
A megyei kormánymegbízott ki-
emelte, a kormány segíteni kívánja
a bajba jutott önkormányzatokat.
Vis maior támogatás azonban csak
akkor igényelhetõ, ha zavar állt be
az önkormányzati feladatellátásba,
például a megrongálódott úton
nem tudják elszállítani a hulladékot,
vagy a mentõ nem tud közlekedni.
Az érintett településeken leginkább
az önkormányzati utak felszíne és a
vízelvezetõ árkok károsodtak, és
teltek meg sárral, törmelékkel a hir-
telen lezúduló nagy mennyiségû
csapadék miatt.

Csatárban is ez történt, mely-
nek önkormányzata 8 út és köz-
mûvek, Várvölgy 9, Alsópáhok pe-
dig 14 utca helyreállítására pályá-

zott vis maior támogatásra, emlí-
tette meg Rigó Csaba, aki a me-
gyei katasztrófavédelem, a zala-
egerszegi járási hivatal, valamint a
közútkezelõ munkatársainak kísé-
retében megtekintette az elmo-
sott vízelvezetõ árkokat és utakat
Csatárban. Rigó Csaba hangsú-
lyozta, a településnek a közeljövõ-
ben tartandó katasztrófavédelmi
gyakorlattal is segíteni kívánnak a
károk enyhítésében. De elõbb
megvárják a vis maior pályázat el-
bírálását, és annak keretében el-
végzett munka után határozzák
meg feladataikat.

Mátyás László, Csatár polgármes-
tere elmondta, július 30-án olyan
hatalmas felhõszakadás érte a falut,

melyre még a legidõsebbek sem
emlékeznek. A lezúduló csapadék
faágakat, törmelékeket, a termõföl-
dekrõl krumplit, valamint a vízelve-
zetõ árkok betonelemeit vitte ma-
gával. A település 13 útja közül 11-
ben rongálta meg az útpadkát és a
burkolatot, az iszapos, hordalékos
víz házakba is betört. Az erõs szél ál-
tal kidõlt fa elszakított egy villany-
vezetéket. Emiatt a szennyvízát-
emelõ órákra leállt, ezért a legala-
csonyabban fekvõ házba befolyt a
szennyvíz.

A polgármester jelezte, mintegy
60 millió forintnyi kár keletkezett.
A 530 lakosú falu éves költségveté-
se 40 millió forint, melybõl nem
tudják ezt megoldani. Bíznak a vis
maior pályázat mihamarabbi ked-
vezõ elbírálásában. A legkritiku-
sabb szakaszok helyreállításához 30
millió forintos támogatást igényel-
tek, mert annak tízszázalékos önré-
szét még ki tudják gazdálkodni.

Megjelenik Zala megye minden településén
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TELEPÜLÉSEKET MOSOTT EL AZ ESÕ ZALÁBAN

115 millió vis maior kárigény 

Mint mondta 256 település (Za-
laegerszeg és Nagykanizsa megyei
jogú városok kivételével) 148 ezer
900 választópolgára szavazhat a 15
fõs megyei közgyûlés tagjaira. Je-

lenleg tíz fõs a megyei Fidesz-frak-
ció, szeretnének többséget szerez-
ni az október 12-i önkormányzati
választásokon. Amennyiben ez si-
kerül, a megyei közgyûlés új elnö-

ke dr. Pál Attila lesz. Vigh László be-
mutatva a párt jelöltjét elmondta:
három cikluson keresztül volt Len-
ti alpolgármestere, 16 esztendeje
tagja a megyei közgyûlésnek,
2010-tõl a közgyûlés alelnöke. Az
önkormányzati munkában nagy
tapasztalattal rendelkezik. 

– Nagy megtiszteltetés és
egyben felelõsség is, hogy a Fi-
desz–KDNP a Zala megyei listave-
zetéssel engem bízott meg. Az
elmúlt négy évben alelnökként
részt vettem a megye feladatel-
látásának átalakításában. A ko-
rábbi intézményfenntartói sze-
rep teljesen megszûnt, és a kö-
zéppontba a terület- és vidékfej-

lesztés került – fogalmazott dr.
Pál Attila.

A következõ öt év legfonto-
sabb feladatai között említette a
foglalkoztatásbõvítést és a mun-
kahelyteremtést, ezen belül is
termelõ beruházások (feldolgo-
zóipar, jármû és mechatronika)
Zalába telepítését. Fontosnak
tartja a kis- és középvállalkozások
támogatását, megyei versenyké-
pes élelmiszergazdaság erõsíté-
sét, az aprófalvas térségekben a
népesség megtartását. Közös
gondolkodást szeretne és össze-
fogást a megyei jogú városokkal,
mivel a cél közös: valamennyien
fejlett és erõs Zala megyét sze-
retnének.

(Dr. Pál Attila a Pécsi Orvostudo-
mányi Egyetem Fogorvosi Karán
végzett, németbõl van felsõfokú
nyelvvizsgája.)

Dr. Pál Attila a megyei listavezetõ

Megyénkben már megszokot-
tá vált, hogy a nyári idõszakban
szinte minden településen faluna-
pokat tartanak. A Zalai Napló is el-
látogatott több rendezvényre,
melyek kellemes szórakozást és
kikapcsolódást nyújtottak az ott
élõ embereknek. A változatos
progamkínálat mellett ezeken a
településeken egy-egy megvaló-
sult beruházást is ünnepeltek, tel-
jesebbé téve örömüket. Lapunk
hasábjain ezekrõl az események-
rõl számolunk be.

Nován 26. alkalommal rendez-
ték meg a kézikaszás arató- és
cséphadarós cséplõversenyt. Az
önkormányzat rendezvényére hét
nagybanda és hét kisbanda fo-
gadta el a meghívást. A németfa-
lusiak nyerték a nagybandák ver-
senyét, a kisbandák közül a gel-
lénháziak szerepeltek a legjobban.
Képünkön aratási ételek mustrája
a Nagykutasi Népdalkörnél.

A Fidesz–KDNP Zala megyei listavezetõjét és a megyei közgyûlés
elnökjelöltjét Vigh László országgyûlési képviselõ, a párt frakcióveze-
tõ-helyettese mutatta be sajtótájékoztató keretében.

Vigh László és dr. Pál Attila

Az elmúlt hetek esõzéseit követõn 18 zalai település 19 kérelmet
nyújtott be vis maior támogatásra, mintegy 115 millió forint összeg-
ben – közölte Rigó Csaba az egyik érintett településen, Csatárban
tartott sajtótájékoztatóján. 

Ha nyár,
akkor falunap
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Nagypáli, Zalaegerszeg és Szalafõ között ha-
marosan elektromos kerékpárra is pattan-
hatnak a kétkerekû jármûvek kedvelõi, me-

lyeket a településeken kialakítandó töltõ- és kölcsön-
zõállomásokon lehet majd bérbe venni.

A Göcsej-Hegyhát LEADER Egyesület valamint az õr-
ségi Népi Mesterségek Mûhelye Egyesület együttmûkö-
désével, az Energia Ügynökség Közhasznú Nonprofit
Kft. vezetésével megvalósuló projektrõl augusztus 8-án
tartottak információs nyílt napot Nagypáliban, a Meg-
újuló Energiaforrások Innovációs Öko-centrumában.

Rózsás Miklós, a GHLE munkaszervezetének vezetõ-
je elmondta, az „Energia két keréken – mobilitás téma-
út kialakítása Zala megyében” projektben az
elektromos kerékpárok és elektromos autók
megismertetését, használatának népszerûsíté-
sét tûzték ki célul. Zalaegerszeg, Nagypáli és
Szalafõ között energetikai és turisztikai látvá-
nyosságokat, nevezetességeket magába fogla-
ló, egységes jel- és táblarendszerrel rendelkezõ
„E-mobilitás” témautat alakítanak ki. A három
településen napelemes rendszerû töltõállomást
létesítenek, a zalai megyeszékhelyen elektro-
mos autók töltése is lehetséges lesz. A projekt-
ben beszereznek 12 hagyományos típusú ke-
rékpárt, amit egy magyar fejlesztésû hajtószer-
kezettel (Stringbike) alakítanak át elektromos
meghajtásúvá. Ezeket a kerékpárokat ki lehet
majd kölcsönözni, melyek környezetbarát és
gazdaságos mûködtetését a megújuló energia elektro-
mos hálózatba való töltése biztosítja.

Emellett a zalaegerszegi projektpartnernél kísérleti
és promóciós célzattal egy autót is elektromos üzemû-
vé alakítanak át, melyet az érdeklõdõk is megtekinthet-
nek majd, megismerve a gépjármû technikai hátterét.

