
Rigó Csaba kormánymegbízott
elmondta, Zala megyében két
megyei és három járási kormány-
ablakban fogadják az állampolgá-
rokat, akiknek visszajelzése na-
gyon fontos számukra. Mint fo-
galmazott, külön öröm, hogy
százezredik ügyfélként Kertész
Dánielt köszönthetik, aki igazi lo-
kálpatriótaként a helyi kosárlab-
dacsapatot erõsíti, és aki itthon
szeretne boldogulni. A kormány-

megbízott kitért arra is, hogy a
kormányablakok nemcsak az ál-
lampolgárok, hanem a diákok kö-
rében is népszerûek, hiszen eddig
51-en jelentkeztek ötvenórás kö-
zösségi munkára, ami elõfeltétel a

2016-tól érettségizõk számára.
Dicséretes, hogy a diákok a kor-
mányablakokban teljesített szol-
gálattal értéket teremtenek a kö-
zösség számára, hangsúlyozta.

Gyutai Csaba, Zalaegerszeg
polgármestere úgy vélekedett, a
polgármesteri hivatal földszint-
jén található kormányablak olyan
találkozási pont a városban, aho-
vá érdemes betérni. Az integrált
kormányzati ügyfélszolgálat ma-

gasabb szintû, jobb, kulturáltabb
ügyintézés lehetõségét nyújtja
amellett, hogy impozáns is. Az
ergonómia szabályai szerint be-
rendezett iroda egyaránt kényel-
mes az ügyfelek és a munkatár-

sak számára. Kiemelendõ továb-
bá, hogy kialakítása során a gye-
rekekre és a mozgássérültekre is
gondoltak. A polgármester jelez-
te, a kormányhivatal a kormány-
ablak létesítésével magasra tette
a mércét, melyhez az önkor-
mányzat is csatlakozni kíván be-
ruházásaiban. 

Ennek kapcsán megemlítette,
megújítják a polgármesteri hivatal
elõtti teret, ahol a megszokott
dallammal a zenélõórát is helyreál-
lítják. A feladattal megbízott mû-
vész a meghirdetett gyermekrajz-
pályázat munkáiból meríti ötleteit
ehhez. A Dísz tér átalakításában
azt a szemléletet követik, amit a
budapesti Kossuth tér felújítása-
kor megfogalmaztak: az ország
fõtere legyen a nemzethez illõ. Za-
laegerszeg fõ tere a Dísz tér, ezért
rekonstrukciójában minõségi
munkát várnak el a kivitelezõtõl. A
városlakók megelégedését remél-
ve sokkal több zöld felületet, sok-
kal esztétikusabb térburkolatot
alakítanak ki, szobrokat helyeznek
el, melyek a barátságos és élhetõ
jellegét hangsúlyozzák majd Zala-
egerszegnek, fogalmazott Gyutai
Csaba.

Kertész Dániel, aki egy zala-
karosi hotel felajánlásaként hosszú
hétvégi üdülési lehetõséget is ka-
pott, érdeklõdésünkre elmondta,
nagyon nagy megtiszteltetésnek
tartja, hogy éppen õ lett a százez-
redik ügyfél. Ezúttal is köszöni a
kormányablak dolgozóinak mun-
káját, akik segítõkészen és rendkí-
vül hatékonyan intézték el útlevél-
kérelmét.

Megjelenik Zala megye minden településén
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A ZALAEGERSZEGI KORMÁNYABLAKBAN

Köszöntötték a százezredik ügyfelet
Kertész Dánielt, a százezredik zalai ügyfelet köszöntötték a zala-

egerszegi kormányablakban. Görögországba készülve útlevelét vál-
totta ki a Zalakerámia ZTE KK kosarasa, aki az ünnepségen emlékla-
pot és az Alaptörvény díszpéldányát vehette át. 

A Csakazért is szerelem címû zenés játékkal nyári színházi
programsorozat kezdõdik június 19-én a Zala megyei Egerváron,
a Nádasdy–Széchenyi-várkastély udvarában felújított fedett
színházban.

A Turai Ida Színház társulata a nyári játékokon öt színházi pro-
dukciót (összesen tizenegy elõadást) állít színpadra Halasi Imre,
Mikó István, Topolcsányi Laura, Szirtes Gábor rendezésében a re-
neszánsz várkastélyban – mondta el a település polgármestere
az MTI-nek. 

Szíjártó József hozzátette, neves színmûvészek mutatják be a
Csak semmi szexet kérem, angolok vagyunk címû kétrészes ko-
médiát, az Imádok férjhez menni címû zenés vígjátékot, vala-
mint a kísértetkomédiaként jegyzett Szellem a spájzban címû
elõadást. A premierek sora a Gül baba címû operettel zárul au-
gusztus 21-én. A klasszikusnak számító darabot a nyár utolsó hó-
napjában még két
alkalommal, au-
gusztus 22-én és
23-án tekinthetik
meg az érdeklõdõk. 

Az Egervári Vár-
színház elõadásain a
fõbb szerepekben
Patkó Bélát, Keresz-
tes Ildikót, Sasvári
Sándort, Mikó Ist-
vánt, Hûvösvölgyi Il-
dikót, Benkõ Pétert,
Nyírõ Beát, Nem-
csák Károlyt, Pász-
tor Erzsit, valamint
Bódi Barbarát lát-
hatja a közönség.

EGERVÁRI VÁRSZÍNHÁZ

Nyári színházi játékok

Megelevenedik Deák Ferenc otthona, a kehidakustányi Deák-kúria Szent Iván éjjelén. Június
21-én a Múzeumok Éjszakáján különleges és egyedülálló attrakcióra számíthatnak az
érdeklõdõk, akiket múltidézésre nemcsak a Haza Bölcse otthonába invitálnak, de egy

kellemes sétára is a Deák-kúthoz. Pál Imre, a Deák Ferenc Kúria titkára és Lázár István,
Kehidakustány polgármestere tájékoztatja a Zalai Napló olvasóit a rendhagyó program részleteirõl
az 5. oldalon. Felvételeink az interjú alkalmával készültek.

Audiovizuális képzéseket
szervez a Zalai Falvakért Egyesü-
let a Norvég Civil Támogatási
Alap keretében konzorciumban
megvalósuló projektjében, mely-
nek célja a civil részvétel és akti-
vitás erõsítése a kisfalvakban. 

Szeder-Kummer Mária szakmai
vezetõ elmondta, a projektben,
melyben hét zalai település vesz
részt, a Vas megyei Hegypásztor
Egyesülettel mûködnek együtt. A
kistelepülések életében a helyi
közösségek meghatározó szerep-
lõk, ugyanakkor generációs prob-
lémákkal küzdenek. A program
éppen ezért azt a célt szolgálja,
hogy a fiatalokat bevonják a kö-
zösségek tevékenységébe. Mi-
után a fiatalok eléggé jártasak a
technikai dolgokban, tudásukat
kívánják felhasználni, mint közös-
ségépítõ erõt. Ennek eszközeként
indították el az audiovizuális kép-
zést, mely során településenként

tíz 5-8 perces kisfilmet fognak ké-
szíteni a résztvevõk. Bemutatják a
helyi értékeket, hagyományokat,
a civil szervezetek tevékenységét.
Tulajdonképpen dokumentálják a
falvak múltbeli és jelenbeli életét,
ami a jövõ szempontjából is jelen-
tõs értéket teremt.

Tóth István Jánosné, Teskánd
polgármestere elmondta, fontos-
nak tartják, hogy a helyi közössé-
gek bázisai legyenek az önkor-

mányzatiságnak, hiszen csak így
valósíthatók meg azok az elképze-
lések és fejlesztések, melyek valós
lakossági igényeken alapulnak. A
Teskándért Egyesület azért kap-
csolódott be a projektbe, hogy a
település közösségi életét meg-
újítsa, aktivizálja. Kisfilm készül
többek között a hídfelújításról, az
óvodai sószoba kialakításáról,
valamint bemutatkoznak a helyi
civil szervezetek is. 

Kisfilmek a falvak életérõl

RENDHAGYÓ MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA KEHIDAKUSTÁNYBAN

Szent Iván éjjelén Deák Ferenccel



Balaicz Zoltán alpolgármester
felidézte, hogy a 2000-ben elfo-
gadott felsõoktatási koncepció-
ban határozták meg a bõvítés irá-
nyait, mivel akkor még csak a
pénzügyi és számviteli valamint
egészségügyi fõiskola mûködött a
városban. Megkeresték a helyi,
megyei és régióbeli cégeket és
vállalatokat, melyeknek vezetõi
mérnökhiányra panaszkodtak. A
szakemberigényre reagálva 2001-
ben kezdték meg az akkreditációs
anyag kidolgozását, melyet köve-
tõen 2002 szeptemberében elin-
dulhatott a harmadik egyetemi,
fõiskolai képzés, a gépészmérnök-
képzés Zalaegerszegen, ami 2004-
ben mechatronikai szakiránnyal
bõvült. 

Gyutai Csaba polgármester az-
zal folytatta, most egy újabb fej-
lõdési állomáshoz érkeztek, mely-
nek fontos elvárása, hogy a zala-
egerszegi mûszaki felsõoktatás
megfeleljen a vállalati, piaci igé-
nyeknek. A hosszú távú vállalati
együttmûködésekre fókuszálva
2012 õszén formálisan is elindí-
tották a duális mérnökképzést,
ami egyedülálló, Zalaegerszeg
mellett csak Kecskeméten van az
országban. A város, valamint a
képzést támogató két alapítvány

kötelezettséget vállalt továbbfej-
lesztésében, ezért elhatározták, a
kampusz területén duális képzõ-
központot hoznak létre egy hasz-
nálaton kívüli épületben, melyre
az önkormányzat használati jogot
kért. Az átalakításra több tízmillió
forintot, míg az eszközbeszerzés-
re több százmilliót költenek, hogy
reményeik szerint 2014 õszére
már minden rendelkezésre álljon
a duális mérnökképzéshez. A helyi
mérnökképzés fejlesztésének
fontos mérföldköve a képzõköz-
pont, ahol az ország más egyete-
meivel is együtt kívánnak dolgoz-
ni, hangsúlyozta a polgármester.

Nagy András, a Zalaegerszeg
Felsõfokú Oktatásáért Közalapít-
vány kuratóriumi elnöke úgy vé-
lekedett, a képzõközpont egy-
aránt teret ad az alapoktatásnak
és a kutatásfejlesztésnek, ami
egyedülállóvá teszi majd a zala-

egerszegi mûszaki felsõoktatást
az országban. Jelentõsége, hogy
az ipar számára is fejlesztési lehe-
tõséget teremt annak érdeké-
ben, hogy a helyi gazdaságba ára-
moljon vissza minden olyan inno-
vatív kezdeményezés, ami itt jött
létre.

Dr. Németh Árpád, a képzés ta-
nulmányi vezetõje, a Pannon Fej-
lesztési Alapítvány kuratóriumi
tagja kiemelte, az országban elsõ-
ként vezették be a mechatronikai
mérnökképzésben a duális kép-
zést, melyrõl egyaránt pozitívan
nyilatkoznak a hallgatók, valamint
az együttmûködõ kis cégek és a
multinacionális vállalatok. A kép-
zõközpont létrehozásával a kép-
zés infrastrukturális háttere is
megvalósul, ami további lehetõ-
ségeket ad arra is, hogy a vállalati
kapcsolatokat szorosabbra fûz-
zék. A hallgatók egyébiránt már
birtokba vették az épület egy ter-
mét. Itt készítették részben a
pneumobil versenyre nevezett
autót, melynek költségeihez szá-
mos zalaegerszegi vállalat járult
hozzá. 

Antal Lívia
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VÁLLALATI IGÉNYEKRE ÉPÜLÕ MÉRNÖKKÉPZÉS

Duális képzõközpontot hoznak létre
A jól mûködõ, vállalati igényekre épülõ mérnökképzés érdeké-

ben a kampusz területén egy épületbe költöztetik a zalaegerszegi
duális mérnökképzés egyes funkcióit. A létesítendõ képzõközpont
elõnyeit 2014 õszétõl élvezhetik a hallgatók – hangzott el a beru-
házást ismertetõ sajtótájékoztatón. 

www.zalamedia.hu

Kaposvár, Nagykanizsa, valamint a horvátországi Kapronca és
Csáktornya helyi termelõit mutatja be az a magyar–horvát 4 to-
rony címet viselõ projekt, melynek indításáról a dél-zalai város-
ban tartottak sajtótájékoztatót.

Cseresnyés Péter polgármester felidézte: Nagykanizsának
nem ez az elsõ együttmûködése a két horvát várossal, turiszti-
kai, gazdasági és oktatási programjaik évek óta zajlanak. A most
induló projekt a helyi értékek, helyi termelõk felkutatását és be-
mutatását szolgálja az itt élõknek és az ide látogatóknak.

Renato Lavazan, a Horvát Idegenforgalmi Közösség
kaproncai igazgatója szólt arról, hogy Kapronca és Kaposvár
évek óta testvérvárosai egymásnak, de Nagykanizsával, Hévíz-
zel és Zalaegerszeggel is vannak közös programjaik. Ezeket
nem az Európai Unió „nyomására” valósították meg, hanem a
természetes kapcsolatrendszereknek köszönhetõen alakult így.
Emlékeztetett arra, hogy Horvátország és Magyarország 1102-
tõl egy államot alkotott, s ez az együttélés szinte az elsõ világ-
háborúig tartott, évszázados történelmi alapjai vannak tehát az
együttmûködésnek.

Kifejtette, hogy olyan termelõi adatbázist hoznak létre, amely
az itt élõknek és a látogatóknak is segít felfedezni a helyi terme-
lõket, az általuk elõállított termékeket. A 16 hónapon át tartó,
közel 342 ezer eurós támogatottságú program elsõ állomása-
ként Csáktornyán tíznapos rendezvényen mutatkoznak be a
résztvevõk augusztus elején.

Birkner Zoltán, a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszának
igazgatója arról tett említést, hogy a felsõoktatási intézmény a
horvát fejlesztési ügynökségekkel és települési önkormányzat-
okkal három évvel ezelõtt tíz projektjavaslatot dolgozott ki. Vé-
gül hattal pályáztak a magyar–horvát határon átnyúló együtt-
mûködési forrásokra. Öt támogatást nyert, köztük a jelenlegi is.

A témáról szóló sajtóanyag szerint a 4 torony egyben márka-
név is lesz a helyi termékek készítõi számára. A rendezvényeken
kívül térképeket és egyéb kiadványokat, mobil alkalmazásokat
hoznak létre, de útjelzõk és információs táblák is készülnek a ha-
tár menti projekt keretében.

EGY MAGYAR–HORVÁT KÖZÖS PROGRAMBAN

Helyi termelõk mutatkoznak be

Jó és eredményes évet zár-
tunk, semmilyen hátrány nem
érte a bábszínházat. A nézõk,
gyerekek és szülõk, pedagógu-
sok elégedettek voltak a bemu-
tatott elõadásokkal. A város ve-
zetõitõl is pozitív visszajelzések
érkeztek – fogalmazott Szûcs
István, a Griff Bábszínház megbí-
zott igazgatója, aki értékelte az
idei évet és szólt a következõ ju-
bileumi évadról is.

Elhangzott: hat bemutató bér-
letes darab került színre. Az évad-
ban közel 255 elõadást tartottak
(33 tájelõadás volt). Nõtt a bérle-
tesek száma, 3 ezer 168 fizetõs
bérletet értékesítettek. A báb-
színházban 27 ezer 500 nézõ for-
dult meg, ez a szám magasabb,
mint az elmúlt évadban. Az egyik
legjobban mûködõ elõadás a Lá-
dafia volt, de ugyancsak sikerrel
játszották a Sárkányölõ Krisztiánt.

A 2014/15-ös évadban is hat
bérletes elõadás lesz. Az elsõ be-
mutatóra szeptember 26-án kerül
sor a Szélszabadító címû zenés,
táncos bábjátékkal Bartal Kiss Rita

rendezésében. Ezt követõen ok-
tóber végétõl Ecsedi Erzsébet
rendezésében nézhetik meg A
csillagszemû juhász címû zenés
darabot. A bábszínház november
végén mutatja be Nagy Kopeczky
Kálmán rendezésében a Szállást
keres a szent család címû karácso-
nyi bábjátékot. 

A jövõ év január 23-án Székely
Andrea rendezésében élõszerep-
lõs, bábos játékot láthatnak az ér-
deklõdõk Illemtan gyerekeknek
címmel. Március végétõl ismét
élõszereplõs bábjáték kerül szín-
re: A bagoly, aki félt a sötétben cí-
mû elõadást Szívós Károly rende-
zi. Az évad utolsó darabja A kiska-
kas gyémánt félkrajcárja címû
népmese lesz Halasi Dániel rende-
zésében.

Az évadzárón a megbízott
igazgató továbbá bejelentette:
távozik a társulattól Benkõ Zsu-

zsanna, Balázs Nóra pedig gyer-
meket vár, helyükre új nõi tagot
keresnek.

TIZEDIK ÉVADÁRA KÉSZÜL A BÁBSZÍNHÁZ

Évadzáró a Griffben

1400 négyzetméteres köz-

mûvesített telken, 160 négy-

zetméteres lakóépület eladó

Kemendollár, Petõfi Sándor

utca 1. szám alatt. 

Érdeklõdni munkaidõben

a 06-30/502-6687 telefonszá-

mon lehet.

HÁZ ELADÓ

KEMENDOLLÁRON

Hatrészes

köralakú

polcállvány

és más

bolti bútorok

ELADÓK!

Zalaegerszegen, 

a Csipke Üzletház emeletén

19 m2 üzlethelyiség

KIADÓ vagy

ELADÓ

Érdeklõdni:
06-20/490-3009
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A Zalaszántói Világosvári-he-
gyen még 1993-ban épített
buddhista szent helyre, a Béke
sztúpához, június elsõ szombat-
ján, Buddha születésnapján vár-
ták Õszentségét Kjabgön
Csecang rinpocse tradicionális
szertartást vezetõ indiai egy-
házfõt, aki lámák és szerzetesek
körében elvégezte a ceremóni-
át, amellyel felavatták az Euró-
pa legnagyobbjának számító
meditációs központot, ahol a
szeretet, az összetartozás béké-
jét vehetik át az imádkozók.

A néhány Buddha ereklyét õr-
zõ sztúpa legtetején – megha-
tározott szertartásrendben –
imák hangzottak föl, majd a
Drikung Kagyü egyházfõje és
Manninger Jenõ, a megyei köz-
gyûlés elnöke átvágták a nemze-
tiszín szalagot, hogy a mintegy
félezer magyar és külföldi hívõ, il-
letve vendég is megtekinthesse a
külsejében indiai építészeti jegye-
ket, a belsejében pedig tibeti stí-
lusban megalkotott, 400 négy-
zetméteres templomot, ami nyit-

va áll mindenki elõtt. A központ
egy Magyarországon élõ tehetõs
vietnámi család adományából
épült. A felszentelési szertartá-
son Kjabgön Csecang elmondta: a
központ Európa legjelentõsebb
buddhista találkozóhelye lehet,
amelyik a kapcsolatépítés bázisa-
ként is helytáll majd. 

A fenntartó nevében Takács
Éva, a Buddhista Béke-Szentély
Alapítvány titkára arra emlékezte-

tett, hogy 21 évvel ezelõtt a 14.
dalai láma avatta a 30 méter ma-
gas sztúpát, amelyik mára fontos
központtá nõtte ki magát. Bop Jon
koreai szerzetes, alapítványi elnö-
ke szerint a szocializmus európai
összeomlását követõen megjelen-
hettek a keleti vallás tanai, amely-
ben a szeretet, a bensõ béke, a
megértés, a türelem, az elfogadás
és a segítés megélésének fontos-
ságát hirdetik. 

Ruzsics Ferenc hozzátette: az
önkormányzatnak nem kerül
pénzébe a fejlesztés, hiszen a ki-
vitelezés teljes összegére támo-
gatást nyertek az Új Széchenyi
Terv keretében, elõször csaknem
364 millió forintot a Környezet és
Energia Operatív Program pályá-
zatán, majd az EU Önerõ Alapból
további 64 milliót. 

A fenntartási költségek csök-
kentése mellett az energiahaté-
konyság is fontos szempontja
volt az önkormányzatnak a pro-
jekt kidolgozásakor.

