek. Nem az a

lényeg tehát, hogy
az akác Hunga-
ricum lesz-e, ha-
nem, hogy meny-
nyire terjed. A
gondot az elha-
nyagolt, kis magán
területek jelentik.

– Az akácnak he-
lye van Magyaror-
szágon, kiirtani
nem is lehetne, fe-
lesleges a hiszté-
riakeltés. Az erdõ-
törvények (2009)
elõírásai az irány-
adók, azt kellene

olvasgatni. Helye tehát van, igény
is rá, de nem más erdõk kárára –
teszi hozzá Darázsi Zsolt termé-
szetvédõ szakember. A méhészek-
nek meg jó lenne tudni, hogy a
méh is élõlény, az ipari tartás nem
etikus, és rengeteg mézelõ nö-
vény van az akácon kívül. Ezek le-
het, kisebb hozamúak, de tavasz-
tól õszig nektárral szolgálnak. Pél-
dául ilyen az õshonos hárs, mely-
nek több fajtája hosszú idejû vi-
rágzást produkál, eltérõ idõben.
Vagy a gesztenye, a vadalma, a
vad gyümölcsfák. Az EU-nak sok
rendelkezése van, nem kell egyik
oldalra sem túlzásba esni, reálisan
gondolkodni és az energiát inkább
virágzó fák ültetésébe fektetni.

Bánfi Kati

Vita az akácosok körül
Érzelmi és lassan politikai kérdéssé válik az akácfához való viszo-

nyulás szakmai szempontok helyett, vallják a szakemberek, akik
meg kívántak szólalni a témában. Hangsúlyozni kell, hogy az EU nem
az akácfa kiirtásáról tanácskozik, ami egyébként lehetetlen is lenne,
hanem, mint nem õshonos és ezért inváziós faj kártételeinek mér-
séklésére kíván pénzt elkülöníteni – mondja dr. Illyés Zoltán biológus.
Most írják az ezzel kapcsolatos rendelkezéseket, melyek 50 növény-
és állatfajt érintenek egyébként, köztük van a parlagfû, a gyalog-
akác, a burgonyabogár vagy a vándorpatkány.

A foglalkozásokat vezetõ Lázár
Péter elõadómûvész, drámapeda-
gógus elmondta, a gyerekek na-
gyon érdeklõdõek és nyitottak, az
elsõ két alkalommal is szívesen vet-
ték, hogy a kitûzött idõnél egy ki-
csit tovább maradnak. Ebbõl is lát-
szik, hogy igénylik ezeket a foglal-
kozásokat. A személyiségfejlesztõ
tréningen a dráma és a színház esz-
közeit hívják segítségül. A feszült-
ségoldásra, a nyugalom és belsõ
erõ kibontakoztatására olyan tech-
nikákat tanulnak meg, melyeket
mindennapi életükben is alkalmazni
tudnak, hogy jobban érezzék ma-
gukat bõrükben. 

A gyerekek mandalát is festet-
tek ezen a foglalkozáson. Kovács
Ágota elmondta, a mandala õsi
szimbólum, jelentése kör, közép-
pont. Amikor mandalát készítünk,
egy kör alakú, geometriai alakza-
tokból álló képet hozunk létre,
mely nyugtatóan hat ránk, segít
megélni érzéseinket és kifejezni ön-
magunkat. Olyan meditációs tech-
nika, mely közben az alkotó belsõ
utazáson megy át, megéli belsõ
világát. Éppen ezért a más idõ-
pontokban festett mandalák min-
dig különbözõek. 

S mi bosszantja leginkább õket?
Az igazságtalanság, a hazugság, a
piszkálás, vagyis ha bosszantják
õket. Szintén nehézséget okoz szá-
mukra jegyektõl függetlenül a sok
tanulnivaló, a követelményeknek
való megfelelés. S mikor találnak

békére? Ha sétálnak, zenét hallgat-
nak, fociznak, kosárlabdáznak, vagy
ha egyedül lehetnek - hangzott el a
válaszok között.