A nyílt napi résztvevõknek már lehetõségük volt
erre. Az elektromos kerékpárt és az elektromos autót

Nagy György, a Magyar Villanyautó Klub alapító tagja,
e-mobilitási szakértõ mutatta be. Többek között el-
mondta, a kerékpár akkumulátora 3-4 óra, maximum
5 óra alatt feltölthetõ. Egy átlagember, aki 20 kilomé-
ter/óra sebességgel közlekedik, egy feltöltéssel 60–70
kilométert tud megtenni, télen is. Az akkumulátor
menet közben nem tölt, hiszen a „pedelec” technoló-
giájú kerékpár elektromos és izomerõvel hajtott hib-
rid jármû. Csak a motor erejével nem használható a
kerékpár. A motorvezérlés érzékeli, hogy az ember te-
keri, vagy nem tekeri a pedálokat. A gép nem veszi el
a munkát az embertõl, csupán könnyebbé teszi a ha-
ladást, ahol ez szükséges, tehát megmarad a kerékpá-
rozás élménye.

Magyarországon jelenleg 100–120 elektromos autó
van, amit töltõállomásokon illetve szabványos konnek-
torba csatlakoztatva lehet feltölteni. Nemcsak az
üzemanyaga olcsóbb, de szervizköltségei is alacso-
nyabbak, hiszen a villanymotor miatt sokkal kevesebb a
mozgó, kopásra hajlamos alkatrész, ugyanakkor az
elektromos jármûvek 35–40 százalékkal többe kerülnek
a hagyományos gépkocsiknál.

Közlekedjünk villanybiciklivel!

A rendezvény alkalmat adott az
eredmények összegzésére a ma-
gyar és az osztrák partnereknek,
valamint a jövõre vonatkozó tervek
is elhangzottak. Az elõadások közül
a rövid ellátási lánc fejlesztési elkép-
zelések keltették fel legjobban a
résztvevõk érdeklõdését.

– Számos kiváló eredményt mu-
tathatunk fel. Az egyéves, 50 millió
forint összértékû, nemzetközi prog-
ram során három szintû felkészítés
folyt a helyi termék népszerûsítése
és eladása ösztönzése érdekében.

A mûhelymunkák keretében a helyi
termelõk megismerhették az állan-
dóan változó jogi környezetet, vala-
mint részt vehettek egy gyakorlati
tapasztalattal gazdagító tanulmány-
úton Ausztriában. Átadtunk egy ter-
melõi piacot Zalakaroson, ahol a ve-
võk mindennap vásárolhatnak.

A fogyasztókat népszerûsítõ
rendezvényeken és kiadványok se-
gítségével értük el. Három kiad-
vány és húsz helyi termékrõl kisfilm
készült, melynek elõállítói lehetõ-
séget kaptak a bemutatkozásra,

munkájuk megismertetésére –
mondta Ódor László, az egyesület
elnöke. – Legnagyobb eredmény,
hogy 2014 júliusában megjelent a
kiadványsorozat harmadik eleme,
a „Dél-zalai helyitermék-kataló-
gus”, amely a dél-zalai termelõket
tevékenység és település szerint
rendszerezi. A katalógus képilluszt-
rációval színesített termelõkrõl
szóló leírással és google-alapú tér-
képpel segíti az eligazodást – tette
hozzá az elnök.

A zárókonferencia színfoltját a
helyi termékeket bemutató asztal
képezte. A vendégek ízletes házi
készítésû élelmiszereket – tökmag-
olajat, krémsajtot, ordakrémet,
rózsalekvárat, chilis mézet és füstölt
húsokat is – kóstolhattak.

A projektrõl részletesebben

tájékozódhat:

www.innovativdelzala.hu 

HELYI TERMÉKEK NÉPSZERÛSÍTÉSE ÉLMÉNYEKKEL
„TUDATOSAN X 2” LEADER NEMZETKÖZI PROJEKT EREDMÉNYEI

2014. augusztus 12-én került sor a zárókonferenciára a sor-
mási István Fogadóban az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési
Egyesület és a Kelet-Stájer LAG Oststeirisches Thermenland
Lafnitztal LEADER szervezet közös „Tudatosan x 2” LEADER
nemzetközi projektjének keretében. 

Kovács Károlyné polgármester ér-
deklõdésünkre elmondta, 2013. január
elsejével visszakapták a korábban kis-
térségi társulásban mûködtetett óvo-
dát, az iskolát pedig átvette az állam.  A
fenntartási költségen azonban osztoz-
nak, hiszen az étkeztetési feladatellátás
kiadásait az önkormányzat egyedül biz-
tosítja. 

– Tulajdonos önkormányzatként ki-
adásaink csökkentése érdekében sze-
retnénk élni egy KEOP pályázati lehetõ-
séggel, mely intézményeinkre napele-
mes rendszer telepítését tenné lehetõ-
vé. A pályázat feltétele, hogy éves szin-
ten 25 ezer kilowattórát érjen el az ön-
kormányzati energiafelhasználás, mert
csak oda érdemes telepíteni, ahol ekko-
ra a fogyasztás. Nálunk ez hat középü-
letet – az iskolát, az óvodát, a gondozá-
si központot, a körjegyzõséget, egy ön-

kormányzati épületet valamint az orvo-
si rendelõt – érintené, ahol a napele-
mes rendszerrel biztosítanánk a villa-
mosenergia-ellátást. Ezáltal jelentõs
költségmegtakarítást érhetnénk el. Ko-
rábban forráshiányos önkormányzat-
ként két pályázatról is le kellett monda-
nunk az utófinanszírozás miatt. Ez a pá-
lyázati lehetõség azonban nagyon ked-
vezõ, mert bruttó százszázalékos támo-
gatottságú, és van szállítói finanszíro-
zás. Az állam kifizeti a kivitelezõknek a
részszámlákat, a pénzügyileg teljesített
számla birtokában a támogatás összege
lehívható. 

Az önkormányzat kiemelt feladatá-
nak tekinti a közfoglalkoztatás szerve-
zését is, mert helyben kevés a munka-
hely. 

– Idén egy valóban értékteremtõ
programra sikerült pályáznunk. Köz-
munkásaink a vízelvezetõ árkok fedésé-

hez szükséges elemeket, járdalapokat,
kerítésoszlopokat készítenek betonból,
valamint dróthálót fonnak a kerítéshez.
Közterületeink, járdáink karbantartásá-
hoz, szépítéséhez használjuk fel majd
ezeket. A közmunkaprogram segítsé-
gével foghattunk bele a konyhakerti
növénytermesztésbe két évvel ezelõtt.
A közétkeztetéshez szükséges zöldsé-
geket (sárgarépa, fehérrépa, hagyma,
uborka, burgonya stb.) termeljük meg.
Fóliasátorban pedig paprikát és paradi-
csomot nevelünk. A többlettermést sa-
vanyúságként és fagyasztással tartósít-
juk. Így látjuk el a konyhát egész évben,
ahol napi 210 adag ebédet készítenek.
Nyáron se fõzünk sokkal kevesebbet,
mert nálunk sok a szegény család, akik-
nek ingyenes gyermekétkeztetést biz-
tosítunk pályázat segítségével. 

Az önkormányzat falugondnoki
szolgálat bevezetéséhez nyert támoga-
tást, az értesítést áprilisban kapták
meg.

– Sajnos hatszáz alá csökkent lélek-
számunk, ami feltétele a szolgálat elin-
dításának. Egy közel 13 milliós, kilenc-
személyes kisbusz beszerzésére nyer-
tünk támogatást. A gond az, hogy a pá-
lyázat utófinanszírozott, vagyis az au-
tót csak akkor kapjuk meg, amikor kifi-
zetjük. Nincs ennyi pénzünk, hitelt kell
felvennünk. Ennek érdekében kérelem-
mel fordultunk a kormányhoz, mert
kormányengedély kell ahhoz, hogy
Pusztamagyaród forráshiányos önkor-
mányzata 13 millió forintos hitelt ve-
hessen fel. Nagyon bízunk benne, hogy
kedvezõ választ kapunk, s mihamarabb
elindíthatjuk a falugondnoki szolgála-
tot, melyre nagy szüksége van az itt
élõknek – fejezte ki reményét Kovács
Károlyné polgármester.

PUSZTAMAGYARÓD NAPENERGIÁVAL LÁTNÁ EL INTÉZMÉNYEIT

Falugondnoki szolgálatot indítanak
Pusztamagyaród önkormányzata falugondnoki szolgálat bevezetéséhez

nyert támogatást. A helyhatóság pályázatot nyújtott be napelemes rend-
szert kiépítéséhez is, mellyel intézményeinek áramköltségét szeretné csök-
kenteni.

A Kistolmácsi Szabadidõközpont
mellett, az elhunyt motorosok emléké-
re a helyi önkormányzat és „Lecsó”
alias Nincsevics István által irányított
Zalai Motoros Baráti Egyesület által ta-
valyelõtt létesített emlékmû tövében
szabadtéri szentmisét tartottak.  