A közbeszerzési eljárás lezárá-
sára és a kivitelezõ kiválasztására
a májusi soros testületi ülésen ke-
rült sor. A szabályszerûen meghir-
detett nyílt közbeszerzési felhí-
vásra egyetlen ajánlat érkezett,
melyet a bíráló bizottság javasla-
ta alapján a képviselõ-testület el-
fogadott. 

– A beruházással több mint
2600 hagyományos lámpatestet

cseréltetünk ki energiatakarékos
LED-es technológiájúra, ez
Keszthely közvilágítási hálózatá-
nak körülbelül 80 százaléka –
mondta el Ruzsics Ferenc. – A
pályázatunk sikerét megtudva
többen olyan kéréssel kerestek
meg, hogy a város különbözõ
pontjain építsünk ki új közvilágí-
tási elemeket, vagy vállaljuk át
egyes, nem önkormányzati tulaj-
donú, fenntartású épület kivilá-
gításának költségeit. A pályázati
kiírás és a szerzõdés azonban az
elnyert összeg ilyen irányú fel-
használását nem teszi lehetõvé –
tette hozzá.

– Az új világítótestekre a kivi-
telezõ cég 60 hónap garanciát
vállal, így az energiaköltség meg-
takarításán túl a most még jelen-
tõs összeget kitevõ javítási-kar-
bantartási kiadásokkal sem kell
számolnia a városnak a következõ
öt évben – hangsúlyozta a polgár-
mester.

A pályázat meghirdetése és
benyújtása a Zala Megyei Köz-
gyûlés 9/2000. (IV. 18.) KR ren-
delete alapján történik. A pá-
lyázat lebonyolítója a Zala Me-
gyei Önkormányzati Hivatal.

1. A pályázat benyújtásának
feltételei:

A kollégiumi férõhely elnye-
résére az a hallgató pályázhat,
aki állandó lakóhellyel rendelke-
zik Zala megyében,

– érvényes tanulói jogvi-
szonnyal rendelkezik valamelyik
pécsi egyetem vagy fõiskola
nappali tagozatán, illetve tárgy-
évben felvételt nyert és megfe-
lel azon egyetem és fõiskola kol-
légiumi férõhely elbírálási szem-
pontjainak,

– kollégiumi helyét nem fe-
gyelmi okból veszítette el, és 

– akit nem zártak ki a
9/2000. (IV. 18.) KR rendelet 3. §
(4) bekezdésében foglalt szabá-
lyok megszegéséért. (Amennyi-
ben a hallgató bármely okból
nem tart igényt az általa elnyert
férõhelyre, köteles postafordul-
tával azt jelezni a pályázat kiíró-
jának. A férõhely másnak nem
adható át.)

2. A pályázat elbírálásának
szempontjai:

– a hallgató szociális körül-
ményei, melyek a kollégiumi el-
látást indokolttá teszik,

– a hallgatónak az elbírálást
megelõzõ félévben elért jó ta-
nulmányi eredménye (elsõ évfo-

lyamos hallgató esetén az érett-
ségi eredménye), választott
szakterületével vagy más tanul-
mányaival összefüggõ kiemelke-
dõ teljesítménye.

3. A pályázat benyújtásának
módja:

A kollégiumi férõhelyre pá-
lyázni adatlappal (és a szükséges
mellékletek csatolásával) lehet. 

A pályázati adatlap kötelezõ
mellékletei:

– a tárgyév lezárt tanulmá-
nyi eredményének hivatalos iga-
zolása, elsõ évfolyamos hallgató
esetén érettségi bizonyítvány
másolata, valamint felsõoktatási
intézmény igazolása a felvétel-
rõl,   

– tanulói jogviszony igazolá-
sa (iskolalátogatási igazolás),

– a jövedelem típusának
megfelelõ igazolások (munkálta-
tói kereset, NAV jövedelemiga-
zolás), nyugdíj és nyugdíjszerû
rendszeres szociális ellátásokról
szóló igazolás, önkormányzat,
munkaügyi szervek által folyósí-
tott pénzbeli ellátásról szóló iga-
zolások, és egyéb, a kollégiumi
ellátást indokoló (pl. egészség-
ügyi rászorultságról szóló) doku-
mentumok.

Az adatlap átvehetõ, illetve
igényelhetõ megcímzett, felbé-
lyegzett válaszborítékkal a Zala
Megyei Önkormányzati Hivatal
Szervezési Osztályán (8900 Zala-
egerszeg, Kosztolányi u. 10.),
vagy letölthetõ a Zala Megyei

Önkormányzat honlapjáról
(www.zala.hu).

A pályázatot a Zala Megyei
Önkormányzati Hivatal címére
(8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi
u. 10.) 1 példányban, postai
úton, vagy személyesen kell be-
nyújtani. 

A pályázattal kapcsolatban
érdeklõdni lehet: Zala Megyei
Önkormányzati Hivatal Telefon:
92/500-722.

4.  A pályázatok beérkezésé-
nek határideje: 2014. augusz-
tus 10.  

A pályázók értesítése az elbí-
rálásról: 2014. augusztus 31-ig.

5. A pályázati felhívás kiírá-
sait figyelmen kívül hagyó pá-
lyázó automatikusan kizárja
magát a részvételbõl. 

6.  Egyéb: 
– A kollégiumi férõhely egy

tanítási évre vonatkozik.
– Amennyiben a hallgató

bármely okból nem tart igényt
az általa elnyert férõhelyre, kö-
teles postafordultával azt jelezni
a pályázat kiírójának.

– A férõhely másnak nem ad-
ható át. E szabály megszegése
kizárást jelent a tanulmányok
teljes idejére.

– Azonos feltételek esetén
elsõbbséget élveznek a megye
kisebb településén élõ hallga-
tók.

ZALASZÁNTÓ ÚJ VONZERÕT KAPOTT

Meditációs központot avattak 

Manninger Jenõ ország-
gyûlési képviselõ arról tájé-
koztatta lapunkat, hogy
nyár végén indulnak a Feste-
tics-kastély kiemelt, több
mint 2 milliárdos projektjei:
az Amazon Hotel felújítása,
valamint a park újjáépítése.

Amennyiben eredményes
lesz a közbeszerzés, elkez-
dõdik a hévízi kerékpárutat
a városon keresztül a Bala-
ton-parttal összekötõ sza-
kasz építése. Fokozatosan
adják át a Balaton-part
megújításának újabb üte-
mét, így júliusban a vízi já-
tékparkot, s az autóbusz-pá-
lyaudvar építésénél is átvet-
te már a kivitelezõ a munka-
területet.

Továbbá elmondta, a Ba-
laton Fejlesztési Tanács
tagjaiként támogatják
egy nyári nagy Keszthelyi
zenei hétvége rendezését
„KeszthelyFest” címen,
melynek reklámozása hama-
rosan megkezdõdik. Ezzel
egy új keszthelyi hagyo-
mányt kívánnak teremteni.

Dormán Miklós, Zalaszentiván
polgármestere az ünnepélyes át-
adáson felidézte, már 2010-ben
megfogalmazódott az igény, hogy
a település paptagi részén is létre-
hoznak egy közösségi teret, ahol a
generációk közösségi összejövete-
leken találkozni tudnak egymással.
A kivitelezés során a régi tölgyfákat
meghagyták, de természetesen új
növényzetet is telepítettek. A falut
átszelõ kerékpárút a pihenõpark
mellett halad el, így az arra kereke-
zõk is megállhatnak egy kis pihe-
nésre, beszélgetésre. A polgármes-
ter tolmácsolta a kórházban lába-
dozó Sömenek István apátplébános
áldását és jókívánságait is.   

Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ (Fidesz–KDNP) köszöntõ-
jében azt mondta, a vidékfejleszté-

si forrásokból felépült pihenõpark
a jelent és a jövõt egyaránt szolgál-
ja. A tölgyek árnyékában már most
egy kellemes hely a kikapcsolódás-
ra, a jövõ tekintetve a zöldövezet
teljes megújulása még éveket vesz
igénybe. Az országgyûlési képvi-
selõ köszönetet mondott a vá-
lasztásokon való részvételért, és
mint mondta, bízik abban, hogy a
vasút és Zalaegerszeg közelsége
Zalaszentiván fejlõdése számára
további lehetõségeket teremt.

Kerezsi Lóránd, a Szentiván
Charta Országos Egyesület elnöke
felidézte a Szentiván nevû telepü-
lések szervezete létrejöttének kö-
rülményeit. Mint mondta, az egye-
sület a határon túli magyar telepü-
léseket is együttmûködésbe vonta,
ez a nemzetpolitikai vonal, mely-

ben iránymutatóként jelentkeztek,
a zalaszentiváni találkozókon telje-
sedett ki 1992-ben és 1993-ban. A
charta eszmeiségében továbbra is
nemzetpolitikai célokat kíván meg-
jeleníteni.

Dormánné Péter Márta érdeklõ-
désünkre elmondta, az Élhetõbb
Zalaszentivánért Közhasznú Egye-
sület az EMVA III. tengely falumeg-
újítás és -fejlesztés jogcímen nyert
22,6 millió forint támogatást a töl-
gyes pihenõpark, tölgyes sétány és
sportpálya felújítására. A beruhá-
zás 2013 októberében kezdõdött
és 2014 tavaszán fejezõdött be. A
pihenõpark területére 4 db fa, 27
cserje és 150 évelõ félcserje került.
A sétány fákban gazdagabb, ide to-
vábbi 29 fát és 194 cserjét ültettek
ki. A támogatásból a korábban át-
adott játszótér melletti sportpályát
is felújították és világítással látták
el. A létesítmény kosárlabdázásra,
teniszezésre, tollaslabdázásra és a
téli idõszakban korcsolyázásra is al-
kalmas. A gyermeknapon vehették
birtokba a gyerekek.

TÖLGYES PIHENÕPARKOT LÉTESÍTETTEK A FENYVES HELYÉRE 

Generációk parkja Zalaszentivánon

Jelentõs megtakarítás

Tölgyes sétányt és pihenõparkot varázsoltak az elhanyagolt álla-
potú fenyves helyére Zalaszentivánon. Generációk parkja nevet vise-
li az iskola mögötti megújított közterület, ahol a hatalmas tölgyfák
árnyékában pihenõpadokat, asztalokat és szalonnasütésre alkalmas
teret alakítottak ki. 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KOLLÉGIUMI FÉRÕHELYEIRE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Napokon belül sor kerül a vállalkozási szerzõdés aláírására, így ha-
marosan indul a keszthelyi közvilágítás korszerûsítése. Keszthely jövõ
évi költségvetésében hozzávetõleg 19 millió forintos megtakarítást
jelent majd a beruházás – mondta el a város polgármestere.

Keszthelyi
fejlesztések



FALUKÉP4 TÉRSÉG

Az ünnepség szentmisével vette kezdetét, melyet
Tóth András plébános celebrált. A folytatásban
Lendvai Jenõné, Nova polgármestere tájékoztatta a
jelenlévõket az önkormányzati beruházásról. 

Elmondta, egy múlt õszi kirándulás alkalmával,
amikor szalonnát sütöttek a kilátó mellett, merült fel
az ötlet, hogy elkelne ide egy esõbeálló, ami megvéd
az idõjárástól. A polgármester felidézte azt is,
hogy több mint tíz éve elkészítették a hegyi
közvilágítás tervét, amire nem nyertek pályá-
zatot. A terv így talonban maradt, amit most
elõvettek és aktualizáltak, hogy a pihenõhely
kialakításával párhuzamosan ezt a beruházást
is elvégezhessék az Alsó-hegy teljes gerincén. 

A polgármester úgy fogalmazott, a pihenõ-
helyet azért létesítették, hogy minél többen
használják pihenésre, kikapcsolódásra, ne csak
a fáradságos munka miatt keressék fel a hegyi
birtokokat. Örömét fejezte ki, hogy a portákat
egyre többen gondozzák, amiben bizonyára
közrejátszik, hogy a hegy közmûvesített, asz-

faltos út és ivóvízhálózat mellett immár közvilágítás is
van.   

A kiépített infrastruktúra fontos elõnye az Alsó-
hegynek, ami nevével ellentétben, igencsak magasan
húzódik a falu mellett. A látvány már a dombról is

nagyszerû, de fõként a kilátóról sze-
met gyönyörködtetõ, ahonnét az
egész Göcsejt, valamint a Zalai-domb-
ság nagy részét belátni. A helyi lakos-
ság büszke lehet a település gyö-
nyörû környezetére, ami miatt az or-
szág legtávolabbi pontjáról is érkez-
nek pihenésre vágyók, hangsúlyozta
Lendvai Jenõné.

Göcseji Aratónapok

A polgármester érdeklõdésünkre el-
mondta, Nova Község Önkormányza-
ta idén is megrendezi a Göcseji Arató-
napok hagyományõrzõ programsoro-
zatát, ami huszonhatodik alkalom lesz
a sorban. A rendezvény ideje: 2014.
július 18–20. A kézi kaszás arató- és

cséphadarós cséplõversenyt, valamint a hagyomány-
õrzõ csoportok kulturális bemutatóját szokásosan a
szombati napon, azaz július 19-én tartják. 

Az aratónapokról további információért, a ver-
senyre való jelentkezés módjáról érdeklõdni Kovács
Zsófiánál lehet a 06-30/278-5197-es telefonszámon,
vagy az ikszt.nova@gmail.com e-mail címen.

PÜNKÖSDI HEGYI BÚCSÚ A NOVAI ALSÓ-HEGYEN

Átadták a kialakított pihenõhelyet

Felújították a 400 méteres sa-
lakos futópályát a bagodi sport-
centrumban. Az ünnepélyes át-
adáson örömmel vették birtokba
a gyerekek, akik síkfutásban, tá-
volugrásban és kislabdadobás-
ban igyekeztek kihozni magukból
a legjobbat.

Mogyorósi József, Bagod pol-
gármestere köszöntõjében el-
mondta, a 23,2 millió forintos be-
ruházás megvalósítását a Leader-
programon elnyert 18,3 millió fo-
rint valamint közel ötmillió forint
önkormányzati saját erõ segítette.
A kivitelezés során negyven centi-
méter mélyen kiszedték a földet,
az új réteg kialakításához 1010
köbméter töltõanyagot, kavicsot,
bazaltot és téglaõrleményt, míg a
szegély lerakásához 950 méter
anyagot használtak fel. Ugyancsak

új salakos réteget kapott a távol-
ugró-futópálya, valamint új biz-
tonságos szegéllyel rakták körbe a
homokmedret. A polgármester re-
ményét fejezte ki, hogy minél töb-
ben igénybe veszik az új futópá-
lyát, melynek megfelelõ használa-
ta érdekében térfigyelõ kamerá-
kat helyeznek ki. 

Péterné Fatér Edit, a Bagodi
Fekete István Általános Iskola igaz-
gatója kiemelte, olyan korszerû
futópálya létesült, ami a biztonsá-

gos mozgás lehetõségét nyújtja az
iskolai tornaórákon a gyerekeknek
és minden mozogni vágyó helyi la-
kos számára. A beruházás jelentõ-
ségét méltatva köszönetet mon-
dott az önkormányzatnak a sala-
kos futópálya kialakításáért, ami
minõségét tekintve megyei szin-
ten is ritkaságnak számít.

Käsz Ferenc testnevelõ tanár
érdeklõdésünkre elmondta, az at-
létika nem éppen szíve csücske a
gyerekeknek, akik a csapatjátéko-
kat jobban kedvelik. Ennek ellené-

re nagy örömmel várták, hogy el-
készüljön a pálya. A tavasz az atlé-
tikai felmérések ideje, így állandó-
an kérdezték, mikor dobhatnak
kislabdát, mikor ugorhatnak tá-
volt, mikor futhatják le a hatvan
métert. Igaz a 12 perces futás
iránt már kevésbé érdeklõdtek. Az
új salakos futópályát természete-
sen szívesen veszik igénybe a fut-
ni szeretõ felnõttek is. 

A betonon való futás nem
egészséges, mert túl nagy terhe-

lés érkezik a bokára, a csípõre és a
térdekre, ezért célszerû salakos
pályát választani, ami kíméli az ízü-
leteket, hívta fel a figyelmet a
testnevelõ tanár.

Az avatást újabb ünnepség kö-
vette a hét végén. A település ön-
kormányzata tízedszer rendezte
meg a falunapot, melyen változa-
tos programok nyújtottak kikap-
csolódási lehetõséget valamennyi
korosztály számára. Emellett fõzõ-
versenyt is hirdettek. Mogyorósi
József polgármester elmondta, a
programkínálat összeállításában
mindig is arra törekedtek, hogy
sztárvendégek helyett a helyi és
környékbeli kulturális csoportok-
nak és szolgáltatóknak adjanak be-
mutatkozási lehetõséget. E körbõl
nem maradhatnak ki a gyerekek
sem, akik szívesen lépnek színpad-
ra. Szüleik, nagyszüleik öröme pe-
dig teljes, mert láthatják óvodás
gyermekeik mûsorát, az iskolások
néptáncát és aerobic bemutatóját.  

A gyerekekre, a családokra a
bagodi önkormányzat különösen
figyel a programok összeállításá-
nál. Népi játszóteret állítottak fel,
ahol ügyességi fajátékokkal és a
kézzel hajtott fa
körhintán játsz-
hattak, szórakoz-
hattak. A nagyob-
bak kipróbálhat-
ták magukat a
bokszban, mely
során a szumó ru-
házathoz hasonló
felfújtható öltö-
zetet vettek fel.
Hasonló lehetõsé-
get kínált a bubo-
rékfoci. A játéko-
sok felfújható
gömbökben sza-
ladgálnak, ami
látványnak sem
utolsó, fõleg ha
elesnek. S ha már
a mozgásról be-

széltünk, mindenképp említést ér-
demel a hatalmas légvár, ahol ön-
feledten ugrálhattak, bujkálhattak
a gyerekek. Az élelmezésrõl a fõ-
zõverseny tizennyolc csapata gon-
doskodott, a bográcsokban ízletes
falatok fõttek, az iskola konyhája
pedig prószát sütött.

A polgármestert az ez évi fej-
lesztésekrõl is kérdeztük. Mint
mondta, végre megépülhet a
hiányzó bagodi szakasz a már
meglévõ kerékpárút folytatása-
ként Zalaegerszeg irányába. A 105
millió forintos beruházás szeptem-
berre készül el, amit a hónap kö-
zepétõl igénybe vehetnek a kerék-
pározók. Az Ady utcai járda felújí-
tása is a finisébe érkezik addigra,
amit a hónap végén, október ele-
jén kívánnak átadni. A beruházás
húszmillió forintba kerül, ez kor-
mányzati támogatás a jól gazdál-
kodó önkormányzatok számára

biztosított keretbõl. Az iskolát, a
konyhát, az orvosi rendelõt vala-
mint a polgármesteri hivatalt érin-
tõ 47 millió forintos beruházás is
megvalósulhat a közeljövõben. A
KEOP-on elnyert támogatás az in-
tézmények villamosenergia-fel-
használásának napelemes korsze-
rûsítését teszi lehetõvé, jelentõ-
sen csökkentve az áramszámla
költségeit – tájékoztatott a polgár-
mester. 

MEGÉPÜL A KERÉKPÁRÚT HIÁNYZÓ SZAKASZA BAGODBAN 

Futópálya-avatás és falunapi vigasság

Esõbeállóval, padokkal, asztalokkal és sza-
lonnasütõvel rendelkezõ pihenõhelyet ala-
kítottak ki a novai Alsó-hegyen a kilátó

szomszédságában, amit a pünkösdi hegyi búcsú al-
kalmával adtak át a település lakosságának.

(korábbi felvétel)

A Zalavíz Zrt. a 2013. évi mûködé-
se során üzemi eredmény szintjén
eredményesen gazdálkodott, és bizto-
sította a zökkenõmentes, minõségi
szolgáltatást. A 2013. évre kitûzött
minõségcélok megvalósultak – kezd-
te tájékoztatását Nagy András vezér-
igazgató.