Lázár Péter a gyerekekkel olyan
technikákat gyakoroltatott, ami az
ellazulás, önlazítás mellett az egy-
más iránti bizalom erõsítését is
szolgálták. 

Petrik Dorka elmondta, szívesen
veszt részt a tréningen. Legna-
gyobb haszna számára, hogy job-
ban megismerik egymást osztály-
társaival. Moravecz Patrik úgy véle-
kedett, õszintén és oldott légkör-
ben beszélhetnek problémáikról. A
foglalkozások érdekesek, a bemu-
tatott technikákban
van egyfajta játékos-
ság, amellett hogy fe-
szültségoldók. Szíve-
sen fogja alkalmazni

otthon is, néhány közülük, mint a
székfoglalós játék, baráti körben
való kikapcsolódásra is alkalmas. 

Az Élhetõbb Zalaszentivánért
Közhasznú Egyesület az Új Magyar-
ország Széchenyi Terv, Társadalmi
Megújulás Operatív Program
TÁMOP-6.1.2-11/1 – „Egészségre
nevelõ és szemléletformáló élet-
mód programok – lokális színterek”
felhívás keretében 8,5 millió forint
vissza nem térítendõ támogatást

nyert. Dormánné Péter Márta, az
egyesület munkatársa elmondta, a
stresszoldás érdekében kiscsopor-
tos, klubszerû, gyakorlatias progra-
mot szerveznek, amely alapismere-
teket, sikeres technikákat, stressz-
oldó módszereket tartalmaz szak-
értõ irányításával tíz alkalommal.

STRESSZKEZELÕ TRÉNING ZALASZENTIVÁNI FIATALOKNAK

Engem az bosszant fel…
Engem az bosszant fel…, engem az nyugtat meg… – ezzel a mon-

dattal kezdõdött az egyik gyakorlat, melyet ki-ki meglátása szerint fe-
jezett be. A zalaszentiváni diákok harmadik alkalommal vettek részt
stresszkezelõ tréningen, melyen feszültségoldó technikákat sajátítot-
tak el.  
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A szakember elsõ-
ként a gabonaféléket
károsító gombabeteg-
ségekre, a vörösrozsdá-
ra, valamint pirenofórás
és szeptóriás levélfol-
tosságra hívta fel a fi-
gyelmet. Mindhárom
kórokozó nagy termés-
kiesést okoz az õszi bú-
zában és árpában. A
BASF egy kitûnõ készít-
ményt, a Tango® Star
gombaölõ szert ajánlja
a védekezésre, melyet
egyszeri permetezéssel
a kalászolás idején kell
kijuttatni hektáronként
egyliteres dózisban.
Nagyon jó ár-érték be-
fektetéssel gombáktól
mentes termést lehet
betakarítani. 

Idén is hirdetnek akciót, a gaz-
dáknak március 21-ig kell regiszt-
rálni a www.tangostar.basf.hu ol-
dalon. A kapott kupon a kereske-
dõnél literenként nettó 1000 fo-
rintos kedvezményre jogosít. 

A Tango® Star-t csomagban is
meg lehet vásárolni, ami dupla
akciót jelent. Az egyik csomag a
Fortissimo, ami 10 liter Tango®
Start és 10 liter Mustang Forte-t
tartalmaz. Az utóbbi szer minden
kétszikû gyom ellen hatásos. A
másik csomag a Sztár ajánlat,
melyben a Biathlon® Star helyett
immáron új gyomirtó szerük, a
Biathlon 4D szerepel, ami nagyon

rugalmasan használható fel az
õszi gabonákban. A negyvenhek-
táros Sztár ajánlatban 40 liter
Tango® Star, négy liter Biathlon
4D + 40 liter Dash® HC, és 40 li-
ter Cycocel® 460 van.  