– A jármûvek és vezetõik megáldása
elõtt, Farkas Károly plébános, egyebek
mellett arra hívta föl az immár negyedik
alkalommal közös összefogással szerve-
zett falunap résztvevõinek figyelmét,
hogy szeretettel figyeljünk egymásra,
szálljunk magunkba és hosszútávra szó-
ló döntéseket hozzunk, mert mindenkit
hazavárnak. Az egymásra figyelés, a rá-
szorulók fölkarolása, az idõsekkel, bete-
gekkel való törõdés és gondoskodás az
egyre öregedõ településen is kiemelt
feladat – mondta el Birkás Zoltán pol-
gármester. A szabadstranddal és horgá-
szási lehetõséggel rendelkezõ, gyönyö-
rû erdõkkel határolt község vezetõjét a
falunapon történtekrõl és a községfej-
lesztésrõl kérdeztük.

– A szórakoztató rendezvények al-
kalmával fellépett: a Kanizsa Táncegyüt-
tes, a Letenyei Andrássy Gyula Általános
Iskola mazsorett- és néptánccsoportja,
a Becsehelyi Dalárda, a Mákvirág citera-
zenekar, a bocföldei Ciklámen Tánccso-
port és a jó Laci Betyár is. A sok támoga-
tó és a közös összefogás ezúttal lehetõ-
vé tette különféle díjak átadását is. A
horgászverseny vándorkupáját a

Letenyén élõ Gerencsér László nyerte, a
fõzõversenyben pedig a „Sárkányok”
csapatának pincepörköltje ízlett a leg-
jobban. A Kistolmács futballkupát im-
már negyedszerre nyerte a helyi Dream
Team, megelõzve Bázakerettyét, Bors-
fát, Várföldét és Letenyét is. Jutalmaz-
tuk tanulóink sport- és tanulmányi elõ-
menetelét. 

A tanulmányi versenyeken eredmé-
nyesen szereplõ, a közösségi munkában
élenjáró, a tanulmányi eredményeikben

jeleskedõ diákok is
elismerést kaptak.
Ifj. Birkás Zoltán és
Balogh Kitti kitûnõ
tanulmányi ered-
ményéért kapta
meg a Kistolmács
Jövõjéért Közhasz-
nú egyesület kupá-
ját. A „Kistolmácsért
díjat” posztumusz a
tavalyelõtt elhunyt
Marton Miklós néhai
községi elöljárónak
adományozta a kép-

viselõ-testület. Kistolmács faragott cí-
merét, az emlékplakettet és a díszokle-
velet az elhunyt özvegye és fia vette át. 

A szezon kezdetére elkészültek az
új, vendégüdvözlõ falutáblák, az új ut-
canévtáblák és a kempinggel kapcsola-
tos információk is már egy dekoratív,
nagyméretû táblán olvashatók. A kul-
túrházunk udvarának kerítése is készen
van, ide még hamarosan egy mozgás-
korlátozottakat segítõ feljáró épül. Idén
nekilátunk a ravatalozó felújításának. A
kempingünket úgy szeretnénk bõvíteni,
hogy egyszerre nagyobb csoportokat,
iskolai osztályokat is be tudjon majd fo-
gadni. A pénzügyi eredményeinket és
bevételeinket tovább növelve kívánjuk
üzemeltetni a biokertészetet. A fiatalo-
kat bölcsességükkel, tapasztalatukkal,
tudásukkal aktívan támogató idõsekre
az elkövetkezõkben is nagy gondot for-
dítunk. Az egyre élhetõbb és sikeresebb
község jövõjéért szeretnék dolgozni,
amihez szerencsére sok segítséget és
támogatást kapok a helyben élõktõl és a
környéken üzemelõ vállalkozásoktól, in-
tézményektõl.

A KÖZÖSSÉG ERÕT KÍNÁL

Kistolmácsi összefogás
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Nagy öröm, hogy megáldhat-
juk az új gyártócsarnokot, és Is-
ten áldásával megindulhat az a
munka, melynek eredményeként
sok család asztalára elkészül a
mindennapi kenyér – fogalmazott
dr. Veres András megyés püspök
augusztus 20-án, a Zalaco Sütõ-
ipari Zrt. új termelõüzemének
átadásával egybekötött családi
napon.

– Elõdeink nagy tisztelettel te-
kintettek a kenyérre, mielõtt
megszegték, a kereszt jelét rajzol-
ták rá, s ha leesett, akkor a falatot
megcsókolták, és újra az asztalra
tették. Tiszteletet érzünk akkor is,
amikor nemzeti ünnepünkön Isten
áldását kérjük a frissen betakarí-
tott termésbõl készült új kenyér-
re. Adja Isten, hogy áldása kísérje
az itt dolgozók munkáját és életét
– mondta igehirdetésében.

Berta László, a Zalaco Zrt. tulaj-
donos vezérigazgatója köszöntõ-
jében elmondta, a közelmúltbeli
bokrétaavató ünnepségen dr. Kö-
vér László, az országgyûlés elnöke
vett részt a beruházásban közre-
mûködõkkel. Ezen a kivételes
napon dolgozóik körében ünne-
pelhetnek, melyen dr. Veres Anrás
megyéspüspök felszenteli az új
termelõüzemet, és megáldja az
új kenyeret. 

A vezérigazgató visszatekinté-
sében elmondta, 64 évvel ezelõtt,
1950-ben alapították az egykori
állami sütõipari vállalatot, melyet
14 éve irányít családi vállalkozás-
ban. Az elmúlt években jelentõs
fejlõdésen ment keresztül a sütõ-
ipari cég, amely 2013-ban 7 millió

kenyeret, 60 millió kiflit, zsemlét
valamint 50 millió fagyasztott pék-
terméket állított elõ. Mint fogal-
mazott, legbüszkébb arra, hogy az
eltelt 14 év alatt munkatársaik
száma 180 fõrõl 470 fõre növeke-
dett Zalaegerszegen. 

Reményeik szerint a fejlõdés és
bõvülés lendülete nem áll meg,
melynek kitûnõ példája, lehetõsé-
ge a korszerû német technológiá-
val felszerelt új üzemcsarnok. Az
1,4 milliárd forintos jelentõs nagy-
ságrendû beruházásba azért vág-
tak bele, hogy a maguk szerény
eszközeivel járuljanak hozzá ah-
hoz, ne kelljen külföldre menni a
fiataloknak, itthon találjanak ma-
guknak munkát és biztos megél-
hetést, hangsúlyozta a vezérigaz-
gató.

Berta László ezt követõen
gyémánt, arany, ezüst és bronz
okleveleket adott át több kollé-
gának munkájuk elismeréséül.

Kovács Sándor, a cég nyugdíjas

státuszú mûszaki vezetõje érdek-
lõdésünkre elmondta, 1968 óta
dolgozik a Zalaconál, részt vett a
cég azon fejlõdési idõszakaiban,
amikor a hatvanas, hetvenes és
nyolcvanas években központi tá-

mogatással elindult az új üzemek
létesítése. Ezt követõen azokban a
technikai fejlesztésekben dolgo-
zott, melyek a régi elavult techni-
kák leváltását jelentették. Nyugdí-
jasként a napi feladatok mellett
komoly kihívás elé állította az új
telephely beruházása, a tervezési
munkában való részvétel és a kivi-
telezés folyamatos követése. Most
szintén komoly feladat lesz az új
berendezések betelepítése és
üzembe helyezése, ezzel egy
újabb és jelentõs állomás elindítá-
sa a cég mûködésében.

Kovács Tibor pék azt mondta,
gyorsan elrepült a harminckét
éve. Most szeretne egy tanfolya-
mot elvégezni, hogy pékmester

lehessen. Évfolyamonként 15-16
péktanuló gyakorlati képzésével
foglalkozik. Elmesélte, hogy au-
gusztus 20-a tiszteletére a diákok-
kal megsütötték a cég eddigi leg-
nagyobb, 11 kilós kenyerét, ha-

gyományos kézi gyártással és va-
lódi kovásszal. A családi napra elkí-
sérte unokahúga, Kovács Nikolett.
Elmondta, a cég termékei közül
kedvencei a sósperec és a szilvás
bukta. Természetesen a nagybáty-
ja által sütött házikenyér ízlik neki
a legjobban.

A Zalaco Zrt. több mint egymil-
liárd forintból létesítette új üze-
mét Zalaegerszegen az északi ipa-
ri parkban. Berta László érdeklõdé-
sünkre elmondta, az új telephe-
lyen 2800 négyzetméteres terme-
lõcsarnok, és 1200 raklap tárolásá-
ra alkalmas mélyhûtõ-tároló áll
rendelkezésre. Szeptember elsejé-
vel érkeznek az új berendezések,
melyeket 2-3 hét alatt üzemelnek

be. Az egyik legkorszerûbb német
technológiát vásárolták a német
Fritsch-tõl, melynek révén a gép-
gyártó közép-európai referen-
ciaüzemévé válnak. Ez azt is jelen-
ti, hogy az elkövetkezõ három év-
ben évente néhány alkalommal
nemzetközi szakmai találkozót
fognak tartani.