Ezek közül kiemelkednek a biogáz-
termelés hatékonyságának növelését
és az ivóvízminõség javítását célzó
projektek. A tavalyi évben hivatalosan
átadott hulladékfogadó és -kezelõ ál-
lomásnak köszönhetõen a zalaeger-
szegi szennyvíztisztító telepen termelt
biogáz mennyisége mintegy 25 szá-
zalékkal nõtt. A cégvezetõ elmondta,

hogy a Zalavíz Zrt. európai színvonalú
szolgáltatás nyújtására törekszik,
melyhez az elmúlt években több alka-
lommal is európai uniós és állami for-
rásokat hívott le a közösségi tulajdon
fejlesztésére. Ezek a beruházások a
szolgáltatott ivóvíz minõségének javí-
tását, illetve a szennyvízhálózat fej-

lesztését célozták meg. A társaság
üzemi szinten eredményesen gazdál-
kodott 2013-ban, megõrizve a közös-
ségi tulajdon értékét. Az évet a mint-
egy 140 millió forintot kitevõ közmû-
vagyon önkormányzatoknak történõ
átadásával azonban 46 millió forint
veszteséggel zárta.

A mûszaki beruházások és fejlesz-
tések mellett a társaság kiemelt fel-
adata a jogszabályi és szakmai meg-
felelés volt. Az elmúlt években jelen-
tõs átalakulások voltak a víziközmû
szektorban, melyek alapjaiban forgat-
ták fel az addig érvényben levõ eljá-
rásrendeket. Az eredményes gazdál-
kodás és a Magyar Energetikai és

Közmû-szabályozási Hivatal által
2013 októberében kiadott mûködési
engedély is azt bizonyítja, hogy a tár-
saság a változásokat jól menedzselte.
A törvényi változásokkal összhang-
ban a fogyasztói kapcsolatok erõsíté-
se és továbbfejlesztése is elsõdleges
feladat volt a tavalyi évben, ennek

eredményeként a Zalavíz saját fejlesz-
tésû ügyfélhívó rendszert vezetett be,
a tulajdonos önkormányzatoknak pe-
dig egyedi dokumentumkezelõt fej-
lesztett, valamint az elektronikus
számlázás bevezetésével kapcsolatos
teendõket is elvégezte.

Az ivóvíztermelés a 2013. évben
10,8%-kal csökkent az elõzõ évihez
képest, az értékesített ivóvíz mennyi-
sége pedig 2,3%-kal maradt el a ko-
rábbiaktól. Ez elsõsorban a tudatos
vízfogyasztásnak köszönhetõ, hiszen
az elmúlt években a szolgáltató a tár-
sadalmi felelõsségvállalást szem elõtt
tartva aktív részese illetve szervezõje
volt a helyi szemléletformáló rendez-
vényeknek. A csökkenõ vízfogyasztás
mellett az elvezetett és megtisztított
szennyvíz mennyisége 2013-ban
0,7%-kal meghaladta a tervezett érté-
ket, mely annak köszönhetõ, hogy a
talajterhelési díj bevezetésével több
fogyasztó is inkább a szennyvízháló-
zatra való csatlakozást választotta.

Nagy András elmondta, hogy a
változó környezetben is sikerült a fog-
lalkoztatottak létszámát megõrizni, je-
lenleg 293 munkatárs látja el a napi
teendõket.

Mi várható 2014-ben? A legfonto-
sabb minõségcélok a hatékonyságnö-
velés, az ivóvízminõség fejlesztése és
a vevõi igények magasabb fokú kielé-
gítése. A vezérigazgató tájékoztatta a
polgármestereket, hogy az idei év
második felében megvalósul a Zalavíz
Zrt. és az AquaZala Kft. funkcionális
integrációja, valamint az év végére le-
zárulnak az ivóvízminõség-javító
KEOP-programok. A cégvezetõ el-
mondta, hogy 2014-ben már egy
visszafogottabb, de növekvõ tenden-
ciájú mûködtetõ eszközfejlesztés
megvalósítása is a cél.

BESZÁMOLÓ A ZALAVÍZ ZRT.
ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉSÉRÕL

Május 29-én tartotta Zala megye legnagyobb önkormányzati
tulajdonú társasága évi rendes közgyûlését, amelyen a tulajdo-
nosok betekintést nyerhettek a részvénytársaság 2013-as üzleti
évébe, a 2014-es üzleti tervébe, illetve az alapszabály módosí-
tását is jóváhagyták.
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Pál Imre, a Deák Ferenc Kúria és

Múzeum igazgatója érdeklõdésünk-
re elmondta, a Múzeumok Éjszaká-
ja kehidakustányi programjának kü-
lönlegessége abban áll a megszo-
kottakhoz képest, hogy õk az ese-
ményt kiterjesztik múzeumon kí-
vülre is, vagyis a látogatók kifáklyá-
zott útvonalon elsétálhatnak a De-
ák-kúthoz, amit Deák Ferenc is na-
ponta felkeresett kehidai tartózko-
dása során. 

A MÚZEUMON BELÜL:
DEÁK FERENC ÉS BARÁTAI
FOGADJÁK A LÁTOGATÓKAT

– A Múzeumok Éjszakája 1990-
ben indult újtára Párizsból, maga a
program pedig az északi népek hie-
delmére épül, akik úgy tartották,
Szent Iván éjjelén megelevenedik
az élettelen. Így a Deák-kúriát is fel-
élesztjük több évszázados álmából,
a látogatók találkozhatnak a gyer-
mek Deák Ferenccel, nõvérével,
Deák Klárával, ide látogat a szom-
szédos településrõl Csány László
gróf, és itt lesz többek között Vö-
rösmarty Mihály, aki elszórakoztatja
a népet. Vendégeink bepillantást
nyerhetnek Deák életébe egészen a
haláláig, hiszen a Haza Bölcse eb-
ben az épületben hajtotta fejét
örök nyugalomra – ad ízelítõt a
rendhagyó tárlatvezetésrõl Pál Im-
re, aki mint mondja, a többi legyen
meglepetés.

A VERSELÕ DEÁK

Való igaz, a meglepetésekbõl, a
különlegességekbõl nem lesz hiány.
A látogatók jelentõs eszmei érték-
kel bíró iratokból Deák Ferenccel,

mint magánemberrel is megismer-
kedhetnek. 

– A rendezvényteremben a tár-
latvezetést követõen egy grafoló-
gus tart elõadást a két éve Párizs-
ból hazakerült, eddig elveszettnek
hitt Deák-levelekrõl, melyeket uno-
kahúgához és keresztlányához,
Nedeczky Idához írt hétköznapi
hangvételben a mindennapi élet
apró eseményeirõl – mondja Pál
Imre. – Az érdeklõdõk Deák Ferenc
egy versét is megismerhetik, to-
vábbá megtekinthetnek egy erek-
lyét, mégpedig Deák Ferenc hajtin-
csét, ami szintén ezekbõl a levelek-
bõl került elõ. 

A MÚZEUMON KÍVÜL:
DEÁK-EMLÉKSÉTA ANEK-
DOTÁKKAL

A múltidézés a múzeumon kí-
vül folytatódik, hiszen az elõadást
követõen a látogatók felkereked-

nek, és fáklyás kíséret mellett
megteszik a Deák-emléksétát –
folytatja Pál Imre. – Útjuk alatt
jobbágylegényekkel és rõzsehor-
dó asszonyokkal találkozhatnak,
akik vidám történeteket és deáki
anekdotákat mesélnek, miközben
a Deák-kúthoz érnek. A hagyo-
mány szerint Deák Ferenc csak e
forrás vizét fogyasztotta szívesen,
amíg Kehidán élt. Itt Lázár István
polgármester mond köszöntõt a
Múzeumok Éjszakája kehida-
kustányi programjának zárása-
ként. Szent Iván éjjele ezzel azon-
ban még nem ért véget, hiszen
visszatérve, a Deák-kúria mellett
felállított rendezvénysátorban
folytatódik a program.

VENDÉGLÁTÁS ÉLÕZENÉVEL

– Minden résztvevõt vendégül
látunk egy finom pörköltre, de lesz
tábortûz mellett szalonnasütés,
bor- és pálinkakóstoló. A szélesebb
étel- és italkínálatot egy kitelepült
szolgáltató biztosítja majd. A gyer-
mekek sem maradnak programok
nélkül, játszóházban kézmûves
foglalkozásokra (gyöngyfûzés, ke-
rámiázás stb.) invitáljuk õket –
részletezte az immár szabadidõs
programot Lázár István polgármes-
ter. 

RÉSZVÉTEL A MÚZEUMOK
ÉJSZAKÁJÁN

Június 21-én este fél hétkor kez-
dõdik a rendhagyó tárlatvezetés a
Deák Ferenc Kúria és Múzeumban,
melyet a következõ alkalmak órán-
ként követnek. A látogatók a kö-
rülbelüli egyórás tartózkodás után
indulnak a Deák-kúthoz. Miután
40-50 fõs csoportokat tudnak fo-
gadni egyszerre a múzeumi tár-
latvezetéshez, a szervezõk arra
kérik az érdeklõdõket, hogy az
esetleges torlódások elkerülése
érdekében jelentkezzenek a
www.deakferenc.hu honlapon a
Kapcsolat link alatt a kapcsolat ûr-
lap kitöltésével. Így elkerülhetõvé
válik az, hogy valaki nem jut be, pe-
dig részt szeretne venni a prog-
ramon.

A Deák Ferenc Hagyományõrzõ
Alapítvány szervezésében zajló
rendezvényt külsõ szponzorok tá-

mogatják. Ennek köszönhetõen
tudják díjmentesen biztosítani a
Múzeumok Éjszakája programjait.
Az alapítvány alapítójának és kura-
tóriumi tagjainak legfontosabb
célja a Deák-család és ezen belül is
maga Deák Ferenc szellemi és tár-
gyi hagyatékának mind szélesebb
körben történõ megismertetése,
éppen ezért szívesen fogadnak
felajánlásokat, adományokat a lá-
togatóktól ez alkalommal is. Azok,
akik úgy gondolják, támogatják az
alapítvány munkáját, megtehetik
ezt a múzeumban kihelyezett be-
csületkasszánál.

Lázár István hozzáfûzte, a Deák-
kúria konferenciatermében egy
történelmi idõszalag is megtekint-
hetõ, melynek érdekessége, hogy a
római kortól egészen napjainkig
mutatja be hazánk történelmének
meghatározó állomásait.

A polgármester a Deák Ferenc
Kúria Közalapítvánnyal kapcsolat-
ban hangsúlyozta, rendezõdik hely-
zetük, az alapítvány mûködése biz-
tossá és folyamatossá válik júliustól.
Az átmeneti idõszakban, amikor ke-
vésbé tudta ellátni feladatát,
Kehidakustány önkormányzata az
akkor is nyitva tartó múzeum mû-
ködési költségeit saját erõbõl finan-
szírozta, emellett gondot fordított
a környezet rendbetételére és
technikai eszközök beszerzésére. A
polgármester úgy fogalmazott, ez-
úton is köszönetet mond Béres Ka-
talin történész-muzeológusnak és
munkatársainak a kiállítás berende-
zéséért, ami méltán képviseli a Ha-
za Bölcse történelmi nagyságát. To-

vábbá kiemelte, a Múzeumok Éjsza-
kája a Deák Ferenc Kúria Közalapít-
vány megújulásának elsõ nagy att-
rakciója, amit hasonlók követnek
majd. Kehidakustány Önkormány-
zata és a település aktív cívil szerve-
zõdései elhivatottságot éreznek az
iránt, hogy a Zala megyeiek emlé-
kezetében dicsõ helyet elfoglaló
Deák Ferencet és kehidai lakhelyét,
ahol akkoriban a reformkor vala-
mennyi nagy alakja megfordult, az
egész ország megismerje, és mél-
tán viselhesse a nemzeti emlékhely
címet.

Pál Imre az elhangzottakra rea-
gálva elmondta, azt tervezi, hogy a
nyári turistaszezonban szombat es-
ténként 10 óráig legyen nyitva a
Deák Ferenc Kúria és Múzeum. A
fürdõvendégek igényének szeret-
nének eleget tenni ezzel, akik esti
sétájuk során szívesen felkeresnék
a múzeumot kulturális kikapcsoló-
dásként.  

DEÁK FERENC, 
A POLITIKUS, A HAZAFI ÉS
AZ EMBER

Ottjártunkkor Badacsonytomaj-
ból érkezett egy iskolás csoport tár-
latlátogatásra. Pál Imre elbeszélé-
sébõl többek között megtudhatták,
hogy Deák Ferenc már gyermek-
ként is felhívta magára a figyelmet.
1826-ban Széchenyi István kehidai
egynapos látogatását követõen azt
írja: „Tisztességes, derék emberek
ezek a Deákok, de ez a Ferenc egy
különös gyermek, ebbõl nagy em-
ber lesz.” 

Rendszeresen birkózott, erõs,
markos ember révén igen jól ûzte
ezt a sportot, melyben csak egyet-
len ember tudta megverni, mégpe-
dig Wesselényi Miklós, az árvízi ha-
jós. Szokás volt egyébiránt, hogy ha
a parlamentben összeszólalkoztak a
honatyák, kihívták egymást egy kis

birkózásra, miután kezet fogva tér-
tek vissza a munkához. 

Egy úri mulatságot követõen
Lónyai Menyhért Deák Ferenc ka-
lapját teszi véletlenül a fejére, aki
úgy védekezik: „Elnézést kérek,
de látod, hogy körülbelül egyfor-
ma.” Erre Deák Ferenc azt mond-
ja: „Barátom, körül lehet, de belül
nem!”

1848-ban elvállalta az igazság-
ügyi tárcát a Batthyány-kormány-
ban. A szabadságharc leverését
követõen visszavonult, majd 1854-
ben Pestre költözött. Az Angol Ki-
rálynõ szállodai lakása hamarosan
politikai és szellemi központtá vált.
Célja az 1848-as törvények elis-
mertetése volt, követendõ mód-
szernek pedig a passzív reziszten-

ciát (ellenállást) hirdette. Vagyis:
„ott tettek keresztbe az osztrák-
nak, ahol csak tudtak”.

Egy igazi taktikus politikusként
õ volt az egyetlen, aki az idõ és a
kedvezõ szerencse találkozását
meglátta a történelemben. Deák
Ferenc jelleme, személyisége
mély hatást gyakorol Ferenc Jó-
zsef császárra, aki ragaszkodik ah-
hoz, hogy minden küldöttségben
ott legyen. 1867-ben megköttetik
a kiegyezés, ami máig mutató
gazdasági fellendülést hoz Ma-

gyarországnak, fogalmazott Pál
Imre. 

Fülöp Nóra, a badacsonytomaji
Tatay Sándor Általános Iskola hato-
dikos tanulója a tárlatvezetés után
elmondta, minden nagyon tetszett
neki, amit hallott a Haza Bölcsérõl.
A történelem tankönyvbõl csak a
politikust ismerhette meg, most
pedig az embert is, akirõl sok min-
dent megtudott. 

Tompos Fabó Leon szintén na-
gyon érdekesnek találta a látotta-
kat, hallottakat. Különösen az ra-
gadta meg, hogy Deák Ferenc mi-
lyen ügyes birkózó volt, s hogy ezt
a sportot szívesen alkalmazták a
parlamenti vitákat követõen, a ke-
délyek lecsillapítása érdekében.

Antal Lívia

RENDHAGYÓ MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA KEHIDAKUSTÁNYBAN

Szent Iván éjjelén Deák Ferenccel

Megelevenedik a történelem június 21-én a Deák Ferenc Kúria és Múzeumban.

Áder János látogatása a Deák Ferec Kúria és Múzeumnál 2012-ben. 
A képen Nógrádi László, Áder János és Lázár István.
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Településünk életét alapvetõen
az 1965-ben megépített fürdõ ha-
tározza meg a mai napig, ez az,
amely óriási fejlõdést hozott az
apró zalai falu életében. 1984-ben
nagyközségi, majd 1997-ben vá-
rosi rangú településsé, 2008-ban
kistérségi központtá vált –
fogalmazott Novák Ferenc,
Zalakaros polgármestere.

– Virágos és tiszta városunk el-
nyerte a Virágos Magyarországért
mozgalom arany, az európai meg-
mérettetés ezüst minõsítését.
Zalakaros hosszú ideje látogatott-
sága alapján tagja a 10 leglátoga-
tottabb magyarországi település-
nek, az elmúlt évben pedig a leg-
kedveltebb Zala megyei fürdõhely
lett. Meríts erõt a természet cso-
dáiból! – szól turisztikai jelmonda-
tunk. A zalakarosi gyógyvíz, a fi-
nom borok, az erdõk, a dombok, a
Kis-Balaton értékei vonzzák az ér-
deklõdõket. 

Zalakaroson és a térségében
megrendezett szabadidõs progra-
mok, termelõi piac, kulturális és
sportrendezvények, számtalan tér-
zene, folklór és színpadi elõadás
várja az érdeklõdõket, teszik szí-
nessé a nyaralást. A fürdõváros té-
len-nyáron nívós kínálattal várja a
vendégeket. A gyermekbarát kíná-
lat mellett a gyógyászati szolgálta-
tások is fontos szerepet játszanak a
fürdõ életében. Az elmúlt év vé-
gén, a gyógyászati részhez tartozó
fedett fürdõ gyógyvizes medence-
terét újították fel, tágas pihenõte-
rek, szaunaudvar, egy új fitnesz-
medence várja a Zalakarosra láto-
gatókat. A turisztikai szereplõk
mindinkább felismerik a szezon-
hosszabbításban rejlõ lehetõsége-
ket. E célt szolgálja többek közt a
Vízipók-Csodapók fedett gyermek-
világ megvalósítása is Zalakaroson.

– Létfontosságú, hogy a hazai
turisztikai ágazat ilyen fontos sze-
replõje, mint Zalakaros ne csak a
fõszezonban, hanem azon kívül is
kínáljon izgalmas programokat,

kikapcsolódási lehetõségeket a vá-
rosba látogatóknak – emelte ki
Novák Ferenc polgármester. – Saját
repertoárunkból a Vízipók-
Csodapók fedett gyermekvilág
adottságait szeretném kiemelni, az
éjszakai fürdõpartikat, a fitnesz-
programokat, a környezõ csodála-
tos természeti tájakat bemutató
túrákat. A korábbi gyógyászati
funkciókat is megtartva igyek-
szünk a fürdõt a családok felé pozi-
cionálni, ennek elsõ fontos lépése
volt a Vízipók-Csodapók szabadtéri
gyermekvilág megépítése.

Ez azonban nyilván csak az év
adott szakában használható, ám a
fedett változat megépítésével ki-
toljuk ezt az idõszakot és a nagy-
szerû játékok õsszel és télen is fel-
hõtlen kikapcsolódási lehetõséget
kínálnak a gyerekeknek és szüleik-
nek. Ugyanakkor, amikor összeállít-
juk a kínálatot, számba kell ven-
nünk a térség programjait is. Gon-
dolok itt többek közt a szomszédos
Zalamerenye, vagy Nagyrécse kíná-
latára, illetve például a garabonci

Hét Vezér Történelmi Kalandpark-
ra, a zalaszabari Zobori Kalan-
dozoo-ra vagy a Kis-Balaton és a
Balaton-régió értékeire.

EGY IGAZI NECKERMANN
KLUB OÁZIS

ZALAKAROSON

Magyarország kilenc turisztikai
régiója közül az egyik legjelentõ-
sebb a Balaton Régió, amely ter-
mészeti, táji értékekben, kulturális
örökségben gazdag terület. A ré-
gió turizmusának meghatározó
vonzereje a víz, amely egyaránt je-
lenti a Balatont és a bõséges
gyógyvízkészletet. 

Zalakaros a Balaton Régió jelen-
tõs egészségturisztikai vonzerõvel
rendelkezõ települése, a régió ne-
gyedik leglátogatottabb városa. A
Balaton turisztikai régióban legna-
gyobb vonzerõvel ren-
delkezõ attrakciók a
következõek: a Balaton
mint édesvízi tó, Hévíz
mint világviszonylatban
is egyedülálló gyógy-
hely, valamint Zalakaros
mint a régió kiemelt
családbarát fürdõ-
komplexuma, ahol fo-
lyamatosak a fejleszté-
sek – hangsúlyozta
Novák Ferenc.

A Balaton Régió leg-
látogatottabb városa
Hévíz, majd Siófok, Ba-
latonfüred és Zalakaros
következik. Hévíz egye-
diségét a gyógytó je-
lenti. A régióban a Bala-
ton mint édesvízi tó
központi szerepet tölt

be. A tó déli partszakaszának köz-
pontja Siófok, az északi partsza-
kasznak pedig Balatonfüred.