A BASF a gabonafélék intenzív
termesztési körülményei közé to-
vábbra is a Maximum csomagot
(80 liter Inovis® + 120 liter Ope-
ra® New + 160 liter Cycocel®
460) ajánlja gombabetegségek
elleni védelemként, nyolcvan
hektár kétszeri kezelésére.

Az Osiris® kalászfuzárium elle-
ni szer, mely a DON-szint csök-
kentésére szolgál. Összefüggõ
filmréteget képez a levél és a ka-

lász felületén, ezzel tökéletes fe-
dettséget, illetve védettséget
biztosít. Virágzás után kell kijut-
tatni, ezért elõtte a kalászolás
környékén Tango® Star vagy
Inovis® gombaölõ szerekkel kell
védekezni.

A Clio® széles hatásspektru-
mú gyomirtó szer, amely levélen
és talajon keresztül egyaránt hat
a magról kelõ egy- és kétszikû
gyomnövények ellen a kukoricá-
ban. A nagyobb hatékonyság és
a talajon keresztüli hosszabb ha-
tás érdekében a BASF az Ordax®
Super gyomirtószer-kombiná-
ciót ajánlja, mely a Clio mellett
Stomp® Super-t és Dash HC-t
tartalmaz.

A Jumbo Turbo® ugyancsak
hatásos a magról kelõ évelõ, egy-
és kétszikû gyomok ellen. Aki
március 21-ig leadja kuponigény-
lését a www.jumboturbo.basf.hu
oldalon, csomagonként 5000 fo-
rintot takaríthat meg.

A BASF új terméke a
Retengo® Plus. A gombaölõ szer
mely számos kukoricabetegség el-
len hatékony, javítja a növény táp-
anyag-hasznosítását és stressztû-
rését. 

A repce gyomvédelmében
igen hatékony a Caramba®
Turbo regulátor, amit õsszel és
tavasszal is érdemes használni.  

A BASF a napraforgó gyomok
elleni védelme érdekében a Clear-
field® gyomirtási rendszert ajánl-
ja, alapkezelésként a Wing®-P,
második lépésként a Pulsar® 40
gyomirtót javasolja. Gombaölõ
szer a Pictor®, amely nemcsak a
napraforgóban, de a repcében is
eredményesen alkalmazható.

A BASF AJÁNLATA:

Hatékony növényvédelmi technológiák
A BASF növényvédelmi technológiáiról tartott elõadást Berkes

Gábor  regionális értékesítési szaktanácsadó a zalai gazdák számá-
ra a Baki Agrocentrum szakmai napján.

Az õszi káposztarepce tavasz-
szal is gondos odafigyelést

igénylõ növénykultúra. A gyomok,
kártevõk és kórokozók jelentõsen
csökkenthetik a repce hozamát, hiá-
bavalóvá téve a termelõ erõfeszíté-
seit illetve anyagi ráfordítását. Ezért
a gazda olyan módon kezelje a rep-
cét, hogy minimálisra csökkenjen a
kártevõk, kórokozók és gyomok ha-
tása és maximálisra növekedjék ho-
zama és nyeresége.

NurelleTM D (500 g/l klór-piri-
fosz-etil; 50 g/l cipermetrin). A legal-
kalmasabb készítmény az elsõ tavaszi
kártevõk, a szárormányosok elleni
permetezésre, illetve a fóma elleni vé-
delem alapja az imágók sebzésének

kiiktatása miatt a vegetáció indulásá-
tól!  Egységnyi felületre permetezve a
legtöbb klór-pirifoszt tartalmazza. Vé-
dekezni a repce tõlevélrózsás állapotá-
ban, nagy repceormányos és száror-
mányos ellen az elsõ ormányos csap-
dába ejtése után 1 héten belül célsze-
rû! A kártevõk ellen szükség van tar-
tam-, gáz- és taglózó hatást biztosító
készítményre. Erre a célra tökéletesen
megfelel a klór-pirifosz-etilt és
cipermetrint tartalmazó NurelleTM D
7–10 napos tartamhatással rendel-
kezik, a klór-pirifosz-etil kiváló
gázosodó hatással bír hideg idõben
is (5 OC), így a talajrögök között meg-
búvó kártevõk ellen is hatékony. 