Eddig 123-féle fagyasztott ter-
méket állítottak elõ. Az új
üzemnek köszönhetõen a reper-
toárt újabb termékcsoportokkal
(konspritz, bécsi kifli, bagett, töl-
tött és töltetlen croissant,
ciabatta) bõvítik. A növekvõ ter-
mékválasztéknak lesz helye a
mélyhûtõ-tárolóban, s nem lesz
tovább szükség bérraktározásra.
Lépésrõl-lépésre kívánnak halad-
ni, így ez a folyamat eltart 2015
végéig.   

Az új üzem mûködtetése 150
fõ többlet munkaerõt igényel.
Ebbõl 51 fõt már felvettek, telje-
sítve a pályázati kötelezettséget.
A beruházásra az Új Széchenyi
Terv pályázatán 312 millió forin-
tot nyertek. 

A vezérigazgató elárulta, to-
vábbi bõvítést terveznek, miután
beindul a termelés az új telephe-
lyen. A második ütemben kenye-
rek, kiflik, zsemlék, császármor-
zsák fagyasztott gyártásához léte-
sítenek egy kisebb üzemet. A napi
termékgyártásnak helyet adó régi
Kaszaházi úti telephelyrõl sem fe-
ledkeznek meg, a hatékonyság ér-
dekében korszerûsítik az épületet,
új technológiát telepítenek be.

Szent István-naphoz kapcsoló-
dóan kenyérszentelést tartottak
augusztus 18-án a régi üzemben.
Az új kenyeret Stróber László apát,
plébános (aki részt vett az átadási
ünnepségen is) áldotta meg a dol-
gozók és a vezetõk jelenlétében. 

Az augusztus 20-i ünnepséget
családi nap tette teljesebbé. A
Zalaco több száz gyermekével ér-
kezett dolgozóját vendégelte meg
a rendezvényen, melyen kézmû-
ves foglalkozás és csúszdás légvár
szórakoztatta a legkisebbeket.

VERES ANDRÁS SZENTELTE FEL A LÉTESÍTMÉNYT A CSALÁDI NAPON

Átadták a Zalaco új termelõüzemét

A kinevezése elõtt megbízott
vezetõként tevékenykedõ szak-
ember a Szombathelyi Berzsenyi
Dániel Tanárképzõ Fõiskola leve-
lezõ tagozatán, népmûve-
lés–magyar szakon szerezte dip-
lomáját, és 1986-tól, közvetlenül
az érettségi vizsgáinak letétele
óta, a ranglétra fokait bejárva
dolgozik nagy lelkesedéssel a
Hevesi Sándor Mûvelõdési Köz-
pontban. A közel három évtized
alatt sikerült elegendõ szakmai
tapasztalatot gyûjtenie az elõ-
deitõl, a munkatársaitól, hogy az
általa vezetett intézmény magas
színvonalú, értékközvetítõ mû-
velõdési lehetõségek biztosítá-
sával legyen képes hozzájárulni
az emberek életminõségének ja-
vításához. 

A hagyományokat és a minõ-
séget tiszteletben tartva a KKK
rendezvényszervezõi, közösség-
fejlesztõi, közgyûjtemény-keze-
lõi, felnõttképzési feladatokat
végez a kultúraközvetítés, a te-
lepülés és térsége mûvészeti és
szellemi értékeinek megismer-
tetése, a hagyományok ápolása,

az amatõr alkotók ösztönzése, a
szabadidõ tartalmas eltöltése, a
rá bízott közgyûjtemények gon-
dozása, bemutatása és gyarapí-
tása érdekében. 

A város finanszírozás tekinte-
tében is jó gazdája a helyben
mûködõ kluboknak, közösségek-

nek: Belvárosi nyugdíjasklub,
Éremgyûjtõk, Fotóklub, Ifjúsági
klub, Kamera '67 Filmklub, Népi
Díszítõmûvészeti Mûhely, Premi-
er Táncklub, Rozgonyi Polgári
Egylet, Szövõmûhely, Tûzmadár
Mozgásszín, Versmondó klub,
Kertbarát klub. Az értéket létre-
hozó klubok módszertani támo-
gatására, segítésére is nagy
gondot fordítanak. 

A város érdeklõdõ és hálás
közönsége mindig nagy becsben
tartotta a népszerû színmûvé-

szek által bemuta-
tott, igényes szín-
házi elõadásokat, a
színvonalas ko-
moly- és könnyû-
zenei koncerteket.
A publikumnak a
jövõben sem fog-
nak csalódást okoz-
ni. A lélek dolgaira
is odafigyelnek.
Folytatni kívánják a
sikeres elõadás-so-
rozatot, amelyben
szociológiai, pszi-
chológiai, párkap-
csolati, gyermek-
neveléssel össze-
függõ problémák
feldolgozásához
kapnak segítséget
az érdeklõdõk. Az

egészség-, közösségi és környe-
zeti nevelés is célkeresztben
marad. A kulturális, határokon
átívelõ partneri kapcsolatok to-
vábbfejlesztése is lényeges,
mert a testvértelepülések gyü-
mölcsözõ módon képesek
együttmûködni.

KANIZSAI KULTURÁLIS KÖZPONT

Mûvelõdés magas színvonalon
A Kanizsai Kulturális Központ (KKK) a közmûvelõdés területén

Nagykanizsa meghatározó szerepû intézménye, amelyik egyre na-
gyobb hatást gyakorol a városra és térségére. Korábban öt tagin-
tézménnyel rendelkezett: Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ, Mó-
ricz Zsigmond Mûvelõdési Ház, Medgyaszay Ház, Magyar Plakát
Ház, Képzõmûvészetek Háza. Az utóbbi két intézményegység ez év
január elsejétõl átkerült ugyan a Thúry György Múzeum mûködteté-
sébe, de a közgyûjteményi és közmûvelõdési kulturális intézmé-
nyek szétválása után is mindenki jó kapcsolatot ápolva igyekszik
eredményesen ellátni a feladatait – összegzett Kovácsné Mikola Má-
ria, a februárban öt évre – a Kanizsai Kulturális Központ élére –  ki-
nevezett igazgató.
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Koronczi László polgármester
köszöntõjében úgy fogalmazott,
minden ünnepükön, ahogy ezen a
falunapon is az elvégzett munkát,
a dolgozó embert ünneplik. Erre ad
alkalmat az a 3,5 milliós költségû
beruházás, mely során  újjáépítet-
ték  a hatvanas években készült,
erõsen megrongálódott Petõfi ut-
cai járda egy szakaszát. A bekerülé-
si költség kétharmadát a hitelmen-
tesen gazdálkodó önkormányzatok
kormányzati jutalmából, egyhar-
madát saját megtakarításból bizto-
sították. A járda és útépítéseket
folytatják, a fedezet rendelkezé-
sükre áll.

A polgármester hangsúlyozta,
ezt az ünnepet az anyagi értékte-
remtésen felül számukra fonto-
sabb értékrend – közösség, önkén-
tesség, segítõ támogatás és pozitív
akarat – megbecsülésére fordítják.
Négy évvel ezelõtt a civil szerveze-
tek, az ötvenéves vöröskeresztes
alapszervezet, a százéves tûzoltó
egyesület, valamint az ötéves
nyugdíjasklub munkáját ismerték
el. A felújított harangtorony közel-
múltbeli átadásakor a faluház és a
hegyi kápolna megújításában is

résztvevõ egyéni önkénteseket dí-
jazták.  Azon az ünnepen, melynek
a tisztelet nevet adták, elõdeik
több évszázada elvégzett munkája
elõtt hajtottak fejet. Most, a meg-
becsülés ünnepén az önkormány-
zat azon házaspároknak nyújtja át a
közösség elismerését, akik több
mint másfél évtizeden át szolgálták
önkéntes munkájukkal Ke-
mendollár fejlõdését. Mindezt a jö-
võ generációjával szembeni fele-
lõsséggel végezték, hiszen a ma
létrehozott értékeket a jövõben is
fenn kell tudni tartani, hangoztatta
a polgármester.

Ezt követõen kitüntetést vehe-
tett át Nágli Jánosné és Nágli  Já-
nos, Horvát Józsefné és Horváth
József, Pintyõke Lajosné és Pintyõ-
ke Lajos, Dóczi Tiborné és Dóczi Ti-
bor, Illés Zoltánné és Illés Zoltán va-
lamint Koronczi Lászlóné.