Zalakaroson van a Balaton régió
legnagyobb négy évszakos családi
fürdõje, mely a régióba érkezõk-
nek optimális kirándulási útirány. A
fürdõváros adta szezonhosszabbí-
tási, valamint a vakáció idõszaká-
ban „rossz idõ esetére vonatkozó”
alternatíva a régiós összefogást és
együttmûködést erõsítõ kapocs.

A „Családi wellness szolgáltatá-
sok fejlesztése a Gránit Gyógy- és
Termál fürdõben” pályázat keretei-
ben megvalósult beruházás értéke
közel 600 millió forint, ebbõl 220
millió forint állami támogatást hív-
hatott le a fürdõ. A fedett gyer-
mekvilág bekerülési értéke ebbõl
több mint 300 millió forint volt.

A fürdõ célja, hogy a kültéri és
beltéri Vízipók-Csodapók Gyermek-
világ szárazföldi és vízi attrakciós

elemeit megtöltse tartalommal,
ehhez hátteret a Béres Alexandra
vezette Neckermann Klub Oázis
program biztosít. Magyarországon
a program ez idáig fürdõben még
nem valósult meg – tudtuk meg  a
polgármestertõl. 

Zalakaros az elsõ helyszín, amely
a fürdõ családbarát jellegét és an-
nak professzionális gyermek-ani-
mációs programjait biztosítja. A
Klub Oázis programot a Necker-
mann külföldi desztinációkon ve-
zette be, hogy a családok minden
tagja tökéletes kikapcsolódást és
mindenki számára megfelelõ élmé-
nyeket szerezhessenek nyaralásuk
alatt. A Neckermann Klub Oázis
szállodákban már évek óta sikere-
sen mûködõ programot a zala-
karosi strandon 2013 nyarától ve-
zettük be. Képzett animátorok csa-
ládi és gyermek programokkal vár-
ják a vendégeket.

Novák Ferenc továbbá elmond-
ta, hogy a Neckermann Klub Ani-
máció különlegességét az adja,
hogy a foglalkozások során a szóra-
koztatás mellett az egészségre fó-
kuszálnak. Olyan játékos foglalko-
zásokon, vetélkedõkön, sportprog-
ramokon vehetnek részt a gyerme-
kek, melyek az egészséges élet-
mód köré szervezõdnek. A város
hosszú távú sikerét az egészségtu-
risztikai iparág biztosítja, melyhez
minél több korcsoportot szeret-
nénk hozzákapcsolni. 

A polgármester hozzátette, ran-
gos szakmai elismerésben része-
sült a beltéri gyermekvilág beveze-
tõ kampányán dolgozó marke-
tingcsapat. A Turizmus Trend által
meghirdetett versenyen 2013 leg-
eredményesebb reklámkampánya
különdíjat kapott a fedett gyer-
mekvilág népszerûsítését célzó
„marketinghadjárat”.

Ebben az évben közel 60 db
nevezés érkezett a Turizmus
Trend országos turisztikai szaklap
által meghirdetett Iránytû ver-
senyre. Nevezni hat kategóriában
lehetett: print, web, esemény-
marketing, kommunikáció az el-
adás helyén, hirdetések és rek-
lámkampányok. A felsorolt kate-
góriák díjazása mellett a zsûri kü-
löndíjjal és fõdíjjal is díjazta a leg-
jobb kampányokat. A beadott
munkákat szakmai zsûri is értékel-
te, a Turizmus Trend szerkesztõsé-
gében. A Zalakarosi Turisztikai
Egyesület, Jámbor Tímea straté-
giai marketingvezetõ által összeál-
lított és koordinált integrált kam-
pánya elnyerte a „2013 Legered-
ményesebb Reklámkampánya” kü-
löndíjat.

A beltéri gyermekvilág beveze-
tõ kampányára összesen 19 millió
forintos költségkeret állt rendelke-
zésre a kampányidõszak alatt.  A lá-
togatói adatok azt bizonyítják,
hogy eredményesen használták fel
az összeget, hiszen a rövid beveze-
tõ idõszak után népszerû lett a fe-
dett gyermekvilág a Zalakarosra lá-
togatók körében.

ZALAKAROS A BALATON-RÉGIÓ NÉGY ÉVSZAKOS CSALÁDI FÜRDÕJE

Meríts erõt a természet csodáiból!

Novák Ferenc

Virágdíszbe öltözött idén
Letenye, tisztelegve várossá
avatásának 25. évfordulója
elõtt. Az elmúlt 25 év cseppet
sem volt könnyû a feltörekvõ
város számára, a sok fáradozás
azonban megérte gyümölcsét,
melyet jól jelképez, hogy tavaly
visszakapta járási székhely cí-
mét. Az immár negyedszázados
városi lét, nemkülönben a jubile-
um felett érzett öröm ezzel a
ranggal teljesedhet ki.  

– A 2013-as esztendõ minden-
képp jelentõs évnek számít, hiszen
ismét járási székhely rangra emel-
ték városunkat, de a közigazgatás
átalakítása más tekintetben is vál-
tozásokat hozott az elmúlt évben,
hiszen megkezdte mûködését a já-
rási hivatal, és a három település
alkotta önkormányzati hivatal – ér-
tékelt Halmi Béla, Letenye polgár-
mestere. – Az új feladatokat sike-
resen teljesítettük, ami önkor-
mányzatunk 2014-es költségve-
tésében is kedvezõ változást ho-
zott. Huszonöt év távlatában most
elõször pozitív elõjelû az egyenleg,
vagyis tartalékforrásokkal rendel-
kezünk, amit fejlesztésekre tu-
dunk felhasználni. Örömünk így
még inkább teljes ebben az évben,
amikor is városi létünk 25. évfor-
dulóját ünnepeljük. Letenyét
1989. március elsején nyilvánítot-
ták várossá, az ez alkalomból tar-
tott jubileumi ünnepségünket
díszvendégként megtisztelte Kö-
vér László házelnök.

– Milyen beruházásokat emel-
ne ki az elmúlt idõszakból?

– Elsõként a fõtér és a város-
központ csinosítását, melyre a ko-
rábbi években is gondot fordítot-
tunk. Idén bevételeink kedvezõ
alakulásának köszönhetõn még át-
fogóbb virágosításba kezdtünk. A
virágos terek, szegélyek látványa
úgy vélem, önmagáért beszél,
méltó a jubileumát ünneplõ város

arculatához. A közelmúltra vissza-
tekintve nagy örömünkre szolgált,
hogy az egyedutai városrészben
megújulhatott a Petõfi,  Eötvös és
a Rákóczi utca. A horvátság felé
vezetõ alsóbbrendû úton, ami
egyébiránt jól kerékpározható, a
Közútkezelõ végezte el az 500 mil-
lió forint költségû beruházást. Jú-
nius 24-én tartjuk szennyvízpro-
jektünk záró rendezvényét. Az IPA
program által támogatott fejlesz-
tés során új szennyvíztisztítót épí-
tettünk, a tisztított szennyvíz im-
már zárt csõrendszeren folyik be a
Murába. 

– A folytatás hasonló nagy ér-
tékû beruházások megvalósítá-
sát kínálja.

– Valóban, hiszen a 204 millió
forintos KEOP pályázatunk az isko-
la és az óvoda külsõ felújítását, hõ-
szigetelését, nyílászárók cseréjét,

hõszivattyús fûtési rendszer kiala-
kítását teszi lehetõvé. A beruházás
15 százalékos önerõt igényel, de
ennek csak a felét kell állnunk, mi-
után támogatást nyertünk a BM
önerõalapon is. Mindkét intéz-
ményben szeptemberre készül el
a beruházás. Emellett az iskola ud-
varán egy 20 x 40 méteres mûfü-
ves pályát létesítünk az MLSZ tá-
mogatása segítségével. Fontos
megemlíteni, hogy az általános is-
kola mellett a zeneiskola fenntar-
tását is vállalta önkormányzatunk,
így az utóbbi intézményben is
lesznek karbantartási munkák a
nyáron. Az egyedutai óvodában
már valamennyi nyílászárót kicse-
réltünk, ahol fûtésrekonstrukciót
is végrehajtunk önerõbõl. Idei fel-
adatként továbbá új és magasabb
kandelábereket helyezünk el a
megrongáltak helyére a Séta téren
és a kastélyparkban.

Az NYDOP által támogatott já-
róbeteg-szakellátás fejlesztését
szolgáló 230 millió forintos költsé-
gû projektünkben egészséghá-
zunk újulhat meg kívül-belül. Vár-
hatóan szeptemberben kezdjük a
kivitelezést, ami jövõre fejezõdhet
be. Sajnos nem minden pályáza-
tunk nyert, így a buszvárók kialakí-
tását önerõbõl valósítjuk meg a
letenyei temetõnél, a rendõrség-
nél és a Szent Flórián térnél. Szin-
tén kiemelendõ, hogy a lakossági
adományból készült el tavaly az
egyedutai kápolna rekonstrukció-
ja, hasonló adakozás segíti a
letenyei temetõben lévõ kápolna

eredeti helyreállítását is, ahol csak
a belsõ képek, díszítõ motívumok
restaurálása van hátra. A dicsére-
tes civil összefogáshoz önkor-
mányzatunk is hozzájárult mind-
két épület esetében.

– A jövõt tekintve milyen fej-
lesztéseket terveznek?

– Bízunk abban, hogy megvaló-
sul az a kormányzati szándék, mi-
szerint minden járási székhelyen
tanuszodát építenek. Erre adott
hely a termálfürdõben, ahol part-
nerek lennénk abban is, hogy a
kismedence lefedésével létesülne
a tanuszoda. Így a téli hónapokban

is lenne lehetõség a kötele-
zõen elõírt úszásoktatásra,
amit néhány szomszédos
település számára is bizto-
sítunk a termálfürdõben.
KEOP-os pályázatokban
gondolkodva a járási és ön-
kormányzati hivatal ener-
getikai korszerûsítését va-
lósítanánk meg a tetõszer-
kezet valamint a nyílászá-
rók cseréjével, a megújuló
energiákra való átállást pe-
dig napelemes megoldás
szolgálná. Hasonló komplex
energetikai fejlesztést ter-
vezünk a mûvelõdési ház-
ban is. 

Egy nemzetközi méretû
városi kézilabda-sportcsar-
nok megépítése nagy vá-
gya az itt élõknek. A

Letenye Kézilabda Sportegyesület
pályázatot nyújtott be a TAO-
támogatás elnyerésére. Itt szeret-
ném felhívni a figyelmet, keressük
azokat a vállalkozásokat, akik part-
nerként társasági adóalapjuk ter-
hére szívesen támogatnák e szán-
dékunkat. Hármas célt szolgálna
ez a beruházás, hiszen az iskolában
kicsi a tornaterem, ugyanakkor

megemelkedett a testnevelésórák
száma. A kézilabda-sportcsarnok
megépülése a térségben élõket is
szolgálná, hiszen járási székhely-
ként lenne ilyen irányú elkötele-
zettségünk, továbbá szeretnénk
erõsíteni sportkapcsolatainkat a
szomszédos Muraköz megyével,
ahol viszont nincs ilyen gond. S
nem utolsósorban a jól játszó kézi-
labdacsapatunk is megérdemelné
ezt a lehetõséget, amely az elsõ
helyen végzett a Somogy–Zala
megyei összevont bajnokságban,
2013-ban. Mivel Letenyén nincs
csarnok, csak Nagykanizsán tud-
nak edzeni, játszani, így tulajdon-
képpen közönségük sincs.

Az iskola területén szeretnénk
felépíteni a városi sportcsarnokot.
A hely közel fekszik a termálfürdõ-
höz, ezáltal, úgy véljük, térségi fel-
adatokat ellátó sport- és kulturális
központ jöhetne létre Letenyén. 

A polgármester ennek kapcsán
méltatta a helyi kulturális egyesü-
letek és csoportok magas színvo-
nalú tevékenységét, ami mint fo-
galmazott, ugyancsak motorja a
város fejlesztésének, hiszen a jövõ
útjához a kultúra is szorosan hoz-
zátartozik.

A 2014-ES ESZTENDÕ A NEGYEDSZÁZADOS JUBILEUM JEGYÉBEN 

Letenye a feltörekvõ város

Halmi Béla

3G-s mobilinternet-hálózat a településen.

Virágdíszben a születésnapját ünneplõ város.



MOZAIK8 RÉGIÓ

Sport- és gyermeknapot ren-
dezett Zalaapáti önkormányzata
a helyi mûvelõdési házzal és civil
szervezetekkel közösen a közel-
múltban.

Vincze Tibor polgármester kö-
szöntõjében kiemelte, a rendez-
vény célja az egészséges életmód
népszerûsítése, amit nem lehet
eléggé ideje korán elkezdeni. Per-
sze sosem késõ elkezdeni a spor-
tolást, a mozgás szeretetének él-
ményét azonban érdemes már
gyermekkorban kialakítani. A
sport- és gyermeknapon éppen
ezért arra törekedtek, hogy minél
több és változatos sportfajtát mu-
tassanak be, hogy azok közül min-
denki ki tudja választani a számára
megfelelõt.

Az érdeklõdõk olyan egész tes-
tet átmozgató, alakformáló-zsír-
égetõ mozgásformákat próbálhat-
tak ki a trénerek segítségével,
mint a funkcionális tréning,
freestyler vagy a zumba. A leg-
népszerûbbnek tekinthetõ sport-
ág, a futball sem maradhatott ki a
kínálatból. Örömfocit szerveztek
legkisebbeknek, a felnõtteknek
pedig labdarúgótornát. A sportpá-
lyán a nõi megyei bajnokság for-
dulójában Zalaapáti mérkõzött
meg Pakod csapatával.

A programkínálat részeként ze-
nés mûsort, meseszínházi elõadást
tekinthettek meg a gyerekek, akik
a mászófalon, trambulinon vala-
mint játékos versenyekben mutat-
hatták meg ügyességüket. A vi-
dám hangulatú családi nappá kitel-
jesedett rendezvényen a Zalaapáti
Községért Közalapítvány az általa
meghirdetett fõzõversennyel gon-
doskodott az élelmezésrõl. 

A Zala Megyei Vadászkamara és
Vadászszövetség által rendezett
megmérettetésen többek között
a megyeszékhelyi Öveges József
és a lenti Arany János Általános Is-
kola diákjai valamint vadászok

gyermekei vettek részt. A döntõre
a diákoknak egy olyan szabadon
választott technikájú rajzot is kel-
lett készíteni, melyben egyrészt
bemutatkoztak, másrészt a vadá-
szattal, a természettel kapcsolatos
ismereteiket, érzéseiket, vélemé-
nyeiket foglalták össze. 

A versenyen Polster Gabriella
vadász és természetfotós vadá-
szati témájú, vetített képes elõ-
adását tekintették meg. A gyere-
kek érdeklõdve figyeltek és a leg-

jobb tudásuk alapján igyekeztek
válaszolni a kérdésekre. A figye-
lem el is kelt, hiszen az elõadást
követõen a felsõsöknek a hallot-
tak, a megismert új információk
alapján kellett kitölteniük egy

tesztet valamint egy természetvé-
delem témájú rejtvényt. Az alsós
diákoknak tárgyfelismerés jutott
feladatként. 

Vörös Vivien és Nagy Dorina, az
Öveges József Általános Iskola ha-
todik osztályos tanulói elmondták,
iskolájukban tavaly vadászati kiállí-
tást rendeztek, amit nagyon érde-
kesnek találtak. Érdekli õket a va-
dászat, és tisztában vannak azzal,
hogy a vadászat nem egyszerûen
sport, hanem felelõsséggel járó

tevékenység, ami a vadállomány
gondozását szolgálja.

A vetélkedõsorozatot és annak
feladatait Czoborné Bárány Erika,
a vadászkamara adminisztratív ve-
zetõje koordinálta illetve állította
össze. Miközben a zsûri a javítást
és értékelést végezte Néber Szil-
veszter, a vadászkamara titkára el-
mondta, több mint öt éve foglal-
koznak azzal, hogy a gyerekekkel

megismertessék a va-
dászat és vadgazdálko-
dás kultúráját és szere-
pét, a természet- és
környezetvéde lem
fontosságát. Ennek ér-
dekében az iskolai elõ-
adások mellett rajzpá-
lyázatot is hirdettek
minden évben, a vadá-
szati és természetvé-
delmi vetélkedõt pedig
elsõ alkalommal ren-
dezték meg az idén.  
A felsõ tagozatosok
versenyét Hegyi Fran-
ciska, az Öveges József
Általános Iskola hetedik
osztályos tanulója
nyerte meg. Saját ter-

mészetfotóival díszítette pálya-
munkáját, melybõl kiderül, egy-
aránt érdekli a vadászat és a ter-
mészet. Tervezi, hogy késõbb va-
dászvizsgát tesz, és felnõtt korá-
ban erdészként szeretne dolgozni.

A vetélkedõ folytatódik, hiszen
a Zala Megyei Vadászkamara és a
Zala Megyei Vadászszövetség
újabb rajzpályázatot hirdet,
amelyre augusztus 15-ig lehet ne-
vezni. A díjátadást a vadászati
évadnyitón tartják majd.

Tóth István Jánosné, Teskánd
polgármestere elmondta, a szü-
lõk keresték meg az önkormány-
zatot ezzel a szándékkal, majd
nekiláttak az anyagi feltételek
megteremtéséhez. Az óvodai bál
bevételét ajánlották fel erre, de a
vállalkozóktól is kaptak támoga-
tást a másfél millió forintba kerü-
lõ beruházás megvalósításához,
amit a Teskándért Egyesület bo-
nyolított le. 

Annak érdekében, hogy a
sószoba mindinkább betöltse sze-
repét, nemcsak építészekkel, ha-
nem orvosokkal is egyeztettek. Az
eredmény magáért beszél, a
szoba falait parajdi kõsóból építet-
ték, és narancssárga színû, kelle-
mes látványt nyújtó himalájai
sótéglákkal díszítették. A gyerekek
kedvence a sóhomokozó. Miköz-
ben benne turkálnak, önkéntele-
nül elindítanak egy folyamatot,
melynek révén megemelkedik a
levegõben lévõ sóion koncentráci-
ója. A sóhomokozónak éppen
ezért kimagasló légzésterápiás ha-
tása van. Érezhetõen megköny-
nyebbülnek a náthás, köhögõs
gyerekek, hiszen a sós pára felold-
ja a váladékot, csökkenti a légúti
gyulladásokat.

CLAUDIA

 2 ajtós 4 kisfiókos komód
ANIKÓ

gázrugós franciaágy

160 cm

Sószobát alakítottak ki a
teskándi óvodában. Szülõi kezde-
ményezésre, akik szerették vol-
na, hogy a sóterápia elõnyeit a
gyermekek is élvezhessék.

SPORT- ÉS GYERMEKNAP ZALAAPÁTIBAN

Szokjál rá a sportolásra!

TERMÉSZETVÉDELMI VETÉLKEDÕ DIÁKOK SZÁMÁRA

Vadászatról gyermekszemmel
A Bürü Zala megyei vadászati lapban iskolások számára meghir-

detett levelezõs és online vadászati és természetvédelmi vetélkedõ
élõ döntõvel zárult Zalaegerszegen, a Vadászszékházban.

SÓSZOBÁT ALAKÍTOTTAK KI AZ ÓVODÁBAN

Sóterápiával az egészségért

Újonnan szigetelt

kertvárosi 56 m2-es

kétszobás,

egyedi fûtéses társasházi

lakás eladó

Zalaegerszegen

Érdeklõdni:

30/95-62-654

LAKÁS ELADÓ



– Örültünk, amikor kiderült,
hogy nem csak gyakorló iskolák
pályázhatnak, hanem minden is-
kola, ahol emelt szintû oktatás fo-
lyik biológiából, fizikából, kémiá-
ból és földrajzból. Ez a lehetõség
tetszett a városi önkormányzat-
nak is, és szerencsénk volt, mert
abban gondolkodtak, hogy egy
ilyen tudományos labor és gya-
korlati hely alakuljon ki a Kölcsey-
gimnáziumban – eleveníti fel a
kezdeteket az igazgató. Elkezdõ-
dött 2012 õszén az átalakítás ter-
vezése, majd az oktatási intézmé-
nyek állami irányítás alá kerülése
után a kivitelezés 2014 januárjá-
ban indult meg.