Mindkét hatóanyag erõs taglózó
hatással rendelkezik. Az imágók a ke-
zelést követõ 1-2 órán belül elpusztul-
nak. A javasolt dózis 0,6 l/ha.

Fokozottan ügyeljünk azonban arra,
hogy virágzás elött két héttel már ne
permetezzük ki a készítményt a méhek
védelme érdekében.

Galera (267 g/l klopiralid; 67 g/l
pikloram). A ragadós galaj, az eb-
szikfû, a mezei acat és más kétszikû
gyomok ellen kiváló hatású és rugal-
masan felhasználható gyomirtó szer,
mely kíméletes a repcére és 0,35 l/ha-
os dózissal gazdaságos hektárköltsé-
get biztosíthat. A Galerát a repce 2 va-
lódi leveles állapotától a zöldbimbók
megjelenéséig lehet kijuttatni tavasz-
szal és õsszel, fagymentes idõszak
után 10 OC feletti hõmérsékleten. A
Galera elsõsorban levélen keresztül
szívódik fel, de talajhatással is rendel-
kezik, ezért ne permetezzünk ki várható
fagyok elõtt vagy fagyos napok után,
mert hatékonysága csökkenhet! A
magról kelõ kétszikû gyomnövények 2-
(4) leveles, a ragadós galaj 3-6 örvös,
a mezei acat tõlevélrózsás állapotban
érzékeny a készítméyre. Keverhetõ ro-

varölõ szerekkel (pl. Nurelle D), regulá-
torokkal és egyszikû írtó készítmények-
kel (pl. Perenal*) illetve folyékony mû-
trágyával is (max. 5 hatóanyagot ke-
verjünk össze  és keverési próbát min-
den esetben alkalmazzunk!). Túlfejlett
gyomok ellen alkalmazva a Galera

megállítja azok növekedését és elpusz-
títja a csúcsrügyeket, így a gyomnö-
vény egy jól beállt intenzíven növekvõ
állományban nem jelent már konkuren-
ciát a repce számára.

Ikarus (40 g/l aminopilarid; 80 g/l
pikloram; 240 g/l klopiralid). A repcé-
ben elõforduló magról kelõ és évelõ
kétszikû gyomok ellen a legszélesebb
hatásspektrumú valódi posztemergens
gyomírtó szer elsõsorban õszi kijutta-
tással. Rendkívûl alacsony dózissal
(0,3 l/ha) eredményes a gyomokkal
szemben.  A hatáskifejtéshez legalább
10 OC hõmérséklet szükséges. Nincs
szüksége csapadékra. Többre képes
mint a Galera! Pipaccsal, sebforrasztó
zsomborral, árvácskával, pipitérrel és
ragadós galajjal  erõsen fertõzött terü-
leten javasoljuk a szer használatát. A
kezelést a repce szárbaindulásáig el
kell végezni. Tavaszi kijuttatás és a rep-
ce késõbbi kimûvelése esetén tavasz-
szal tavaszi gabona, kukorica, olajretek,
mustár, tavaszi repce, cirok, köles,
hagymaféle vethetõ. A készítményt ta-
vasszal ne keverjük más növényvédõ
szerrel, mûtrágyával. 

Fontos tudni, hogy az Ikarus önma-
gában nem csodaszer, szükség van egy

jól táplált és jó gyomel-
nyomó képességgel ren-
delkezõ repceállományra,
hogy a gyomírtó szer tu-
dása legjavát adja.

A DOW AGROSCIENCE AJÁNLATA

A repce tavaszi növényvédelmére
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