– Az eltelt tizenhat év alatt,
nemcsak mûködtettük intézmé-
nyeinket hitel felvétele nélkül, de
közel félmilliárd forintnyi értékben
fenntartható beruházásokat is vég-
rehajtottunk saját erõbõl és külsõ
forrásokból – folytatta ünnepi be-
szédét Koronczi László. – Az elmúlt
négy ciklusban 14 képviselõvel dol-
goztam együtt, ha voltak is idõn-
ként  véleménykülönbségek, min-
dig békében, közös akarattal, egy-
ségben a többség javát szolgáló
döntéseket, intézkedéseket sike-
rült meghoznunk. Elért eredmé-
nyeinket éppen ezért tartom a kö-
zösség eredményének.

Kemendollár ünneplõ lakosait
dr. Mimon Ágnes, a Zalaegerszegi
Járási Hivatal vezetõhelyettese is
köszöntötte. Elismeréssel szólt az
összetartó, együttmûködõ közös-

ségrõl, külön kiemelve azokat a
családokat, akiket kitüntettek. Gra-
tulált a település önkormányzatá-
nak a biztonságos gazdálkodáshoz,

az anyagi erõforrások ésszerû fel-
használásához, melynek eredmé-
nyeképpen jelenleg is több helyszí-
nen fontos beruházások zajlanak és
folytatódnak a következõ idõszak-
ban is. 

– Csodálatra méltó az a fárado-
zás, amellyel közösségük a falu fej-

lõdésén munkálkodik. Ennek egyik
nagyszerû példája a helytörténeti
kiállítás, amely gazdag anyagával
nagyvárosokkal vetélkedhet. Biztos
vagyok benne, hogy ilyen hozzáál-
lás és tenni akarás mellett a jövõ-
ben is tanúi lehetünk a község fej-
lõdésének – emelte ki a hivatalve-
zetõ-helyettes.

Az ünnepi pillanatok meglepe-
téssel folytatódtak. Németh László,
az önkéntes tûzoltó egyesület el-
nöke kért szót:  

– Természet, erkölcs, tudás és
tehetség, mindezek a mai fejlett

társadalmunk legfõbb értékei. A
közösségek értékét és hatékonysá-
gát e négy tényezõ szorzata fejezi
ki. Kezemben tartok egy elismerõ
kitüntetést, melynek neve „Tett”, e
négy erénybõl kovácsolódott, kül-
detése pedig tekintélyt állítani an-
nak, aki erre méltót cselekedett
élete során. A kemendollári civil
szervezetek nevében tiszteletünk
jeléül szeretnénk átadni ezt az elis-

merést Koronczi Lászlónak, aki sze-
mélyével és személyiségével, pél-
damutató emberi magatartásával
segíti településünk gazdasági, kul-
turális és közösségi életének fejlõ-
dését. 

– Amit tettünk, azt mindannyian
tettük. Olykor több mint százan is
tudtunk bölcsek lenni, s dolgozni a
falu érdekében, ezért a kitüntetés
mindnyájunknak szól – köszönte

meg az elismerõ szavakat a polgár-
mester.

Az idei falunap sikeréért ezúttal
is legalább százan összefogtak, a
civil szervezetek tagjai finom éte-
lekkel gondoskodtak a résztvevõk-
rõl, emellett mûsoraikkal színesí-
tették a programot a meghívott
vendég egyesületekkel együtt. A
közönség elsõként a legkisebbek
táncos bemutatójának örülhetett.
Ovis korától táncol az õsszel máso-
dik osztályba lépõ Horváth Laura.
Elmondta, úgy érzi, jól sikerült a
fellépés, bár a mozdulatokat nehéz
volt megtanulni. A kitüntetést ka-
pott Nágli János és felesége min-
den rendezvényen fõznek, emel-
lett rendszeres véradók. Mint
mondták, nagyon büszkék arra,
hogy a falu lélekszámához viszo-
nyítva sokan vállalkoznak véradás-
ra településükön. 

A Petõfi utca elején lakó Kovács
Sándorné elmondta, nagyon örül a
felújított járdának, melyen sokkal
könnyebb közlekedni. Eközben a
zalaegerszegi Fúvós Zenekar ve-
zette felvonulók is ide érkeztek a
faluháztól. Koronczi László polgár-
mester avatóbeszédében kiemelte,
2014. évi költségvetésük kéthar-
madát járdák és utcák felújítására
fordították. Ezzel azt kívánják meg-
mutatni egy idõszak végén, hogy
nem a mának, hanem a jövõnek
építettek. Minden megtakarításu-
kat és a hitel nélkül gazdálkodó ön-
kormányzatoknak adott forrást a
falu javára használtak fel, hogy
Kemendollár lakói érezzék, akár év-
tizedek múltán is, mindezt értük

tették. Ebbõl adódóan az itt élõk
kötelessége, hogy tetteikkel járul-
janak hozzá a közös értékterem-
téshez, a település folyamatos fej-
lõdéséhez.

A szalagátvágás után az ünnep-
lõk visszamentek a faluházhoz,
ahol a polgármester által megfo-
galmazott gondolatok jegyében
két fát ültettek el a faluház udva-
rán. 

BIZTONSÁGOS GAZDÁLKODÁSSAL, JÖVÕNEK SZÓLÓ BERUHÁZÁSOKKAL

Közös értékteremtés Kemendolláron
A megbecsülés jegyében tartottak falunapot a közelmúltban

Kemendolláron, ami 2014. évi rendezvényeik között a tizenkettedik,
míg az elmúlt esztendõket tekintve a tizenötödik volt a sorban. Az im-
már nagy hagyományokkal bíró falunapot kitüntetések átadásával, a
Petõfi utcai járdaberuházás átadásával tették még ünnepélyesebbé.

A Donja Dubravából érkezett
fúvós zenekar hangulatos mûso-
rát követõen Tislér István polgár-
mester köszöntötte a magas ran-
gú horvát és magyar vendégeket
és a rétesfesztivál serénykedõ
csapatait.

Elsõként Cseresnyés Péter or-
szággyûlési képviselõ ünnepi be-
szédét hallgathatta meg a népes
közönség. Mint fogalmazott, a
tótszerdahelyiek a rétesfesz-
tivállal egy igazán motiváló szót
találtak ki, hogy meghívják vendé-
geiket. „A jó rétestészta olyan vé-
kony, hogy el tudod olvasni alatta
az aznap reggeli újságot.” – idézte
Jókai Mór gondolatát, utalva a ré-
tes készítésének praktikájára. Ép-
pen ezért a szórakozás, a vidám-
ság mellett a gasztronómiai ha-
gyományok átörökítése is fontos
célja ennek a programnak, hang-
súlyozta.

Berislav Zivkovic, a horvát
nagykövet elsõ titkára megdicsér-
te a beszéde elõtt fellépõ hatodi-

kos Kozma Alex énektehetségét.
A szervezõknek köszönetet
mondva kiemelte, a rétes-
fesztiválon az itt élõk kapcsolatot
teremthetnek az anyaországi te-
lepülések lakóival, ami a horvát
anyanyelv megõrzését segíti. 

Mario Moharic, a horvát parla-
ment képviselõje, Gorican polgár-
mestere örömét fe-
jezte ki, hogy a kez-
detektõl fogva ven-
dégei lehetnek a
rétesfesztiválnak. Is-
mét megméretik
magukat a gasztro-
nómiai versenyen,
mazsorettcsapatuk
pedig a program jó
hangulatához kíván
hozzájárulni. Köszö-
netet mondott Tislér
Istvánnak, és a
Muramenti Nemzeti-
ségi Területfejleszté-
si Társulásnak az
együttmûködésért, a
közösen végrehaj-
tott projektekért.

Matija Posavec,
Muraköz megye fõis-
pánja méltatta az
esemény jelentõsé-
gét, mivel a határ menti horvát aj-
kú települések lakosságát hozza
közelebb egymáshoz, sikeres
együttmûködésük jó példa mind-
két országnak.  

Prikryl József „Venesz József-
díjas” mesterszakács, a Magyar
Gasztronómiai Egyesület régióel-
nöke, a zsûri elnöke dicsérve a
fesztivál horvát nemzetiségi jelle-
gét azt mondta, egyre jobban
nyúlik már a rétestészta, ami átér
egészen Horvátországig. Éppen
ezért igen jó dolog sül ki belõle. A

fesztivál résztvevõi magas színvo-
nalon készítik a rétest, ami na-
gyon sok munkával és fáradtság-
gal jár, az eredmény azonban ma-
gáért beszél.  

Mi a titka a jó rétesnek? Le-
gyen benne szeretet, szorgalom
és hozzáértés, ahogy Markusic
Franciska mondja érdeklõdésünk-

re. A Donja Dubravából érkezõ
csapata immár hatodik éve vesz
részt a megmérettetésen. A ha-
gyományos ízesítésû finomságok
mellett egy különlegeséggel is ké-
szültek, melynek töltelékébe má-
kot, túrót, almát és diót kevertek.  