– Miért érezték fontosnak,
hogy a gimnáziumban létrejöj-
jön egy természettudományos
labor? 

– Több szempontból is hasz-
nosnak ítéltük. Egyrészt régebben
is volt már természettudományos
osztályunk, biológia tagozatos,
speciális képzésünk és nagyon
sok tapasztalat és tudás halmozó-
dott fel, amirõl azt gondoltuk, jó
lenne újra hasznosítani. Gyakorla-

tilag a továbbtanulás szempontjá-
ból is új lehetõségekkel kecsegtet
a természettudományos oktatás
fejlesztése, hiszen könnyebb be-

jutni az ilyen helyekre. Fizikával,
kémiával, biológiával jól lehet ér-
vényesülni, és jó állásokat talál-
hatnak a diákok. Tehát a saját be-
iskolázásunknál is sokat jelent –
mondja Szûcs Gergely és hozzá-
teszi: – sikerült olyan eszközöket
találni, ami hasznos és vonzó 21.
századi technika, és aki ezt meg-
látja és még használhatja is, ez
olyan vonzerõt képez, hogy ide-
csábítja a gyerekeket. Ha csak
egy kicsit is nyitottabbak az átla-
gosnál, biztos, hogy felkelti az ér-
deklõdésüket. A pályázatban tíz
iskola gyerekei hivatalból kötele-
sek itt eltölteni 30–30 órát. Olyan

élményekhez jutnak, olyan kísér-
leteket, eszközöket látnak, amit
máshol nem. Hiszek abban, hogy
el lehet varázsolni a diákokat.

– A pályázat szerint milyen
feladatai vannak még az intéz-
ménynek?

– Az is tervünk, és benne van
a pályázatban, hogy az emelt
szintû érettséginek helyszínt
biztosítunk. Szeretnénk továbbá
a saját diákjainknak szakköröket
szervezni, a tehetséggondozás
kiváló terepet kap itt. Gondol-
kodunk abban, hogy együttmû-
ködve egy-két iskolával, hasz-
náljuk közösen a labort, mi nyi-
tottak vagyunk ebben a kérdés-
ben. A Zrínyi-gimnáziummal már
felvettük a kapcsolatot, egyez-
tettünk is.

A természettudományos labor

a tanárok továbbképzésének is
lehetõséget teremt: önképzés-
nek, mûhelymunkának. A lehetõ-
ségek olyanok, hogy talán meg-
mozgatják a kollégák fantáziáját.
Természetesen más iskola taná-
rai is kihasználhatják ezt a lehetõ-
séget. A laborhasználatra már
volt 90 és 30 órás képzés is a pe-
dagógusok számára, köztük kül-
sõs tanárok is ismerkedhettek az
eszközök használatával.

A labor felépítésérõl Schneider
János elmondja: a pályázati kiírás
szerint kettényitható laboratóriu-
mot kellett kialakítani. Mind a két
résznek külön bejárattal, várako-

zóteremmel kell rendelkeznie,
ahol a mi diákjaink és a partnerin-
tézményekbõl ideérkezõ gyere-
kek várakozhatnak. Ahová lete-
hetik az iskolatáskájukat és a
személyes holmijaikat.

– Kötelezõ, hogy a diákok fe-
hér köpenyben vannak a labor-
ban?

– Igen. Szigorú laborrendünk
van, a tanulók csak a szükséges
eszközöket vihetik be a helyisé-
gekbe, ahol 18–18 diák dolgozhat
egyszerre. Természetesen a két
terem egyben is mûködtethetõ.
Mindkettõ külön interaktív táblák-
kal van felszerelve, és minden
olyan lehetõség megtalálható,
amely a kísérletezéshez szüksé-
ges. Ezenkívül a labor tartalmaz
elõkészítõ, tanári, méregtároló és
vegyszertároló helyiségeket.

– Az épületszárny átalakítá-
sa, az építkezés nem okozott
fennakadást?

– Idén, január 9-én adtuk át a
munkaterületet, és április 30-ig
végeztek a kivitelezõk. Nem
okozott komolyabb fennakadást
a munka, mindenki nagyon segí-
tõkész volt, külön köszönet a
mûszaki ellenõrnek. A folyama-
tos, rendszeres egyeztetések
nélkül nem készült volna el ha-
táridõre a labor. A „hangos”
munkákat, ami esetleg zavarta
volna a tanítást, azt délután, il-
letve hétvégeken végezték el a
kivitelezõk. 

– Oktatási szempontból,
milyen változások történtek?

– Sok új eszköz került be-
szerzésre, sok új kísérletet tud-
nak végezni a gyerekek. Beszer-
zésre került egy panoráma vegyi-
fülke, és az úgynevezett NAVIS-
rendszert használjuk. Ez azt je-
lenti, hogy csak ahhoz férnek
hozzá a diákok, amire szükségük
van. Biológia–kémia, fizika–föld-
rajz, ilyen megosztással alakítot-
tuk ki a termeket. A természettu-
dományos labornak hatása van a
szemléletváltozásra – folytatja
Schneider János –, fontos cél a
diákok természettudományos to-
vábbtanulásának ösztönzése.
Adott protokoll szerint zajlanak a
kísérletek, rögzített menetrend
van, jól definiált, meghatározott
eszközökkel. A tanároknak az

összes kísérletsorozat levezeté-
sét meg kell tanulnia. A tapaszta-
latok, beleértve az elsõ három
partnerintézmény tanárait is, min-
denképpen pozitívak.

Ugyancsak jó a visszajelzés a
diákok részérõl is. A tanulók olyan

kísérleteket végeznek, amirõl ed-
dig legfeljebb hallottak. Rengeteg
új élmény születik minden alak-
lommal. Például, amikor sikerül
beállítani egy mikroszkópot, ami-
kor láthatják a zöld szintestek
mozgását, amikor fizikából meg-
értenek egy mérõeszköz-alkal-
mazást, vagy amikor sikeres egy
áramkör összeállítása. Alapvetõ
cél bizonyos alap manuális kész-
ségeknek a megismertetése, a ta-
nulói érdeklõdés felkeltése, hogy
megkedveljék a természettudo-
mányokat. Az iskolai tehetség-
gondozáson, az érettségi-elõké-
szítésen, a szakkörökön túl a kö-
vetkezõ cél mindenképpen a kis-
számú, kiemelten tehetséges diá-
kok bevonása a tudományos kí-
sérletezésbe, a kutatómunkába. 

Mint az igazgatóhelyettes
mondja, sok város, illetve intéz-
mény pályázott még sikeresen la-
borfejlesztésre. (Keszthely, Gyõr,
Veszprém, Kaposvár, Mosonma-
gyaróvár, Pécs, Szeged, Balaton-
füred). Szeretnének a többiekkel
is kapcsolatban állni és folyama-
tos eszmecserét folytatni. Meglá-
togatni egymás laboratóriumát,
tapasztalatokat gyûjteni.

. . .
A projekt megvalósításában az

alábbi partneriskolák vesznek
részt: Ady Endre Általános Iskola,
Gimnázium és Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény, Belvárosi
Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvû
Általános Iskola, Kertvárosi Általá-
nos Iskola, Landorhegyi Általános

Iskola, Izsák Imre ÁMK, Öveges
József ÁMK, Fekete István Általá-
nos Iskola és Óvoda Bagod, Dr.
Papp Simon Általános Iskola, Gár-
donyi Géza és Szegi Suli Általá-
nos Iskola, Csukás István Nevelé-
si és Oktatási Gyermekközpont.  

HASZNOS ÉS VONZÓ 21. SZÁZADI TECHNIKA A KÖLCSEYBEN
A KORSZERÛ TERMÉSZETTUDOMÁNYOS LABORBAN PANORÁMA VEGYIFÜLKE,
DIGITÁLIS TÁBLÁK, ÚJ KÍSÉRLETI ESZKÖZÖK VÁRJÁK A TANULÓKAT

A zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium sikeresen szerepelt a TÁMOP „Természettudományos oktatás eszközrendszerének és módszerta-

nának fejlesztése” címû pályázatán. A régi kémia- és biológialabor helyén egy új, korszerû, 21. századi oktatóterem, tanári szoba és szertár épült.

A fejlesztés mintegy 305 millió forint százszázalékos európai uniós támogatással valósult meg. A részletekrõl Szûcs Gergely igazgató és Schneider

János igazgatóhelyettes számolt be egy kis „laborsétával” összekötve. 

Szûcs Gergely

ZALAEGERSZEG
Megyei Jogú Város

OKTATÁS 9RÉGIÓ



FALUKÉP10 RÉGIÓ
Bázakerettyén a pünkösdi

hosszú hétvégén rendezték meg
a 49. Olajos Teke Kupát valamint
a 8. Lukvár Ferenc Emlékver-
senyt. A megmérettetés ezúttal
nemzetközire sikeredett, hiszen
két németországi csapat is kép-
viseltette magát a nagy hagyo-
mányokkal bíró versenyen. Ilyen-
kor szokás, hogy vendégeiket a
termálfürdõbe is meginvitálják,
népszerûsítve a település egyik
turisztikai látványosságát.

– Már májusban megnyitottuk
a strandot, amit minden évben
igyekszünk fejleszteni, csinosíta-
ni a szezon kezdetére. Ez alka-
lommal a vízgépészeti technoló-
giát modernizáltuk a jobb vízmi-
nõség illetve a gazdaságosabb
mûködés érdekében – mondja
érdeklõdésünkre Iványi László
polgármester. – A beruházást az
önkormányzat saját cége, a
Bázakerettye Község Szolgáltató
Nonprofit Kft. hajtotta végre sa-
ját erõbõl. Az évente elvégzett
felújítási és csinosítási munkála-
tokkal tudjuk szinten tartani, il-
letve egy minimális szinten fej-
leszteni a termálfürdõt, mert
egyébiránt más lehetõségünk
nincs ezen a téren. Bízunk a jó
idõben és a jó szezonban. Vára-
kozásainkat azzal tudjuk segíteni,

hogy a jegyárakat a 2013-as szin-
ten tartjuk.  

– Nyáron nemcsak a strandra,
hanem rendezvényeikre is elvár-
ják az érdeklõdõket.

– A 49. Olajos Teke Kupa vala-
mint a 8. Lukvár Ferenc Emlékver-
seny nyitotta meg hagyományos
nyári programjaink sorát az elmúlt

hétvégén. Nagykanizsáról még
„sörös-olajos” kupaként indult ez a
verseny. A gazdasági változások
késõbb úgy hozták, hogy hozzánk
került a rendezés joga. A versenyt
összekötöttük a fiatalon elhunyt
barátunk, csapattársunk, Lukvár
Ferenc emléktornájával. A péntek-
tõl vasárnapig zajló, száz vegyes
dobásos viadalon húsz csapat kép-
viseltette magát, a megyén kívül
Szankról és Csurgóról, valamint
egy németországi településrõl is
érkeztek csapatok. Egyik volt te-
kés társunk kint dolgozik, és az ot-
tani tekeklubban játszik. Csapat-
társainak érdeklõdését felkeltette
a bázakerettyei verseny, a szép
természeti környezet, így jöttek el
hozzánk, nemzetközivé téve a ku-
pát. Bízunk abban, hogy a látottak,
tapasztaltak alapján magukkal vi-
szik településünk jó hírét.

– A termálkupa ugyancsak le-
hetõség a település turisztikai
népszerûsítésére. Mikor rendezik
meg a versenyt?

– Hagyományosan június utolsó
szombatján, ami idén 28-ára esik.
A VIII. Kerettye Termálkupa kispá-
lyás labdarúgótorna és családi
nap, melyen a tavalyi évhez ha-
sonlóan idén is 24 csapat küzd
meg a trófeáért. A torna ideje
alatt várjuk a családtagokat, a csa-
pattagok számára ebédet vala-
mint a termálfürdõbe díjmentes
belépést biztosítunk támogatóink
révén. A kerettyei falurészben au-
gusztus 9-én falunapot rende-
zünk, míg a bázai búcsút augusz-
tus 17-én tartják a falurészben.
Nemzeti ünnepünkön, augusztus
20-án államalapító királyunkra,
Szent Istvánra emlékezünk.

– Hol tartanak ez évi fejleszté-
seik megvalósításával?

– Több épület felújításán dol-
gozunk. A Leader-programon el-
nyert támogatás a közösségi épü-
letek valamint a hivatal tetõszer-
kezetének cseréjét teszi lehetõ-
vé. Az önkormányzat épületében
energetikai beruházást is terve-
zünk, ami a nyílászárók cseréjét
és fûtésrekonstrukciót foglalna
magában. Ezt a fejlesztést szin-
tén pályázatból szeretnénk meg-
valósítani, melynek elõkészítésén
dolgozunk. Régi vágyunk teljesül-
het egy pályázat által, mégpedig
az, hogy a mûvelõdési ház mel-
lett lebontott színházterem he-
lyére egy állandó szabadtéri fe-
dett színpadot létesíthetünk. Bí-
zunk benne, hogy az augusztusi
programokra már elkészülhet ez
a létesítmény. A térfigyelõ kame-
rarendszer kiépítése már bejezõ-
dött. Polgárõr egyesületünk
nyert támogatást erre a fejlesz-
tésre, mely nyolc települést érin-

tett, és melynek Bázakerettye
volt a gesztora. 

– Közeleg a jelenlegi önkor-
mányzati ciklus vége. Hogyan ér-
tékeli az eltelt idõszakot?

– A 2006-ban megfogalmazó-
dott fejlesztési programok fõ irá-
nyait tartani tudtuk. Sok mindent
elértünk amellett, hogy maradt hi-
ányérzetünk is. Nem minden vál-
hatott valóra, hiszen idõközben
változtak a körülmények. Ehhez
igazodva, valamint az éppen ren-
delkezésre álló lehetõségekbõl

igyekeztük kihozni a legjobbat.
Ennek köszönhetõen többek kö-
zött megújítottuk óvodánkat, ki-
építettük a vízvédelmi rendszert.

A közigazgatás átalakításából
jól jöttünk ki, az iskola állami átvé-
tele nagy anyagi terhet vett le vál-
lunkról, a több önkormányzattal
fenntartott hivatal mûködtetése
biztosított, ahogy a társulásban
fenntartott óvodánké is. Szeret-
nénk folytatni a megkezdett mun-

kát, hiszen az élet nem áll meg,
mindig hoz új feladatokat. Szeret-
nénk tovább építeni, szépíteni te-
lepülésünket, hiszen a hatalmas
zöldfelületek szinte napi szinten
igényelnek gondozást. Ebbe a fel-
adatba a közmunkaprogramban
résztvevõk alacsony létszáma mi-
att vállalkozókat is be kellett von-
ni tavasszal. Fontos célunk
Bázakerettye turisztikai vonzere-
jének növelése. Az egyedülálló
természeti környezet mellett tele-
pülésünk olajos múltja is méltán
számíthat a szélesebb közönség
érdeklõdésére. 

Településünk és környékének
olajipari múltjáról már több kiad-
vány és kronológia látott napvilá-
got. A legújabb kötet Jó szeren-
csét, Bázakerettye! címmel jelent
meg, melynek könyvbemutatóját
idén februárban tartották. Szer-
zõje a helyi származású, Szombat-

helyen élõ és dolgozó helytörté-
nész, Bajzik Zsolt, aki 12 fejezetre
osztva, 120 oldalon 210 fotóval
meséli el a település életének e
fontos és meghatározó idõszakát.
A Jó szerencsét, Bázakerettye!
cím egyrészt felidézi: így köszön-
tötték az emberek egymást a fa-
luban, de jókívánságot is kifejez a
település jövõjét illetõen, ami ön-
kormányzatunk óhaja is egyben –
zárta gondolatait Iványi László.

NEMZETKÖZI TEKEKUPA, KÖTET AZ OLAJOS MÚLTRÓL

Jó szerencsét, Bázakerettye!

Mint elmondta: a dióskáli köz-
pontú körjegyzõség megszûnése
után most jobb pénzügyi kondí-
ciókkal rendelkeznek. Az orvosi
rendelõben a nyugdíjba vonult
doktor helyett új háziorvos látja el
a betegeket. Sikerült fönntartani a
falugondnoki, a védõnõi és a szoci-

ális gondozói szolgálatot. A falu
polgármesterétõl elöljáróban a
közmunkaprogram eredményeirõl
érdeklõdtünk:

– Idén 32 embert sikerült be-
vonni a március végén indult és jö-
võ év februárjáig tartó START köz-
munkaprogramba. Ezzel a község-
ben gyakorlatilag megszûnt a

munkanélküliség. Ráadásul a prog-
ramba bevont közfoglalkoztatot-
tak szeretik a munkájukat, mert
látják annak hasznosságát, ered-
ményességét. A közhasznú mun-
kát végzõket értékteremtõ mun-
kába vonjuk be. Két brigádvezetõ
iránymutatásával folyamatos el-

foglaltságot, értelmes tevékenysé-
get biztosítunk számukra. 

Rendelkezünk mûvelõeszkö-
zökkel felszerelt traktorral, fûnyí-
ró gépekkel, motorfûrészekkel.
Egyelõre ideiglenesen, 2-3 hónap-
ra, de bõvíti a munkavállalói lét-
számát a helyben mûködõ Hofeka
Kft is. Csak értelmes, elõnyös cé-

lokra fogunk pályázatot beadni ak-
kor, ha az önerõt sikerült elõte-
remteni. A sorrendiséget minden-
hol betartjuk.

– Milyen tervek megvalósítá-
sán fáradoznak?

– Nagy gondot fordítunk a tele-
pülés köztereinek megóvására, az
utcák csinosítására, a vízelvezetõ
árkok rendbe tételére. Szeretnénk
megõrizni a vonzó településképet,
ezért temérdek egynyári virágot
ültettünk ki a község központjába.
Az alsó falurész Kossuth utcájának
kátyúzását biztosan elvégezzük,
de késõbb szeretnénk más mel-
lékutat is rendbe tenni. 

Jövõre az Arany János utca út-
burkolatát tervezzük helyreállíta-
ni. Nálunk télen nincs gond a hó-
hányásra, mert a feladatot rábíz-
zuk a közmunkát végzõ szemé-
lyekre. Az önkormányzati tulaj-
donban lévõ erdeinket nem bo-
csátottuk áruba, hanem saját ma-
gunk kitermeljük, és minimális dí-
jért házhoz szállítjuk a kiváló minõ-
ségû tûzifát. Minden falubeli,
pénztárcájához igazítottan, jutá-
nyos áron, a tüzelési szezon kez-
detére hozzájut így ágfához, ve-
gyes tûzifához, vagy akáchoz. 

A korábban ingyen biztosított
tûzifa sok vitát szült. Kinek adjunk,
ki ne kapjon? E tevékenység ellátá-
sa során sok segítséget nyújt a fa-
lugondnok és a közmunkaprog-
ram. Az önkormányzatunk rendel-
kezik két, összesen egy hektáros,
szépen gondozott, becsületesen
rendben tartott zöldségkerttel,
ahol a burgonya mellett paradicso-
mot, paprikát, cukorborsót, ubor-
kát, kukoricát értékesítünk a piaci
ár alatt. 

KIS LÉPÉSEKKEL, DE ELÕRE

Dióskál derekasan teljesít
Dióskál önkormányzatának képviselõ-testülete az évekkel ezelõt-

ti mínuszos költségvetését mostanra rendbe hozta. Akadnak anyagi
gondjaink, de szerencsére nincsenek komoly pénzügyi nehézségeink.
Az összefogás erejével igyekszünk megoldani a gondokat, és úrrá
lenni minden problémán. Olyan döntéseket igyekszünk hozni, ame-
lyek a falu lakóinak leginkább hasznára vannak – állította a kevesebb,
mint ötszáz lelkes település polgármestere: Kluczer János. 

A program a rendezvénysátorban
felállított alkalmi oltárnál ünnepi
szentmisével kezdõdött, ahol a
Mennyei Atya és Szent Orbán segítõ
közbenjárását kérve, Farkas László
plébános a megjelent hívekkel együtt
imádkozott a bõséges szõlõtermésért
és a kedvezõ idõjárásért. A Káli-, az
Ungi- és a Pogányvári-hegyen továb-
bá a környéken termelt ízletes szõlõ
népszerûsítésére és az abból készült
kitûnõ bor hírverésére a térség vállal-
kozó szellemû boros gazdái körében
ezúttal is borversenyt hirdettek,
amelyre saját termésû nedûkkel lehe-
tett nevezni. A Zalai Borút tagtelepü-
lésének legfinomabb nedûit ez alka-
lommal is bronz, ezüst és arany minõ-
sítésû oklevéllel jutalmazták. 

A Zalai Da Bibere Borlovagrend
tagjainak és a Balatoni Borbarát Höl-

gyek ünnepélyes bevonulásával kez-
dõdõ gasztro-kulturális rendezvé-
nyen Kluczer János dióskáli polgár-
mester mondott köszöntõt. Mint ki-
fejtette: a kistérségben egyre töb-
ben foglalatoskodnak a szõlõ mûve-
lésével, a bor elõállításával. Tisztele-
tet érdemel a szorgalmas termelõk
izzadtságos, áldozatkész munkája és
a befektetett munka eredményekép-
pen dicsõség övezi a hordóban érlelt
nemes italt, hisz az a kóstoláskor örö-
möt, elégedettséget, jókedvet vará-
zsol a bort fogyasztók és a bort elõál-
lítók arcára, szívébe. 

Megnyitójában Vigh László or-
szággyûlési képviselõ, a közép-zalai
egyesület elnöke kiemelte: a bemu-
tatott szentmise is erõsíti hitünket az
értékteremtõ munkánkban, magunk-
ban, a családunkban, a szomszédunk-

ban, a településünkben, az orszá-
gunkban. A borverseny mostanra a
helyi kultúra részévé vált. – A szõlõ-
mûveléssel, borkezeléssel, borelõállí-
tással kapcsolatos tudást és óriási ta-
pasztalatot a termelõknek át kell ad-
ni a fiataloknak is, hogy a vidék jövõ-
je biztosított legyen – mondta el. 

Szládovics László, a borbírálók
nevében kiemelte: a zsûri elé 73 na-
gyon kellemes, igazán finom bor-
minta (52 fehér, 5 rozé, 16 vörös)
került. Egy húszpontos bírálati rend-
szert alkalmazva kiosztottak 8 nagy-
arany-, 18 arany-, 29 ezüst-, 20
bronz-minõsítést és hat bort jutal-
maztak elismerõ oklevéllel. Végvári
Kálmán dióskáli termelõ kapta a tér-
ség legjobb fehérborának járó elis-
merést, Kulda Béla nemessándorházi
termelõ pedig a „Térség Vörösbora“
címmel büszkélkedhetett. „A minták
64 százaléka lett ezüst-, vagy arany-
érmes, ami elismerésre méltó” – tet-
te hozzá. 

A szõlõ és a bor jegyében folklór-
mûsorok keresték a közönség ked-
vét. Nagyon örültünk, hogy idén
több mint 70 minta érkezett –
mondta dr. Csikós Andrea Dóra, a Kö-
zép-Zala Gyöngyszemei VKE munka-
szervezet vezetõje, hiszen a szõlõ-
termesztés egyik meghatározó me-
zõgazdasági tevékenysége térsé-
günknek – bár mára inkább csak az
idõsebb generáció foglalkozik vele.
Éppen ezért a következõ LEADER
idõszakban, 2014–2020 között sze-
retnénk a turizmust és a gasztronó-
miát valamint a hagyományõrzést is
magában foglaló, komplex, a helyi
feldolgozó ipart erõsítõ projekteket
támogatni. Jelenleg is folyik a térsé-
gi tervezés és felkészülés a követke-
zõ pályázati ciklusra.

VII. POGÁNYVÁRI BORVERSENY ÉS BORNAP

Vigasság versenybor-kóstoltatással

Iványi László polgármester értékelte a tekeversenyt.

A Pacsa és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás, a HOFEKA Kft. vala-
mint a Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület tá-
mogatásával Dióskál Község Önkormányzata és a helyi kulturális egyesü-
let közösen, május legvégén szervezte meg a VII. Pogányvári Borversenyt
és Bornapot. 



Az üzemlátogatás ideje alatt
minden csoport másfél órát töltött
a telephelyen. Ez idõ alatt két elõ-
adást hallgattak meg, ahol szak-
embereink bevezették õket az ivó-
víztermelés és szennyvízelveze-
tés rejtelmeibe, illetve az akkredi-
tált laboratóriumvizsgálatok vilá-
gába.

A résztvevõk betekintést nyer-
hettek az ivóvízüzem mûködésé-
be, jártak a diszpécserszobában,
ahol a folyamatirányítási rendszer-
rel ismerkedtek meg, illetve meg-
tekintették a szûrõgépházat, ahol
a friss ivóvíz az év minden napján
kellemes klímát biztosít.

Az elõadások mellett a gyere-
kek kipróbálhatták a szenny-
vízágazat csatornamosóját, illetve
felülhettek az ivóvízágazat árok-
ásójára. Nagy sikere volt a szerel-

vénykiállításnak és a csõszerelõ
játéknak is. A körút végén lajtos-
kocsiból kóstolhatták meg a fris-
sen szûrt ivóvizet. Az üzemlátoga-
tásra összesen tizenkét csoport

érkezett, nem csak Zalaegerszeg-
rõl, hanem a környezõ települé-
sekrõl is.

A Zalavíz Zrt. felelõs közszolgál-
tatóként fontosnak tartja a legki-
sebb korosztály szemléletformálá-
sát, ezért lehetõségeihez mérten
minden lépést megtesz annak ér-
dekében, hogy játékos formában
bõvíthesse a jövõ nemzedékének
víztakarékossággal kapcsolatos is-
mereteit.

ERÕSÍTENI A KAPCSOLATOKAT
LEZÁRULT A ZALAVÍZ ZRT. NYEREMÉNYJÁTÉKA

A Zalavíz Zrt. a Tavaszi Vásár ideje alatt játékra invitálta a fel-
használókat. Ennek az volt a célja, hogy felmérje, az elmúlt idõ-
szakban milyen volt a szolgáltató tájékoztató kampánya.
Kíváncsiak voltak a partnerek víziközmû-törvénnyel kapcsolatos
ismereteire, illetve ivóvíz-szolgáltatással és szennyvízelvezetéssel
összefüggõ gyakorlati kérdéseket kellett megválaszolniuk.

Németh Andrea gazdasági igazgató a Zalavíz Zrt. zalaegersze-
gi ügyfélszolgálati irodájában adta át a nyereményt – egy táblagé-
pet – Süle Dezsõnének. A gazdasági igazgató a fõdíj átadásán el-
mondta, a társaság törekszik a partneri kapcsolatok erõsítésére a
felhasználóival, és a jövõben újabb akciókat is terveznek. 

ÜZEMLÁTOGATÁS A ZALAVÍZNÉL
A gyereknapi rendezvényekhez kapcsolódóan a Zalavíz Zrt. új-

ra megnyitotta kapuit az óvodások és általános iskolások elõtt.
A május 21-i egész napos üzemlátogatás során több mint 200
gyerek fordult meg zalaegerszegi központi telephelyünkön.
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A 35 esztendõs születésnapját
ünneplõ Lenti városa és a kistér-
ség számára a legfontosabb be-
vételi forrást napjainkban egyre
nagyobb mértékben a turizmus
jelenti. Nem csupán a szlovén,
osztrák és horvát határ közelsé-
ge kínál komoly gazdasági lehe-
tõségeket, de a határok jelképes-
sé válásával megélénkülni látszik
a kereskedelmi és a turisztikai te-
vékenység is a térségben, amely-
bõl profitálni szeretnénk. A város
vezetése minden évben nagy
erõfeszítést tesz az idegenfor-
galmi szezonra való sikeres felké-
szülésért – mesélte Horváth
László polgármester, aki Ferenczi
Róbert alpolgármesterrel közö-
sen értékelte a turisztikai fõ-
idényre készülés körülményeit.

– Az önkormányzatnak több
évtizedes vágya, hogy a fürdõben
olyan kereskedelmi szálláshelyek
létesüljenek, amelyeknek a szol-
gáltatási színvonala és elsõ osztá-
lyú minõsége vonzó lehet a fize-
tõképes turisták számára is. A tu-
risztikai szakemberek is megerõsí-
tették elképzeléseinket: a minõ-
ségi fejlesztések irányában kell el-
indulni, mert különben lemara-
dunk versenytársainktól. Minden-
képpen egy 4-5 csillagos hotelt
képzeltünk el, ami késõbb irányt
mutathat a többi szálloda számára
is. Az elmúlt idõszakban akadtak
ugyan olyan befektetõk, akik köz-
mûvesített ingatlantulajdonnal
rendelkeznek szállodák építésére,
de forráshiány miatt ezek a pro-
jektek egyelõre még nem tudtak
startolni. 

Az önkormányzat a közelmúlt-
ban elkészíttette a fürdõ épületé-
hez közel esõ terület rendezési
tervét, lefolytattuk a közmûellá-
tókkal és a hatóságokkal a szüksé-
ges egyeztetéseket. Egy NYDOP
ROP uniós pályázat segítségével,
egy rövidesen megszületendõ
kormányzati döntés után, nettó

3,3 milliárd forint bekerülési ösz-
szegbõl, siker esetén megvalósul-
hat egy nagyléptékû beruházás,
ami fürdõ szolgáltatásbõvítést és
kereskedelmi szálláshely kialakítá-
sát is magában foglal. A turisztikai
attrakciófejlesztés új erõt és len-
dületet adna a további modernizá-
cióhoz. EU-s pénzek és önkor-
mányzati önerõ felhasználásával új
élménymedencéket hozhatnánk
létre, mintegy százszobás minõsé-
gi szálláshely kapcsolódna a fürdõ-
höz.

– Milyen további fejlesztések-
re koncentrálnak?

– Az elmúlt évben megkezdett
közlekedési infrastruktúra-fejlesz-
tést folytatni kívánjuk. Nincs köny-
nyû dolgunk, mert a
város nagy kiterje-
désû és az utak-jár-
dák felújítását mind-
egyik településré-
szen jó néven ven-
nék az ott lakók. Az
igényeket felmértük
és igyekszünk rend-
be tenni nem csak a
csapadékvíz-elveze-
tõ árkokat, több
utcában ivóvízveze-
ték rekonstrukcióra
is szükség van, a
Tompa Mihály utcá-
ban pedig már kész-
re jelentették a
munkát, itt az aszfal-
tozás van hátra. El-
készült a máhomfai
járda, a nagy forgal-
mat bonyolító Lenti–

Mumor kerékpárút teljes, a híd-
korlát-elemeket is magában fogla-
ló felújításán is túl vagyunk. A vá-
rosközponthoz szervesen kapcso-
lódó Zrínyi utcában is szeretnénk a
régi ivóvízvezetékeket újra cserél-
ni, majd az út- és járdafelújítás
kezdõdhet el a mûvelõdési köz-
ponttól az Alkotmány utcáig. A
csapadékvíz-elvezetõ árkok állapo-
tát az egész város területén fel-
mértük, a legszükségesebb ponto-
kon kimélyítettük, szinteztettük,
ahol kellett iszapoltuk. Idegenfor-
galmi látványosságként újra virá-
gosítottuk a közkedvelt Vuk, az
autó, a páva és a smiley virágszo-
bor-kompozíciókat és idén érde-
kességként egy lepke hoz majd új

színfoltot. A zöldterületek gondo-
zására, ápolására most is nagy
gondot fordítottunk. 

– Milyen pályázatok segítik
Lenti fejlõdését?

– Egyszerre két nyertes projek-
tünk is megvalósítás alatt van. 160
négyzetméteres területet érintve
piaci árusítóhelyek felújítását, bõ-
vítését végezzük el a jelenlegi
zöldségesstandok mellett. A fe-
dett árusítóhelyeken új pultokat
állítunk föl, segítve a régióban élõ
gyümölcs- és zöldségtermesztés-
sel, illetve a helyi kézmûves ter-
mékek elõállításával foglalkozókat,
hogy kulturált környezetben, a hi-
giéniai elõírásokat betartva tudják
értékesíteni áruikat, portékáikat.

Nyár végére szeretnénk elkészíte-
ni a huszonkét áruhelyes, vizes-
blokkokkal bõvített, fedett piacot.
A beruházásról az elsõ mûszaki je-
lentéseket már leadtuk. 

A Kerka-parti „Pro Arte” épület
felújítására, részleges akadály-
mentesítésére és új funkciókkal
való megtöltésére is mód nyílik
egy nemzetközi Leader pályázaton
nyert 50 milliós támogatás segít-
ségével. Az objektum felújítására
mintegy 30 milliót költünk, a többi
projektelem kivitelezését pedig a
fennmaradó összegbõl végezzük
el. A helyi termékek felkutatása,
bemutatása, árusítása, forgalma-
zása, népszerûsítése a fõ vezérfo-
nal közösen Kisküküllõ-Sóvárad
partnertelepüléssel. 

– A nyár a kikapcsolódásé,
szórakozásé…

– A helyben élõk és az ide érke-
zõ vendégek tájékoztatását szol-
gálva német és angol nyelven is el-
készült az igényes programfüzet,
amelynek magyar változatát pos-
táztuk a városban és a kistérség-
ben lakó családoknak. Péntek es-
ténként 8 órai kezdettel a mûvelõ-
dési központ elõtti rendezvényté-
ren elindult az ingyenesen látogat-
ható, több élõzenei csemegét kí-
náló, hazai sztárelõadókat felvo-

nultató: „Lenti Zenés Nyári Esték”
programunk. 

A nyári rendezvénysorozatban
fellép: Kaczor Feri, Kovács Kati,
Danics Dóra, Korda György és Ba-
lázs Klári, Janicsák Veca, Vastag
Csaba, Tóth Gabi, Debrei Zsuzsa és
Both Gábor, Szandi, a By The Way, a
Tihanyi Vándorszínpad valamint a
Kerka Táncegyüttes is. A termálfür-
dõ jegyárait idén nem emeltük. Ki-
alakítottunk egy családi belépõjegy
konstrukciót, amellyel a gyerme-
kes famíliák kedvezõ díjazással ve-
hetik igénybe a strandi szolgáltatá-
sokat. Minden második hétvége a
mozgás és a sport népszerûsítésé-
nek jegyében telik, de szórakozta-
tó fürdõprogramokban sem lesz
hiány. Az egészséges életmód, a
mozgás népszerûsítésére, a közös-
ségi élet fejlesztésére két pályáza-
ton összesen 135 millió forintot si-
került nyerni. A sportegyesülete-
ink is eredményesen szerepeltek.
A Zala megyei labdarúgó-bajnok-
ság harmadosztályú nyugati cso-
portjában a lentikápolnai focistá-
ink az elsõ helyet szerezték meg, a
Lenti TE utánpótlása is egy elsõ és
egy harmadik hellyel zárták a sze-
zont, itt az öltözõépület belsõ fel-
újítása is elkészült. 

Nemes Norbert

A SZEZON SIKERÉT REMÉLIK

Lenti lendülettel lép elõre
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A kreatív iparhoz kapcsolódó
foglalkozássorozaton vehettek
részt a Zalabaksán és további hat
településen élõ általános és kö-
zépiskolás diákok. Az önkormány-
zat a TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-
0036 azonosító számú „Múltunk-
ból a jövõnk” címmel valósította
meg közel két éven át tartó pro-
jektjét, melynek eredményeit zá-
ró rendezvényen mutatták be.

Horváth Ottó, Zalabaksa polgár-
mestere köszöntõjében egyik leg-
nagyobb pályázati sikernek érté-
kelte a projektet, melyre közel 30
millió forint támogatást nyertek.
Kiemelte, a foglalkozásokon érdek-
lõdésükre, fogékonyságukra ala-
pozva településeik helyi értékeivel,
hagyományaival ismerkedhettek

meg a gyerekek. A
projekt egyúttal szí-
nesebbé tette a tér-
ség életét, ezért bízik
folytatásában.  

Vigh László ország-
gyûlési képviselõ azt
hangsúlyozta, nagyon
fontos, hogy a fiata-
lok ismereteket sze-
rezzenek a korábbi
nemzedékek tudásá-
ról, arról, hogy éltek,
dolgoztak az embe-

rek, értékeket teremtve maguknak
és közösségeiknek. A tudás átadása
az új generációnak éppen ezért na-
gyon fontos. A projekt e nemes
célt szolgálta, melynek folytatására
buzdított. 

Drávecz-Egyed Enikõ projekt-
menedzser a programot bemutat-
va többek között elmondta, a pro-
jektben elfeledett népi mestersé-
gek, a Göcsej-Hetés vidékre jellem-
zõ helyi sajátosságok megismeré-

se kapott hangsúlyt. Ennek kap-
csán hetvenórás foglalkozásokat
tartottak a hagyományos ételek
készítésérõl, a házi sajt- és túróké-
szítésrõl, a textilmûvességrõl, a to-
jásmûvességrõl. A kulturális tevé-
kenységek további területeit
érintve hirdették meg a népzene
és citera, a dramatikus játékok va-
lamint a fotográfia foglalkozáso-
kat. Az új tanulási formák 105 tér-
ségben élõ gyermeknek nyújtot-
tak új ismereteket a kreatív ipar
területén, miközben megismerték
falvaik hagyományait, építészeti
és tárgyi emlékeit.  

A kálócfai Szabó Brigitta el-
mondta, sajtkészítésen vett részt,
amit nagyon érdekesnek talált.
Egyelõre otthon még nem próbál-
ta ki, de érdekli a gasztronómia,
szakácsnak készül. A Zalabaksán élõ
Beke Klaudiát a természetfotózás
köti le, ezért szívesen élt a lehetõ-
séggel az elmúlt évben. Az érettsé-
gi elõtt álló fiatal lány idén angolra
járt, ahol tudását gyarapíthatta a
sikeres vizsgához.

A záró rendezvényen az Ének-
mondó Együttes közös éneklésre,
mondókázásra invitálta a közönsé-
get, majd Ludas Matyi története
elevenedett meg a drámafoglal-
kozásokon résztvevõ diákok elõ-
adásában.

Zsiráf névre hallgató, négy
csúcstechnológiájú inkubátorral
gazdagodott a zalaegerszegi me-
gyei kórház perinatális intenzív
centruma. Különlegessége, hogy
teteje egy gombnyomásra fel-
emelkedik, így a babát nem kell
kivenni a beavatkozásokhoz, ez-
által elkerülhetõbbé válnak az
esetleges fertõzések is.  A mint-
egy kétszázmillió forintos euró-
pai uniós támogatással megvaló-
sult beruházás során egyéb diag-
nosztikai eszközöket – köztük új-
donságnak számító elektronikus
lázlapokat – is beszereztek. 

Dr. Csidei Irén fõigazgató a pro-
jekt záró rendezvényén azt hang-
súlyozta, nemcsak Magyarorszá-
gon, hanem Európában is egyedül-

álló technikai fejlesz-
tést tett lehetõvé a
pályázati projekt a ko-
raszülött intenzív
részlegen, ahol Zala
megyébõl, Vas megye
dél-keleti valamint So-
mogy megye észak-
nyugati részébõl fo-
gadnak koraszülötte-
ket és súlyos állapotú
csecsemõket. Mint fo-
galmazott, büszke az
osztály munkájára, hi-
szen olyan eredmé-
nyeket tudnak felmu-
tatni, ami páratlan az
országban. Ebben

nagy szerepet játszik a technikai
felszereltség mellett a munkatár-
sak elkötelezettsége és tudása,
mellyel a kis betegek gyógyítását
végzik. Kiemelte továbbá, hogy a
hazakerülõ koraszülöttek 80 száza-
lékát anyatejjel táplálják. A Zala
Megyei Kórház 2009 óta bababarát
kórház is, ezt a címet éppen az
idén újították meg.