Szívvel-lélekkel kell csinálni,
vélekedik Markánné Oros Mónika,

a Mura Horvát Hagyományõrzõ
Egyesület tagja. A versenyre kez-
detektõl fogva neveznek, több-
ször nyertek már, legutóbb két
éve a tökös-mákos rétesükkel.
Idén is készültek újdonságokkal,
az alkoholos meggyes rétessel,
valamint az aszalt szilvás, friss fü-
gével, dióval, barnacukorral és
mézzel ízesített rétessel. 

Mint kiderült, az utóbbi
ínyencséggel el is nyerték az
egyéb kategória elsõ helyezését.
A fesztivál rétese címet az

eszteregnyei Szorgos méhecskék
érdemelték ki, szilvás-diós réte-
sükkel. A szorgalom tavaly is meg-
hozta az eredményt, akkor túrós
rétesükkel nyertek. 

Végh Imréné elmondta, „csalá-
di vállalkozásban” immár harma-

dik alkalommal méretik meg ma-
gukat a versenyen. Ezúttal is hoz-
tak újdonságokat. A lisztérzékeny
emberekre gondolva glutén-
mentes rétest készítettek rizs-
lisztbõl, barackos-köleses töltelék-
kel. Új ízesítésként kínáltak még
csak köleses valamint burgonyás-
medvehagymás rétest.  

A rétesfesztivál ünnepi meg-
nyitóját követõen felkerekedtek a
résztvevõk, a goricani mazso-
rettek és a Donja Dubravai fúvós-
zenekar felvezetésével a Fedák-
kúriához vonultak, a konyha és ét-
terem átadására.

Tislér István polgármester el-
mondta, a Muramenti Nemzetisé-
gi Területfejlesztési Társulás MVH-
hoz benyújtott pályázatát elõször
elutasították. A fellebbezést köve-
tõen mégis jóváhagyták, így való-
sították meg a 31 millió forint,
százszázalékos támogatottságú
uniós beruházást. 

Matija Posavec, Muraköz me-
gye fõispánja avatóbeszédében
azt hangsúlyozta, az itt élõk min-
dig is fontosnak érezték, hogy a
határok ne elválasszák, hanem
összekössék az embereket. A
határmentiség ugyanis sok elõny-
nyel is jár, hiszen jó lehetõség ar-
ra, hogy egymást segítsék, ápol-
ják kultúrájukat, tradícióikat, és
közös erõvel fejlesszék települé-
seiket. A konyha és az étterem

átadása kiváló példája annak,
hogy együtt mire képesek, han-
goztatta.

Horváth Zoltán, az MVH Zala
Megyei Kirendeltségének vezetõ-
je gratulált a projekthez, ami az
impozáns épület további haszno-
sításának újabb mérföldköve. Si-
keres pályázati eredményeket kí-
vánt az új uniós ciklusban, hogy a
Fedák-kúria elnyerje végleges for-
máját a településen és a térség-
ben élõket szolgálva. 

Antal Lívia

ÁTADTÁK A FEDÁK-KÚRIA KONYHÁJÁT ÉS ÉTTERMÉT

Rétesillat Tótszerdahelyen
Hagyományos és különleges ízesítésû réteseket is kóstolhattak a

tótszerdahelyi rétesfesztiválra ellátogatók. A település önkormány-
zata immár 14. alkalommal rendezte meg a tepsis finomságok hor-
vát–magyar találkozóját augusztus 9-én, az iskola udvarán, amit a
Fedák-kúriában kialakított konyha és étterem átadása színesített.
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Cseresnyés Péter, Nagykanizsa
polgármestere érdeklõdésünkre
elmondta, a város turizmusfejlesz-
tési koncepciójában is létrejött az a
stratégiai szemléletváltás, mely a

gazdaságfejlesztés területét is jel-
lemezte az elmúlt három évben.  

Ebbõl az elgondolásból egy  új
szemléletmód született meg,
amely Nagykanizsa földrajzi-termé-
szeti adottságaiból, határ menti el-
helyezkedésébõl és polgári kultúrá-
ja tradíciójából meríti ötleteit. E té-
nyezõkbõl kínálkozik turisztikai le-
hetõségeinek irányvonala, mely a
térségi központi szerepében, lo-
gisztikai jelentõségében, valamint
kereskedõvárosi múltjából követ-
kezõ szolgáltatási centrum mivol-
tából adódik. A térségi turizmusfej-

lesztés gyújtópontjában a prog-
ramturizmus, a kulturális turizmus
és az aktív turizmus állnak, ugyan-
akkor a gazdasági fellendülés okán
fontos szerepet kap az üzleti, a hi-

vatás- és konferenciaturizmus is. A
turisztika említett ágazatainak fej-
lesztésén és a különbözõ turisztikai
projektek megvalósításán keresz-
tül a cél tulajdonképpen Nagykani-
zsa mint szolgáltató város közpon-
ti szerepének elérése.  

A „Cycle in a network” hor-
vát–magyar pályázata a Mura és a
Dráva vidékének kerékpáros közle-
kedését fejleszti, elsõsorban a csa-
ládi kirándulásokra építve, mégis
kiemelt szerepet szánva az aktív
turistákra, sõt a profi, extrém brin-
gásokra is. A programban Nagyka-

nizsa vezetõ partnersége mellett
Zalakaros és a horvát Kapronca és
Csáktornya vesz részt, erõsítve a
határ menti kapcsolatok hagyomá-
nyát. Az elnyert pályázatnak kö-
szönhetõen 2014-ben a partnervá-
rosok közt 300 kilométeres bi-
cikliút-hálózat épül ki, továbbá a
nagykanizsai Csónakázó-tónál a
Zalaerdõ Zrt. közremûködésével
egy hegyi kerékpáros versenyek
megrendezésére alkalmas pálya
készül el. Itt egy kölcsönzõt magá-
ban foglaló kerékpároscentrumot
is kialakítanak. A beruházás így

egyszerre szolgálja a turisz-
tikai és a sportcélú fejleszté-
seket. A projekt különleges-
sége, hogy az egyik pálya tíz
kilométer hosszan családi
kerekezésre lesz alkalmas, a
másik, négy-hat kilométer
hosszú, extrém pálya pedig
kifejezetten világversenyek
megrendezésére készül. A
fejlesztés lényegi fellendü-
lést hozhat a térség és
Nagykanizsa aktív turistái-
nak megsokszorozásában,
akik nem csak egyszerûen
turistaként, de sportoló-

ként, versenyzõként is megjelen-
hetnek majd e gyönyörû vidéken. 

– Ez az elnyert nemzetközi pá-
lyázat is mutatja, hogy nem csak
Kanizsában gondolkodunk, ahogy
azt a stratégiánkban megfogal-
maztuk, hanem építünk a gazdasá-
gi és turisztikai fejlesztésekben
szinte állandó kapcsolatainkra, így
a horvát és szlovén partnereinkre,
elsõsorban Kapronca és Csáktornya
városokkal való összefogásunkra –
foglalja össze a pályázat sikerének
hátterét Cseresnyés Péter, Nagyka-
nizsa polgármestere.

KERÉKPÁRÚT-FEJLESZTÉS NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGÉBEN

„Cycle in a network”
Ez év októberében elmondható lesz, hogy Nagykanizsát és a hor-

vát határmentét már két keréken is meg lehet hódítani. Addigra való-
sul meg ugyanis az a nagy horderejû, közel kétmillió euró összértékû
kerékpárút-fejlesztési beruházás, melynek révén egy háromszáz kilo-
méter hosszú, Nagykanizsát, Zalakarost, Kaproncát és Csáktornyát is
érintõ kerékpáros úthálózat, valamint kerékpáros centrumok, köl-
csönzõk és egy világversenyekre is alkalmas montain bike pálya épül
meg még ebben az évben.

2014. szeptember 12-13.

Nagykanizsa, Erzsébet tér, Fõ út

Idén 11. éve rendezik meg Nagykanizsa város egyik leg-
nagyobb gasztronómiai és kulturális eseményét. Az egysze-
rû zalai tájétel, a dödölle áll a rendezvény középpontjában,
finom zalai borok társaságában. 

A szervezõk minden érdeklõdõt invitálnak, jöjjön el Nagy-
kanizsára, ismerjék meg minél jobban  a város kulturális és
gasztronómiai értékeit.

A gasztronómiai élvezetek mellett pedig a szellemi táplá-
lékot is megtaláljuk, hiszen számos szórakoztató program
várja az érdeklõdõket: kicsiket és nagyokat egyaránt. 

Akik pedig kedvet éreznek arra, hogy kipróbálják fõzési
tudásukat, tegyék meg és nevezzenek be a dödöllekészítõ
versenyre! Nevezési határidõ: szeptember 5. A fõzõverseny
idõpontja és helye: szeptember 13. (szombat) 11–16 óra
között az Erzsébet téren.