Dr. Gárdos László, a gyermek-
osztály vezetõ fõorvosa felidézte,
hogy a nyolcvanas években Zala
megye a legrosszabb helyen állt a
csecsemõhalálozások számát te-
kintve az országban. A 2010-es
években azonban a legjobbak kö-
zé verekedte fel magát,  és ebben
nagy szerepe volt a közelmúltban
elhunyt, a gyermekosztályt újjá-
szervezõ dr. Rubecz Istvánnak. Öt
évvel ezelõtt „Dávid és Góliát har-
cot felvállalva” kezdtek bele a
most záruló fejlesztésbe. Nem
gondolták, hogy öt évig fog tarta-
ni, de megérte a várakozás a te-
kintetben, hogy a jelenleg létezõ
legmodernebb mûszerparkhoz
juthattak hozzá. A korábbi nyolc
mellett négy új, zárt és nyitott
üzemmódra egyaránt alkalmas in-

tenzív inkubátort, kíméletes bá-
násmódot biztosító lélegeztetõ
gépeket valamint egyéb diagnosz-
tikai eszközöket szereztek be. To-
vábbi újdonság az eddig sem Ma-
gyarországon, sem Nyugat-Euró-
pában ezen a területen nem alkal-
mazott elektronikus lázlap, me-
lyen a labortól a röntgenig nyo-
mon követhetõ a csecsemõk min-
den adata. 

A fõorvos végül köszönetet
mondott a mûszaki és informatikai
osztály munkatársainak az integ-
rált rendszer kiépítéséért, melynek
finomra hangolását most végzik.
Ezért egyelõre papír alapon is do-
kumentálnak, de várhatón a zala-
egerszegi lesz az elsõ, ilyen típusú
mûködõ rendszer az országban. 

Reiter József, a Gyógyszerészeti
és Egészségügyi Minõség- és Szer-
vezetfejlesztési Intézet fõigazga-
tó-helyettese arról beszélt, hogy
az elmúlt négy évben mintegy 300
milliárd forint értékû európai uniós
egészségügyi beruházás zajlott
Magyarországon, melynek köszön-
hetõen a kórházi infrastruktúra
egyharmada megújult.

Antal Lívia

KÉTSZÁZMILLIÓ FORINTOS FEJLESZTÉS A KORASZÜLÖTT INTENZÍV CENTRUMBAN

Zsiráf inkubátorok, elektronikus lázlapok

Egy új, 140 négyzetméter belterületû, mintegy harminc fõ
befogadására alkalmas „Le a cipõvel” elnevezésû ifjúsági
szálláshelyet, vendégszobákat avattak Sármelléken helyi

óvodások közremûködésével június elején. 
A Leader-pályázat segítségével szépen rendbetett szálláshe-

lyen külön lakrészt alakítottak ki a fiúknak és a lányoknak is. A
600 négyszögöles füvesített udvaron sátorhelyek kialakítására is
mód nyílik, így a komplexum egyszerre akár hatvan diák befoga-
dására is alkalmas. A mintegy 18 millió forintos pályázati támo-
gatásból és jelentõs összegû önkormányzati önerõ felhasználásá-
val felújított épületet elsõsorban a borturizmus erõsítésére vala-
mint a Kis-Balatont, a Kányavári-szigetet felkeresõ bakancsos és
kerékpáros turisták fogadására alakították ki.

A nyitóünnepségen Szabó Zsolt az újjáalakított és modernizált
építményt üzemeltetõ cég, a Sármellékért Közhasznú Nonprofit
Kft. ügyvezetõje röviden ecsetelte a kivitelezés részleteit. Hor-
váth Tibor polgármester avatóbeszédében arról is szólt, hogy a
felújítás elõtt rossz állapotban lévõ ingatlan több mint nyolcvan
esztendõn keresztül egyházi fenntartású, két tantermes elemi is-
kolaként mûködött. A Kis-Balaton közelsége turisztikai szem-
pontból eddig is sok turistát csalt a községbe, ám a frissen át-
adott turistaszállás még több látogatót vonzhat a településre.
Bóka Tibor helyi plébános Isten kegyelmét és segítségét kérve
megáldotta az egykori iskola új funkciót kapott épületét. A sza-
lagátvágást követõen a meghívottak megtekintették az új szál-
láshelyet, ahová július derekán érkeznek az elsõ vendégek. 

SÁRMELLÉKI SIKER

Ifjúsági szálláshelyavató

Alakulóban van a természet és az ember közötti barátság
megújítása. Szép példáját mutatja ennek egy nemrég
Vonyarcvashegyen megvalósult beruházás. A környezet,

ha a szolgálatát csakis a saját javunkra akarjuk fordítani, akkor
pusztul, de értéktelenedik akkor is, ha rajta kívül reked a civilizált
kultúra. 

Vonyarcvashegy önkormányzata, az üdülõtelepülésen mûködõ
Aranyhíd Horgászegyesület valamint a vízügyi hatóság együttmû-
ködésében közel kerülhetett egymáshoz a vizes élõvilág és az
emberi igény szolgálata. Vízparti horgásztanya és sétány létesült,
ami szervesen kapcsolódik a már korábban megépült csónakki-
kötõhöz. Olyan beruházásról van szó, ami a közvetlen part mel-
letti úgynevezett zagytéren, a Balaton mederkotrása során depo-
nált iszap-szárazulaton készült.        

A térség „nagybirtokosaként” üdvözölte a beruházást a mina-
pi avatáson Pécseli Péter, a balatoni vízügyi kirendeltség veze-
tõje. Mint elmondta, az igazgatóság a zalai Balaton-parti sávban
46 hektár terület kezelõje, a vonyarciak tervének megvalósulása

jó példa rá, hogy miként lehet az emberközösség is része a ter-
mészetvédelmi élõhelyeknek. 

Péter Károly polgármester elmondta, hogy a megvalósításra
az érdekeltekkel folytatott közös gondolkodás és szándékok ta-
lálkozása révén kerülhetett sor, a munkálatokra több mint 10 mil-
lió forintot fordítottak. A sétány a természetbe illõ technológiá-
val és anyagfelhasználással készült, élõ fûzfavesszõk védelmével
ellátott pihenõpadokkal, napelemes kandeláberekkel. Ezzel a ko-
rábbi kietlen terület rekultivációja is megtörtént, közjóléti célú
használatra alkalmas módon. Simon Ferenc horgászegyesületi el-
nök az 1995 óta dédelgetett terv megvalósításáért tett erõfeszí-
téseket idézte fel, s bemutatta a Peca-lak névre keresztelt hor-
gászpihenõt, egyben ajánlva azt társ civil szervezetek, közössé-
gek, turisták használatára.     

Az épület a Balaton Art képzõmûvészeti közösség kamara ki-
állításával együtt nyílt meg. 

HORGÁSZTANYA ÉS SÉTÁNY

Révbe értek tervükkel 

MÚLTUNKBÓL A JÖVÕNK

Kreatív foglalkozások diákoknak

www.zalamedia.hu



A 2012 nyara óta folyó kivite-
lezési munkák során a kivitele-
zõknek – a Szabadics-Pentavia
közös ajánlattevõknek – szá-
mos természeti és mûszaki ki-
hívással kellett megküzdeniük.
A munkák egy része például víz
alatt zajlott, idõnként – például
tavaly télen – kirívóan szélsõsé-
ges idõjárási körülmények hát-
ráltatták a munkákat. Emellett
zajjal, zavarással járó munkaré-
szeket – természetvédelmi
okokból – csak a védett mada-
rak költési idején kívül, az õsz-
tõl tavaszig tartó idõszakban
végeztek.

A most elkészülõ létesítmé-
nyek révén a természetes víz-
járás utánzására alkalmas
rendszer alakul ki, amely ru-
galmas üzemirányítást, vízkor-
mányzást tesz lehetõvé, alkal-
mazkodva a csapadék mennyi-
ségéhez. Így kedvezõ környe-
zeti feltételek jönnek létre a vi-
zes élõhelyeket kedvelõ élõlé-
nyek számára is. 

A munkaterület átadása
2012. június 1-jén történt meg,
és még az év augusztusában
az elõkészítõ földmunkákkal
ténylegesen is megkezdõdött a
Kis-Balaton vízvédelmi rend-

szer második ütemének építé-
se. A földmunkák között a leg-
fontosabb a Zala meder kot-
rása volt több mint nyolc ki-
lométer hosszban. A Hídvégi
tó melletti Zala-holtág megkot-
rása, az iszap eltávolítása
2878 méter hosszúságú sza-
kaszt érint: ez teszi lehetõvé,
hogy a Zala idõszakos rövidre
zárása esetén akár másodper-
cenkénti öt köbméternyi vízho-
zamot is el tudjon vezetni a fo-
lyómeder. Az Ingói-bereken át-
folyó Zala medre összesen
8029 méter hosszúságban vál-
tozott: kimélyítették, visszaállí-
tották a megszaggatott töltést.
Emellett a déli keresztcsa-
tornán 3700 méter, a Kender-
áztató csatornán 3800 méter
hosszon kotorták-kotorják a
medret.

A kivitelezés során több új
mûtárgy épült, amelyekkel
már a próbaüzem idején is a víz
„kormányzása” történik. Hogy
könnyebben el lehessen kép-
zelni, milyen nagyságrendû épí-
tési feladatokkal kell a kivitele-
zõnek megbirkóznia, érdemes
megnéznünk a számokat. 

A munkaterületeket 13 épí-
tési helyszínen kellett szádle-

mezzel körbehatárolni, biztosí-
tani. A helyszínek körbehatáro-
lásához 9628 négyzetméter,
körülbelül 1000–1200 darab
szádlemezt vertek le 6 és 12
méter mélységbe. A lemezekkel
körbezárt területrõl a föld eltá-
volítása és a szádfal dúcolása
után, biztonságosan, a környe-
zõ vizek felszínéhez viszonyít-
va átlagban 3 méter mélység-
ben lehetett végezni az építke-
zés munkálatait. 

A földmunkák során 122 500
köbméternyi földet bányász-
tak ki több anyagnyerõ helyrõl,
amelyek megnyitása elõtt ré-
gészeti feltárást és leletmen-
tést végeztek a Göcseji Múze-
um munkatársai. Ebbõl 70
000 köbméter földet új tölté-
sek építésére használtak fel,
25 000 köbméternyi pedig töl-
tések felújítására, helyreállítá-
sára szolgált, a maradék az
ideiglenes mûtárgyaknál ka-
pott szerepet.

A vasbeton cölöp-alapozási
technikával készült a 22T zsilip
rekonstrukciója: itt 40 db, a 31T
zsilipnél 52 darab 12 méter
hosszú oszlop adja a kellõen
stabil alapot. A 25T jelû

Gurgulói-zsilip építéséhez 32
darab, a 23T zsiliphez 44 da-
rab, míg a 32T zsiliphez 52 da-
rab 8 és 10 méter hosszúságú
vasbeton cölöpöt kellett leverni.
A beruházás során egyébként
összesen mintegy 2700 köb-
méternyi betont használtak
fel, valamint 150 tonna – 12-20
milliméter átmérõjû – ellenõr-
zött minõségû betonvasat is be-
építettek.

A mûtárgyak közül a legkü-
lönlegesebb talán a halak ívási
helyére jutását szolgáló két, eu-

rópai összehasonlításban is
egyedülálló technikával meg-
épített kõbukós hallépcsõ.
Mindkét hallépcsõ esetében
nyolc-nyolc kõbukón, bukón-
ként átlagosan 15 centis ugrá-
sokkal tudnak a halak ívási te-
rületükre eljutni. A hallépcsõk
úgy lettek kialakítva, hogy mobil
halcsapdát lehet elhelyezni
rajtuk, a tájidegen halak kiszû-
résére. 

A próbaüzem nemcsak a víz-
ügyi létesítményeket érinti, ha-
nem azt a korszerû, az egész

vízvédelmi rendszerre kiter-
jedõ informatikai hálózatot,
amely adatokat szolgáltat a
rendszer kezelõinek többek
között a Kis-Balaton egyes te-
rületeinek vízminõségérõl, fizi-
kai-kémiai állapotáról. A szak-
emberek az adatok elemzését
követõen dönthetik el, mely
ponton avatkoznak be, mely
területen milyen vízborítottság
lehet optimális a Balaton víz-
minõségének megóvása, vagy
az értékes vizes élõhelyek
megfelelõ állapotban tartása
érdekében.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
www.kisbalatonprojekt.hu

Információs központ: Kis-Balaton Ház, Zalavár.
Nyitva tartás: keddtõl vasárnapig: 9–12 óráig és 13–18 óráig.

Információs zöld szám:
06-80/630-051, hétköznap 9–13 óráig.

A beruházás költségei
AKis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem projekt az Európai Unió támogatásával való-

sul meg a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) „Vizeink jó kezelése” akció-
terve keretében. A tervezett összköltség 6.147.138.996 forint, a beruházás 100 százalékban
támogatásból valósul meg. 

A nyár elejére célegyenesbe ért a Kis-Balaton
Vízvédelmi Rendszer II. ütemének mûszaki kivite-

lezése, elkészültek a próbaüzem júliusi megkez-

déséhez szükséges létesítmények. A három hóna-

pos idõtartamra tervezett próbaüzem során a

rendszer elemeinek mûködõképességét, a rugal-

mas vízkormányzás módját tesztelik a szakembe-

rek. 2014 októberére a vízvédelmi rendszernek tel-

jes mértékben mûködõképesnek kell lennie. 

A KIVITELEZÉS KÖZELEDIK A BEFEJEZÉSHEZ 

Kezdõdik a három hónapos próbaüzem a Kis-Balatonon

KIS-BBALATON 13RÉGIÓ



Szabadtéri nyáresti filmvetítés-
sel már június középsõ péntekén
kezdetét vette a sportcentrum-
ban a XVI. Alsópáhoki Falunap,
amelyet a község önkormányzata
közösen szervezett az Alsópá-
hokért Közalapítvánnyal.

Czigány Sándor polgármester
tartott rövid évértékelõjében a he-
lyi aktív civil életet dicsérve jelezte:
folytatódik a járdaépítés, felújítják
az egészségházat, új falubuszt vá-
sárolnak és a település karbantar-
tására is beszereznek egy gépjár-
mûvet. Késõbb átadták a községi
kitüntetéseket is. A képviselõ-tes-
tület „Alsópáhok egészségügyéért”
címet adományozott dr. Józsi Mária
gyermekorvosnak több évtizedes
lelkiismeretes gyógyító munkájá-
ért. Lénárt Anikó pedagógus magas
színvonalú nevelõi és szakmai mun-
kájának elismeréseként vehette át
az „Alsópáhok közoktatásáért” ki-
tüntetést. 

A kisgyermekes családok érde-
kében kifejtett munkájáért elisme-

rõ oklevelet kapott: Sági Éva védõ-
nõ, továbbá civil szerepéért az
Alsópáhoki Önkéntes Tûzoltó Egye-
sület. A helyi labdarúgó-egyesület-
ben végzett lelkiismeretes munká-
jáért ugyancsak elismerõ oklevéllel
jutalmazták Monori Tamást.
Kocsmár Péter a polgárõr-egyesü-
letben végzett odaadó munkájáért
kapott elismerést. Polgármesteri
dicséretben részesült az önkor-
mányzatnál végzett lelkiismeretes
munkájáért Ferenczi Gáborné is. 

A borverseny gyõzteseként Ber-
tók Imrét hirdették ki, aki 2006-os
olaszrizlingjével szerzett elsõ he-
lyet. A pálinkamustra elsõ helyezé-
sét Kovács Zsolt szerezte meg riz-
ling tönkölypálinkájával. 

Látványos és egyben ha-
gyományos cápadobálás-
sal vette kezdetét a sze-

zon a zalaegerszegi AquaCity-ben
a szombati nyitó napon. Közép-
Európa egyik legnagyobb vízi vi-
dámparkjában 93 ezer látogató
fordult meg 2013-ban. 

Idén is kitelepül az Egerszeg
Pont, ahol újdonságként kávézóval
is várják az érdeklõdõket. Szintén új
szolgáltatásként egyhetes idõtarta-
mú gyermektáborokat szerveznek,
melyre várják a családok jelentke-
zését. Költsége húsz ezer forint. A
fürdõzés mellett egyéb szórakozta-
tó programokat is biztosítanak a
gyerekeknek, akik napi háromszor
étkezést kapnak. Minden már is-
mert és kedvelt rendezvényt meg-
tartanak a nyáron, és természete-
sen újdonságokra és meglepeté-
sekre is számíthatnak a látogatók.

ALSÓPÁHOKI FALUNAP BORVERSENNYEL 

A jól végzett munka elismerése

Várja látogatóit az AquaCtiy

A nyitás óta már
1500-nál is többen
kértek támogatást,
szakmai segítséget.
A létesítményben
különbözõ testi-lelki
egészségmegõrzés-
sel kapcsolatos prog-
ramokat, elõadáso-
kat, tréningeket tar-
tanak. Elõzetes beje-
lentkezést követõen
bárki részt vehet egy
ingyenes állapotfel-
mérésen, így megelõzve a beteg-
ségek kialakulását. Az iroda szol-
gáltatásai mindenki számára térí-
tésmentesen elérhetõk, beutaló
és egyéb papírok nélkül. 

A szakképzett munkatársak in-
gyenesen segítenek a dohányzás
és alkoholfogyasztás, a szenve-
délybetegségek visszaszorításá-
ban, a mentális egészség javításá-
ban, a rizikótényezõk feltárásá-
ban. Az itt dolgozó gyógytor-
nászok és dietetikusok személyre
szabott tanácsokkal segítik a hoz-
zájuk fordulókat. Végeznek élet-
móddal, táplálkozással kapcsola-
tos szûréseket, állapotfelmérése-
ket. Külön helyiségben gerinc-
program és gyógytorna is igény-
be vehetõ. Szerveznek különféle
sportprogramokat és adottak a
rekreációs mozgás feltételei. 

Az iroda júniusban 14 környék-
beli településre (Vonyarcvashegy,

Várvölgy, Balatongyörök, Zala-
szántó, Zalavár, Karmacs, Eszter-
gályhorváti, Szentgyörgyvár, Bó-
kaháza, Vállus, Gétye, Vindornya-
fok, Vindornyalak, Keszthely) is ki-
települt, ahol az irodavezetõ la-
kossági fórumon tájékoztatta a
megjelenteket az iroda tevékeny-
ségérõl, és válaszokat adott a fel-
merült kérdésekre. 

Az egészségnapokon egy spe-
ciális géppel állapotfelmérést vé-
geztek, amelynek eredményét
percek múlva kiértékelték. A be-
rendezés néhány perc alatt teljes
testanalízist végez, megméri a
teljes testtömeg indexet, a test-
zsírt, a vázizomzat állapotát, a
szervezet fittségi helyzetét, és az
alapanyagcsere viszonyait. 

Elérhetõség: 
83/311-060/1145-ös mellék; 

weblap: www.vk-keszthely.hu
E-mail: efikeszthely@gmail.com

A KESZTHELYI KISTÉRSÉGBEN

Egészségfejlesztési programok
A Keszthelyi Kórház sikeres pályázatának (TÁMOP-6.1.2-11/3-

2012-0076) köszönhetõen tavaly december 18-a óta Egészségfej-
lesztési Iroda mûködik a kórház fõbejárata mellett, a volt gyógyszer-
tár helyén.  

Amikor Virág, Zsófi és Blanka
néhány éve a Kreatív Nyelvtanu-
lással elkezdtek nyelvet tanulni,
õk sem gondolták, hogy ilyen si-
keres nyelvtanulók lesznek. Virág
és Blanka átlagos nyelvtanu-
lónak tartotta magát, 27 évesen
mindössze egy nyelvbõl volt
bizonyítványuk. Életük nagy
felfedezésének érzik a módszer-

rel való megismerkedést. Azóta
ugyanis Virág kilenc, Blanka
pedig tizenhárom nyelvbõl szer-
zett középfokú nyelvvizsgát. Zsó-
fi pedig 18 éves „kreatív nyelvta-
nuló", negyedikes gimnazista-
ként már tíz nyelvbõl vizsgázott
sikeresen, teljesítménye korosz-
tályában egyedülálló.

Könnyedén, három-négy ha-
vonta tettek középfokú nyelvvizs-
gát, a felkészüléshez kizárólag a
Kreatív Tananyagot használták.
Figyelem, manapság gyakori,
hogy a középfokú nyelvvizsga
hiánya miatt a végzõsök fele nem
veheti át diplomáját!