A részletes felhívás és a jelentkezési lap letölthetõ:
www.kanizsaturizmusaert.hu, www.nagykanizsa.hu,

www.tourinform.nagykanizsa.hu

Nagykanizsa a dödölle fõvárosa

Az államalapításra emlékez-
tek augusztus 20-án Egerváron.
Az ünnepet követõ hétvégén fa-
lunapot tartottak, melyen ven-
dégül látták német testvértele-
pülésük, Bettenhausen valamint
az erdélyi Sepsiszentgyörgy Mi-
kes Kelemen Elméleti Líceumá-
nak küldöttségét. A 2014-es esz-
tendõ több pályázati sikert ho-
zott a település számára, mely-
nek örömét megoszthatták ven-
dégeikkel.

– Ebben az évben zártuk a kas-
télyprogramot, a fejlesztési ügy-
nökség az ellenõrzéseket elvégez-
te, s minden rendben talált, vala-
mennyi mûködési engedély is ren-
delkezésünkre áll – kezdte a be-
szélgetést Szijártó József polgár-
mester, a település számára oly
fontos beruházásról, mely a
Nádasdy–Széchenyi várkastély fel-
újítását tette lehetõvé. – A polgár-
õrség pályázatának segítségével
egy kilencszemélyes autóhoz ju-
tottunk, mellyel nemcsak járõri,
hanem szállítási feladatokat látunk
el a civil szervezetek, valamint a
mozgásban akadályozottak szá-
mára. A jármû beszerzése százszá-
zalékos támogatottságot élvezett
az MVH-tól. 

Idén teljesül egy nagy álmunk a
kultúrház elavult épületének fel-
újításával. Egy hiánypótló beruhá-
zást valósítunk meg, mert eddig
nélkülöznünk kellett a kultúrhá-
zat, ahol 80–100 fõt lehet fogadni.
Szintén százszázalékos támoga-
tottságot kapott ez a pályázati
projekt, melyre az iskola alapítvá-
nyával közösen 35 millió forintos
támogatást nyertünk az MVH-tól.
Örömünkre szolgál, hogy fiatal-
jaink és kulturális csoportjaink tag-
jai már most azt tervezik, milyen
programokkal lakják be majd a
teret.

Az épület alapterületét úgy bõ-
vítik, hogy az egykori mozi lelátó-
ját vízszintesbe hozzák a többi
résszel. Felül galériát hoznak létre,
oda költöztetik a községi könyvtá-
rat. Az idõjárás idõnkét hátráltatta
a kivitelezést, ezért megújult kul-
túrházunkat valamivel késõbb, ok-
tóber közepe felé adják át.

– A közelmúltban felújítottuk a
több település által fenntartott
orvosi rendelõnket is az ÁNTSZ
elõírásainak megfelelõen. Mivel a
pályázati lehetõség csak váratott
magára, idén úgy döntöttünk,
hogy önkormányzatunk saját erõ-
bõl, mintegy öt millió forintból
megvalósítja a beruházást. A re-
konstrukció az épület egy részét
érintette. Különálló orvos-beteg
szobát hoztunk létre, valamint
megteremtettük az akadálymen-
tes közlekedés feltételeit. 

Az önkormányzat és jegyzõség
nagyon takarékos gazdálkodásá-
nak köszönhetõen a hivatal is
megszépülhet. A belsõ átalakítás
során kicseréljük az ajtókat, a he-
lyiségek új, kopásálló padlóburko-
latot kapnak. A pincelejárat el lesz
különítve, az emeletre felvezetõ
lépcsõ és korlátja is megújul. Érde-
kessége a beruházásnak, hogy a
belsõ dizájnt a várkastélyét is ter-

vezõ Földes és Társai Építésziroda
végezte, ami garancia a szép vég-
eredményre.

Szijártó József úgy értékelt,
visszatekintve erre az évre na-
gyon értékes és eredményes idõ-
szakot hagyhatnak maguk mögött
az önkormányzati ciklus végére. A
Belügyminisztérium EU önerõ-
alapján elnyert 73 millió forinttal
jelentõsen csökkentették a kas-
télyberuházás százmilliós önré-
szét, az adósságkonszolidációnak
köszönhetõen a fennmaradó 21
millió forintos fejlesztési hitelállo-
mányt pedig átvállalta az állam. Az
önkormányzat az elmúlt években
takarékosan gazdálkodott, stabi-
lan mûködtette intézményeit.
Mindemellett a ciklusban százmil-
lió forint pályázati pénzt fordítha-
tott a település fejlesztésére –
hangsúlyozta a polgármester.

Egerváron az elmúlt szomba-
ton falunapot tartottak a Pince-

dombi szabadidõparkban. Az ese-
ményen részt vettek német és er-
délyi vendégeik is. Peter Spiess,
Bettenhausen polgármestere el-
mondta, 32 fõs küldöttséggel ér-
keztek. Elõzõ nap a szombathelyi
karneválra látogattak el, ezt a na-
pot pedig arra szánják, hogy mi-
nél több idõt töltsenek el egervá-
ri barátaikkal, akikkel immár 22
éves kapcsolatot ápolnak. Nagyon
tetszik nekik a megújult egervári
várkastély, amit építészeti remek-
mûnek tartanak, a kiállítások
anyagát pedig nagyon informa-
tívnak. A fõzõversenyen hazai
specialitásokkal készültek, sava-
nyú káposztás, húsos egytálétellel
valamint a magyar tökipom-
poshoz hasonló hagymás, sonkás
tésztaféleséggel. Ajándékot is
hoztak, mégpedig játékokat az
óvoda részére. Nagyon jól érzik
magukat, és nagyon köszönik a
szíves vendéglátást.

Kenessey Tibort, az egervári ál-
talános iskola igazgatóját a sepsi-
szentgyörgyi líceummal való kap-
csolatukról kérdeztük. Elmondta,
az intézmény hetedik osztályos
tanulói a Határtalanul! program
keretében idén harmadik alkalom-
mal látogathattak el Székelyföldre
június elsõ hetében. Az utazás so-
rán felkeresték a 48-as magyar
szabadságharc emlékhelyeit. A di-
ákoknak felejthetetlen élményben
volt részük a Tordai sóbányában, a
Gyilkos- valamint a Szent Anna-
tónál. Gyergyócsoma-falván a he-
lyi iskola diákjaival együtt vettek
részt a nemzeti összetartás napi
megemlékezésen. 

Kerekes Dóra, a sepsiszent-
györgyi Mikes Kelemen Elméleti
Líceumának igazgatója örömét
fejezte ki, hogy pedagógustársai-
val itt lehetnek. Elõször járnak
Egerváron, ami nagyon idillikus
hangulatot ébresztett bennük. A
falu közössége összetartó, az is-
kola felszereltsége irigylésre mél-
tó, a várkastély gyönyörû, és
szinte hihetetlen, hogy egy ekko-
ra községben ilyen mozgalmas
kulturális életet lehet szervezni –
utalt a várszínházi játékokra,
melynek utolsó elõadását meg-
nézte küldöttségük.

Antal Lívia

FALUNAPI VIGADALOM NÉMET ÉS ERDÉLYI VENDÉGEIKKEL

Megújuló épületek Egerváron
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Zalacsány az elmúlt években

jelentõs fejlõdésen ment keresz-
tül Széles Gábor nagyvállalkozó
megjelenésének köszönhetõen,
aki nemcsak a Batthyány-kastély-
szállót és kúriát újíttatta fel, ha-
nem Kelet-Európa elsõ verseny
golfpályáját is építi a falu határá-
ban. A több mint százmilliárdos
nagyságrendû beruházások új
lendületet hoztak a település éle-
tébe, növekedtek az önkormány-
zat adóbevételei, a helyiek pedig
munkalehetõséghez jutottak. 

A nagyvállalkozó és a település
szerencsés találkozásáig megtett
út azonban nem volt egyszerû az
önkormányzat számára, amely
most új jövõképpel tervezhet. A
választók bizalmából immár har-
madik ciklusban dolgozik polgár-
mesterként Nagy Lászlóné, vele
beszélgettünk minderrõl. 