A tananyag kidolgozója, Gaál
Ottó 27 nyelvvizsgájával a nyelv-
tanulás egyéni bajnoka Magyar-
országon. Három dolog, amiért
érdemes ezzel a tananyaggal ta-
nulni:

1. A könyvben szereplõ 8000
kétnyelvû mondatrész, mondat
és a hanganyag megtanít beszél-
ni – tanári segítség nélkül.

2. A könyv tartalmazza a kö-
zépfokú nyelvvizsga nyelvi anya-
gát – ezt a lányok eredményei is
bizonyítják.

3. Kiváló módszer újrakezdés-
re, szinten tartásra, sõt – újra elõ-
véve – bármikor felfrissíthetjük
vele nyelvtudásunkat anélkül,
hogy be kellene iratkoznunk egy
nyelvtanfolyamra.

További információ az alábbi
honlapon található, illetve az elõ-
adáson, ahol elmondjuk a titkot,
hogyan lehet minden olyan em-
berbõl sikeres nyelvtanuló, aki
valóban komolyan gondolja,
hogy elsajátít egy idegen nyelvet.

www.kreativnyelv.hu

Gaál Ottó nagysikerû tankönyveinek

bemutatója Zalaegerszegen és Keszthelyen!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló

beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!

ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, HORVÁT,

SPANYOL, SVÉD, DÁN, NORVÉG, OROSZ,

PORTUGÁL, HOLLAND, ESZPERANTÓ

tananyagok megtekinthetõk és

21.990 Ft-os egységáron megvásárolhatók:

2014. július 2-án (szerda) és 9-én

(szerda) 17–19 óráig

Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1.

(volt Zalaterv-székház)

I. emelet nagyterem.

Keszthely, Fõ tér 3. 

Balaton Kongresszusi Központ

Básti Lajos Termében

2014. július 1-jén és 8-án

(kedd) 17–19 óráig.

Zalaegerszeg, Göcseji út 45.
(a Deák-iskolával szemben)

Elõadás helye és ideje:

2014. június 21. szombat 10.00

Gyere el a módszert részletesen bemutató

        

ahol kiderül, mely ételekre reagál a szervezeted
pozitívan, melyekre energiaszint-csökkenéssel

és mely ételektõl hízol hormonálisan.

www.zalasport.hu
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Szilágyi László ügyvezetõ igaz-
gató köszöntõjében elsõként a
sárgarozsda fertõzés elleni véde-
kezésre hívta fel a figyelmet. Mint
mondta, különösen az extenzív
termelésnél igényel sokkal na-
gyobb törõdést a növényvédelem,
de terméskiesés így is elõfordul-
hat. Beszélt a takarmánybúza vagy
a jó minõségû étkezési búza ter-
melésének dilemmájáról, miután a
gazdálkodók egy része úgy véle-
kedik, mindegy milyen a minõség,
csak sokat teremjen. Valóban kicsi
az árkülönbség a felvásárlási árak-
ban, de egyet nem szabad elfelej-
teni, a takarmánybúzát nem, míg
a minõségi étkezési búzát mindig
el lehet adni. Ezért az egészséges

arány megtartására intette a gaz-
dákat. A szója (ami kitûnõ elõvete-
ménye a búzának) kapcsán kitért
arra is, hogy 2015-tõl komoly tá-
mogatásban részesül minden fe-
hérjenövény termesztése a zöldí-
tés miatt. A gazdák hektáronként
45-60 ezer forint között kaphat-
nak a földalapú támogatás mel-
lett. 

Szilágyi László beszélt arról is,
hogy 2013-ban egyetlen fillér álla-
mi támogatás nélkül dolgoztak,
ezért reményét fejezte ki a tekin-
tetben, hogy a 900 milliárd forin-
tos kutatás-fejlesztési alapból a
nemesítõk is részesedhetnek.

Benke Zoltán, a NÉBIH osztály-
vezetõje elõadásában a magyar

Nemzeti Fajtajegyzékben szereplõ
fajták használatára buzdította a
termelõket, kiemelve, hogy a sze-
gedi gabonakutató által nemesí-
tett õszi búzák vezetõ helyet fog-
lalnak el a szaporítási sorrendben
hazánkban. Szólt arról, Magyaror-
szág nagyhatalomnak számít a ve-
tõmag-elõállításban, mégis ala-
csony itthon a vetõmag-felújítási
arány, ami nem jó.  

A Gabonakutató õszi búzafajtái
a legkeresettebbek a hazai terme-
lõk körében. Vezetõ helyen áll a
magas és kiegyenlített hozamo-
kat és stabilan jó malomipari érté-
keket produkáló GK Csillag, vala-
mint a kiváló minõségû, prémium
kategóriába sorolható GK Békés,
ajánlotta figyelembe Vadvári
László területi képviselõ. Intenzív
körülmények között rekordter-
mésekre képes a GK Szala. Az õszi
búza stabil malmi minõségû, mu-
tatói közel állnak a javító kategó-
ria értékeihez. A GK Berény alkal-
mazkodóképességével, nagy ter-
méspotenciájával, valamint a szá-
razsággal szembeni ellenállóságá-
val tûnik ki. A még újnak számító,
kiváló minõségû, bõtermõ GK Fu-
tár kedvezõ körülmények esetén
ugyancsak rekordtermésekre ké-
pes fajta. 

A szegedi Gabonakutató
táplánszentkereszti repcenemesí-
tési programja négy évtizede szol-
gálja a termelõket. Ajánlatában et-
tõl az évtõl csak a saját nemesíté-
sû õszi káposztarepce fajtái és hib-
ridjei szerepelnek, melyek kiváló
télállósággal, nagy termõképes-
séggel és magas olajhozammal
rendelkeznek, jelezte Vadvári
László. 

Új üzemcsarnokok kialakítá-
sával folytatódik a Mould Tech
Kft. telephelyfejlesztése. A szer-
szám- és alkatrészgyártással
foglalkozó cég 2012-ben létesí-
tett saját telephelyet Zalaeger-
szegen az északi ipari parkban,
ahová a korábbi bérelt helyérõl
az év végén költözött ki. Már
akkor megfogalmazódott az
igény a bõvítésre, melynek
most tesznek eleget.

– Saját telephelyünk kialakítá-
sát három ütemben határoztuk
meg. Zöldmezõs beruházásában
elsõként tulajdonképpen a fõ-
épület készült el, ami egy 1500
négyzetméteres üzemcsarnokot
és irodahelyiségeket foglal ma-
gába – idézi fel Molnár Gábor, a
Mould Tech ügyvezetõ igazgató-
ja. – Második lépésként idén egy
relatíve kisebb, 300 négyzetmé-
teres üzem létesítésébe fogtunk,
amit júniusban adunk át. Ennek
egyik része csatlakozik a meglé-
võ csarnokhoz, míg a másik ré-
szében speciális technológiákhoz
úgynevezett tiszta szobákat ala-
kítunk ki. Továbbá engedélyes
tervekkel rendelkezünk egy 800
négyzetméteres csarnok építé-
séhez is, ami jövõre készül el. A
tervszerû infrastruktúra-fejlesz-

tést így 2015-re tekint-
hetjük befejezettnek. 

– Az építkezés mel-
lett a gépparkot is fej-
lesztették.

– Valóban, új gép-
park beszerzésére
2013-ban egymillió
eurót, idén pedig 700
ezer eurót fordítot-
tunk. Az utolsó gépek,
berendezések június
végén érkeznek. Ez
nagyságrendileg jelen-
tõs beruházást tett ki,
egyelõre több gépet
nem kívánunk besze-
rezni, erõinket a továb-
biakban a humán-
erõforrás fejlesztésére
koncentráljuk. Ez azt jelenti,
hogy 2015 végére megpróbáljuk
stabilizálni és növelni a munkafo-
lyamatok hatékonyságát, illetve
beállítani az ideális létszámot,
ami a gépek mûködtetéséhez és

a megrendelésállomány teljesíté-
séhez szükséges.  

– Hogyan kívánják ezeket a
célokat elérni?

– Idén elindítottuk saját kép-
zési programunkat a zalaeger-
szegi Ganz-szakközépiskolával
együttmûködve. Az intézmény
segített abban, hogy tizennyolc
frissen végzett gépésztechnikust
vehessünk fel. A pályakezdõ fia-
talok ötéves oktatási program-
ban vesznek részt munka mel-
lett, ami feltétlenül szükséges
ahhoz, hogy a szerszám- és alkat-
részgyártás, a globális piaci kör-
nyezetben végzett tevékenység
területén jártasságot szerezze-
nek. Egyetemi oktatók, tanárok
és pszichológusok közremûködé-
sével még ebben a hónapban el-
kezdõdik a mentorok képzése.
Cégünk munkatársai közül vá-
lasztottunk ki kilenc fõt, akik
mentorai, tanárai lesznek a fiata-

loknak. A képzés, ahogy említet-
tem, ötéves. Bízunk benne, ko-
molyan veszik és élnek a lehetõ-
séggel a pályakezdõk, akiknek,
hogy ezt bizonyítsák, egy év tü-
relmi idõt adunk. 

Az új munkatársakkal létszá-
munk hetven fõre emelkedik, és
ezt tartani is kívánjuk. Állomá-
nyunk egyharmada mérnök, a
többi technikus munkakörben
dolgozik. Vállalatunk vezetése a
közösségépítést is fontos céljá-
nak tekinti. Egy családi pihenõ-
parkot is építünk jelenleg, ahol
grillezõhely, foci- és kosárlabda-
pálya áll majd rendelkezésre a
kollégák számára. 

– A cég árbevétele hogyan
alakult az elmúlt években?

– Az elmúlt években közel
megdupláztuk árbevételünket,
amit idén is tudunk növelni mint-
egy ötven százalékkal. A fejlesz-
téseket követõ konszolidációs

idõben az árbevétel-növekedés
üteme azonban le fog lassulni.
Úgy gondoljuk, hogy 2015 végé-
re egy stabil, jól mûködõ, het-
venfõs létszámú, egymilliárd ár-
bevétel fölötti zalaegerszegi vál-
lalat jöhet létre. Szándékaink el-
érésében, ahogy az elmondot-
takból is kiderül, fontos szerepet
játszik a képzõintézményekkel
való kapcsolattartás, jelenlétünk
a duális mérnökképzésben és a
kutatás-fejlesztésben. Itt említe-
ném meg, hogy cégünk fõ támo-

gatója a Technológiai Centrum-
ban zajló formaautó-fejlesztés-
nek. A pályaorientációt segíti ez a
program, melyben egyetemisták,
középiskolások vesznek részt.  

– A telephely- és gépparkfej-
lesztés menyiben szolgálja a te-
vékenység bõvítését?

– Technológiai fejlesztéseink
egy része kimondottan arra irá-
nyult, hogy el tudjuk kezdeni
2013-ban a precíziós alkatrész-

gyártást. Nemcsak gépeket, de
olyan mérõeszközöket is besze-
reztünk, melyekkel ezen alkatré-
szek mérését is el lehet végezni.
Még az elején vagyunk annak,
amit elkezdtünk, most szervez-
zük azokat a vevõi auditokat,
melyek hosszabb távon sokkal
biztosabb mûködést tesznek le-
hetõvé. Kijelenthetjük, sikerült
betörnünk a globális piacra, ami
tulajdonképpen mûködteti a gaz-
daságot világszerte. Célunk egy-
értelmûen az, hogy nagyon jó
minõségû, nagy hozzáadott ér-
tékkel bíró termékeket tervez-
zünk és gyártsunk. Már nemcsak
az az elvárás velünk szemben,
hogy minél olcsóbban, hanem
minél jobb minõségben termel-
jünk, ami jelentõs elõrelépés.
Ezért is törekedünk specializálód-
ni bizonyos szakterületekre, amit
a nagy szellemi kapacitást igény-

lõ, bonyolult alkatrészek tervezé-
se és gyártása, az öttengelyes
megmunkálás fémjelez. A meg-
rendelõket ugyanis az ilyen mun-
kák hozzák. 

A magunk elé állított cél nem
lehet kevesebb, minthogy a
Mould Tech Kft. a legjobbak közé
tartozzon, vagy legalább ebbe az
irányba tartson hazánkban és Eu-
rópában – hangsúlyozta Molnár
Gábor.  

SAJÁT KÉPZÉSI PROGRAMOT INDÍTOTTAK, PRECÍZIÓS ALKATRÉSZGYÁRTÁSBA FOGTAK

Bõvíti üzemcsarnokát a Mould Tech Kft.
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Az Együtt a Jövõért Egyesület
június elsõ szombatján Családi
Egészségnapot szervezett a me-
gyeszékhelyi Art Moziban. 

Drávecz Szabolcs projektveze-
tõ, a program szakmai irányítója
érdeklõdésünkre elmondta, az
egészségna-
pot a 11 hó-
napon át tar-
tó „ÉLETERÕ
– HARMÓNIA
– EGÉSZSÉG!"
címû prog-
ramsorozat
e l e m e k é n t
r e n d e z t é k
meg. A pro-
jekt célja az
egészséges
é l e t m ó d
népszerûsí-
tése, a figye-
lem felhívása
a prevenció
fontosságá-
ra, a beteg-
ségek meg-
elõzésének és gyógyításának alter-
natív megoldásaira. 

Hozzátette, az egészségnap
programjai az állapotfelmérés mel-
lett az egészségmegõrzés alappillé-
reire, a rendszeres testmozgásra,
az egészséges táplálkozásra és a
mentálisan egészséges személyiség
kialakításának elõsegítésére irá-
nyultak. A látogatók a szûrések
mellett a táplálkozással és lelki
egészségvédelemmel kapcsolatos
elõadásokon, személyre szóló
egyéni táplálkozási és életmód-ta-

nácsadásokon vehettek részt.
Emellett bio- és helyi élelmiszerek
vására és ételkóstoló, masszázs,
filmvetítés és gyermekprogramok
fogadták az érdeklõdõket. 

A rendezvényen a mozogni vá-
gyóknak is igyekeztek kedvezni. A
Vital Force Fitness Nõi Fitness Stú-
dióban a gyógytorna mellett kü-

lönbözõ kondicionáló tornával vár-
ták a jelentkezõket a szakembe-
rek. A nap folyamán Czanik Balázs
capoeira aerobik edzést tartott. A
rendezvény zárásaként a jeges Du-
na átúszásáról híres Schirilla
György érdekes elõadásban fejtet-
te ki gondolatait az egészség fon-
tosságáról.

Az egészségnapon több mint
500 érdeklõdõ volt, akik közül leg-
többen az egészségügyi állapotfel-
mérések és a különbözõ tanács-
adások miatt látogattak ki a ren-

dezvényre. Nagyon népszerû volt a
koleszterinszint-mérés, a csontsû-
rûség-vizsgálat, az anyajegyszûrés
mellett a különbözõ táplálkozási és
életmód-tanácsadások.  

Az európai uniós finanszírozású
projekt júliusban befejezõdik. Az
eddigi programjaik között egész-
ségügyi állapotfelmérés, elõadá-

sok, gyalogtúra szerepelt, továbbá
havi ismeretterjesztõ cikksorozat-
tal is jelentkeztek. Az Együtt a Jö-
võért Egyesület a nyáron szervez
még reform fõzõtanfolyamot, ke-
rékpár- és gyalogtúrákat, továbbá
hölgyek számára mozgással kap-
csolatos tréningeket. A projekt le-
zárását követõen az egyesület to-
vábbra is szeretne hasonló rendez-
vényeket, programokat tartani,
mert egészségünk fontosságát
nem lehet elégszer hangsúlyozni –
összegzett Drávecz Szabolcs. 

SZEGEDI GABONAKUTATÓ: KALÁSZOS FAJTABEMUTATÓ

90 év tapasztalatával a jövõ kenyeréért 
A szegedi Gabonakutató Nonprofit Kft. idén ünnepli fennállásának

90. évfordulóját. A legnagyobb magyar agrárkutató intézmény
táplánszentkereszti növénynemesítõ állomásán kalászos fajtabemu-
tatóra invitálták a nyugat-dunántúli régió termelõit, akik a közter-
mesztésben már bizonyított fajtákról és az újdonságokról kaptak tá-
jékoztatást. 

SZÛRÉS, TANÁCSADÁS, REFORMÉTELEK ÉS MOZGÁS

Egészségnap az Art Moziban



HORVÁTH ZSOLT  TERÜLETI SZAKTANÁCSADÓ

06-30/444-9107

Balogh Ádám, a Baki Agro-
centrum Kft. kereskedelmi igazga-
tója elmondta, õszi káposztarepce
fajtasorukban 50-féle, míg az õszi
búza esetében 65-féle fajtát te-
kinthettek meg a gazdák a fajtatu-
lajdonos cégek képviselõinek aján-
lásával. Az enyhe télnek és a csapa-
dékos tavaszi idõjárásnak köszön-
hetõen bíztató képet mutat a határ

az õszi búza, repce és árpa tekinte-
tében egyaránt, jelezte a kereske-
delmi vezetõ. 

A megszokottnál sokkal enyhébb
idõjárás azonban a kártevõknek és a
gombabetegségeknek is kedvezett,
ezért több figyelmet kellett fordíta-
ni a gazdáknak a növényvédelemre
az elmúlt idõszakban. Ahol ezt el-
mulasztották, a sárgarozsda komoly
károkat okozott a kalászosokban. A
védekezés azonban összességében
jól sikerült, így a jelen kilátások sze-

rint az átlagot meghaladó termés-
hozamra számíthatnak a gazdák.
Egy folytatódó aszályos idõjárás to-
vábbra is befolyásoló tényezõ lehet,
legfõképpen a búzák minõségét il-
letõen.

Azonban hiába szép a határ, ha
ez negatív tendenciaként hat a fel-
vásárlási árak alakulására, folytatta
Balogh Ádám. Míg az elsõ ne-

gyedévben a gyenge állapotban át-
telelõ amerikai gabona, illetve az
ukrán helyzet tartotta magasabban
az árakat, addig mostanra a megha-
tározó exportõr országokban jó ter-
mést várnak és emiatt tovább estek
az árak, így jelenleg a malmi búza
ára jóval 50 ezer forint alá csökkent
tonnánként.

A repce piaci pozíciója bizonyta-
lanabbnak tûnik. Március–áprilisban
tonnánként 110 ezer forint körüli
árakon történtek a kötések, de je-

lenleg sajnos 100 ezer forint alá
esett az ár. A gazdaságossághoz te-
hát meg kell termelni minimálisan a
3 tonnát hektáronként, de mivel
szép az állomány, idén a gazdák leg-
alább 3,5 tonnás termésátlagban
bíznak. A megtermelt termény ér-
tékesítése adja meg az egész éves
erõfeszítések értelmét, ezért a leg-
frissebb terménypiaci információk-
kal folyamatosan rendelkezésére
állunk partnereinknek – emelte ki
Balogh Ádám.

A szakmai nap a Baki Agro-
centrum székházában folytatódott.
Balogh Rudolf ügyvezetõ igazgató
úgy értékelte, hogy bemutató te-
rületükön, de a termelõk többségé-
nek tábláin is hektáronként 3-4
tonnára becsülik a repce termésát-
lagát, a búzáét 5,5-6,5 tonnára, de
lesz 7 tonna feletti is, míg az árpá-
ét 6-6,5 tonnára várják. Ha aratásig
elegendõ csapadék esik, akkor kü-
lönösen a repce 10-20 százalékos
terméstöbbletet is produkálhat. Az
ügyvezetõ igazgató felhívta a fi-
gyelmet a gombabetegségekre,
különösen a fuzáriumveszélyre,
hangsúlyozta, hogy a gazdák for-
dítsanak kellõ gondot a növényvé-
delemre, mert csak a minõségi árut
lehet eladni. A vevõk minden kami-
ont külön-külön minõsítve vesznek
át, tehát az Agrocentrum is csak így
tudja a terményeket átvenni a jö-
võben.

Birkás Márta egyetemi tanár, az
MTA doktora bemutatva kutatási
eredményeiket, a talajminõség-
romlás és a káros klimatikus hatások
közötti összefüggésekrõl beszélt,
továbbá ismertette a talajminõség-
romlás megelõzését szolgáló víz- és
szénkímélõ mûvelési és termesztési
módszereket.

A BAKI AGROCENTRUM SZAKMAI NAPJA

Repce és búza fajtabemutató 
A Baki Agrocentrum hagyományaihoz híven június elején repce és

búza fajtabemutatóra invitálta termelõ partnereit. A szakmai prog-
ram a szántóföldön vette kezdetét közel 100 gazdálkodó érdeklõdé-
se mellett.
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