– Az eltelt tizenkét évben min-
dig is azt tartottuk legfontosabb-
nak, hogy intézményeink mûköd-
tetését biztosítsuk. Sikerült megfe-
lelnünk ennek az elvárásnak, emel-
lett nyertes pályázatainknak kö-
szönhetõen felújítási munkálatokat
is végezhetünk, az iskolában és az
óvodában, melynek szomszédsá-
gában játszóteret hoztunk létre.
2007-ben határoztunk arról, hogy
pályázati lehetõség híján önerõ és
hitel segítségével közösségi házat
építünk. A polgármesteri hivatal-
nak helyet adó épület addigra élet-
veszélyessé vált, továbbá nem volt
mûvelõdési házunk. Nem döntöt-
tünk felelõtlenül, mert a 100 millió
forintos hitelt saját bevételünk öt-
ven százalékára vettük fel. Évi tíz-
millió forintot tett ki a törlesztés,
melynek fizetése nem okozott
problémát egészen addig, amíg
duplájára nem emelkedett svájci
frankos hitelünk. Mindez gondot
jelentett, de természetesen intéz-
ményeink mûködtetését továbbra
is biztosítani tudtuk. Szerencsére
2012-ben jött a megmentõ cso-
mag, a kormány adósságkonszoli-

dációjában több mint 138 millió fo-
rinttal kiváltotta hitelünket.

– Ettõl kezdve fellégezhettek.
Mire fordították a költségvetés-
bõl így felszabadult összegeket?

– Ennek köszönhetõen olyan
fejlesztésekre fordíthatjuk energiá-
inkat, melyek a település élhetõsé-

gét, nem különben az itt élõket
szolgálják. Elkészítettük a belvízel-
vezetés megoldásához szükséges
terveket, bízva abban, hogy az el-
következõ öt évben pályázati lehe-
tõséget is találunk hozzá. Idén az
MVH tízmillió forintos támogatásá-
val vásároltunk egy falubuszt,
melynek áfáját önerõbõl biztosí-
tottuk. Az önkormányzatunk által
fenntartott gépjármûvel az egész-
ségügyi ellátást segítendõen vég-
zünk szállítási feladatokat, például
minden hónap elsõ keddjén a héví-
zi szakrendelésre szállítjuk a
Syncumart szedõ betegektõl le-
vett vért.

A Leader programon elnyert tíz-
millió forint támogatás segítségé-
vel egy önkormányzati épületbõl
fecskeházat alakítottunk ki. A helyi
fiatal diplomás családok letelepe-
dését kívánjuk ezzel elõsegíteni.

Továbbá folytatni szeretnénk is-
kolánk megújítását, ahol idén nyá-

ron is végeztünk karbantartási
munkákat. KEOP pályázat kereté-
ben energetikai korszerûsítést sze-
retnénk végrehajtani, ami hõszige-
telést és fûtésrekonstrukciót foglal
magában. Egy örömhír; iskolánk
udvarán egy 20x40 méteres mûfü-
ves sportpályát létesíthetünk,
melyre 32 millió forint támogatást
nyertünk az MLSZ országos pálya-
építési programján.

– 2012-ben nemcsak az adós-
ságkonszolidációnak, hanem
Széles Gábor nagyvállalkozó
megjelenésének köszönhetõen
is új fejezet indult el a település
életében.

– Valóban. A felújított Batthyány
kastélyszálló és kúria százszázalé-
kosan üzemel, melynek következ-
tében idegenforgalmi adóbevéte-
leink 50 százalékkal növekedtek
2013-ban 2012-höz képest. A
nagyvállalkozó 2013 õszén kezdte
meg a világversenyek megtartásá-
ra is alkalmas  160 hektáros, 18 lyu-
kú golfpálya építését. Ebbõl kilenc
lyuk már elkészült, ahogy a gyakor-
lópálya is, ahová a település gyere-
kei már kétszer kaptak meghívást.
A nagyvállalkozó 400 villából álló

golffalu, golfklubház és termálfür-
dõcentrum építését, valamint a
Batthyány-kastélyszálló bõvítését
is megvalósítja. Fontos kiemelni to-
vábbá, hogy a helyieknek adott
munkalehetõségnek köszönhetõen
a korábbi 14-15 százalékos munka-
nélküliségi ráta öt százalék alá
csökkent településünkön. 

– Ebben a közmunkaprogram
is szerepet játszott.

– Igen, sõt az elmúlt esztendõ
egy kitüntetéssel is megörvendez-
tetett bennünket: a Belügyminisz-
térium négymillió forinttal ismerte
el önkormányzatunkat a 2011-
2012-es Start munkaprogramban,
a közfoglalkoztatás megvalósításá-
ért végzett kiemelkedõ tevékeny-
ségéért. 

Többek között erdõt telepítet-
tünk, közparkot létesítettünk,
burgonyát termesztettünk a

programba bevont 35 illetve 45
fõvel. A jutalomból idén óvodánk-
ban egy raktárhelyiséget létesí-
tettünk, ahol szerszámokat és az
árukészletet tartjuk. Egy fõt há-
rom hónapig foglalkoztattunk, és
470 méter hosszúságú járdasza-
kaszt térköveztünk le. Ezen utób-
bi munkát már 2013-ban meg-

kezdtük, akkor 1,3 kilométer hosz-
szan viacolorozott járdafelületet
hoztunk létre. Az idei közmunka-
programba ez idáig összesen 30
fõt vontunk be.

– Az elért eredmények, a ked-
vezõ változások bizonyára arra
ösztönzik, hogy az októberi ön-
kormányzati választásokon ismét
megmérettesse magát. 

– Igen. Úgy vélem, a megkez-
dett munka mindenképpen folyta-
tást érdemel, miután ebben a cik-
lusban a nagyvállalkozó által már
megvalósított beruházások is erre
bátorítanak. 2012-ben Zalacsány új
lendület kapott, melyhez mérten
új kihívásokat is. A horgásztó és a
szabadidõpark által is formált szép
természeti környezethez illõ tele-
püléskép, utcakép kialakítására kell
továbbra is törekednünk, ami meg-
felel a létrehozott golfparadi-
csomnak, az ide érkezõ illusztris

vendégek igényei-
nek, és természete-
sen a helyi lakosok-
nak. Ezt szolgálná a
belvízelvetés megol-
dása az árkok rend-
betételével, a virágo-
sítás és a járdák teljes
felújítása. 
Az önkormányzat e
szándékának jeléül a
közeljövõben megle-
petéssel készül, ami
egy igazi látványos-
sággal fogja szépíteni
a települést. Zala-
csányban a közel-
múltban falunapot
rendeztek, melyrõl
készült színes ösz-
szefoglalót az Echo
TV-n levetítették. A

televíziós csatorna ezt megelõzõen
Magyarország választ címû mûso-
rában interjúvolta meg Nagy
Lászlónét. A polgármester kifejezte
abbéli reményét, hogy a fellendülõ
idegenforgalom által gyarapodó
adóbevételeiket a település fej-
lesztésére fordíthatják a következõ
önkormányzati ciklus öt évében.

SZÁZMILLIÁRDOS FEJLESZTÉS: A TELEPÜLÉS ÚJ JÖVÕKÉPPEL TERVEZHET 

Golfnagyhatalom lesz Zalacsány

Tóth István Jánosné, Teskánd
polgármestere a projektnyitó
rendezvényen az elõzményekrõl
elmondta, hét évvel ezelõtt kér-
ték Zalaegerszeg önkormányza-
tát, hogy az új vasúti nyomvonal
megépítése miatt a megyeszék-
hely területén álló régi Zala-hidat
ne bontsák el, mivel sokkal drá-
gább újat építeni. A régi híd meg-
maradása mellett foglalt állást a
falu képviselõ-testülete is.

A Teskánd és Bagod közötti ke-
rékpárút megépítésére 2009-ben
konzorciumot alakított a két ön-
kormányzat. Akkor szerették vol-
na Zalaegerszeget is bevonni, de
a város vezetése másképp gon-
dolkodott. A polgármester jelez-
te, a mostani tárgyalások azon-
ban már biztatóak, így remélhe-
tõleg Zalaegerszeg felé is meg-
épülhet a hiányzó szakasz. Emlé-
keztetett arra is, hogy a pályázati
támogatásból elkészült megvaló-
síthatósági tanulmányterv és épí-
tési engedély kétéves várakozási
idõt követõen csak 2013 novem-
berében vált jogerõssé.

A kivitelezésre már egyedül
pályáztak idén januárban, a kor-
mány kiemelt kerékpárút-fejlesz-
tési kiírásán ugyanis maximum
200 millió forintot lehetett nyer-
ni. Teskánd önkormányzata 173
millió forint támogatást kapott a
már három méter szélességû 2,7

kilométeres szakasz megépítésé-
re. A település és térsége számá-
ra turisztikai jelentõséggel is bíró
beruházás 2015 júniusában feje-
zõdik be.

A kivitelezést Teskándon õsz-
szel kezdik meg. Ez a feladat bo-

nyolultabb lesz, mert ahol a régi
vasutat keresztezi az új vasúti
nyomvonal, ott a kerékpárutat
levezetik az új Zala-híd alá, majd
vissza a régi töltésre. Ez a szakasz
árvíz esetén nem lesz járható. A
bicikliút teskándi szakasza a fut-
ballpálya sportöltözõjénél ér vé-
get, itt egy kerékpáros fogadóte-
ret és parkolót is kiépítenek. A tá-
mogatásból gép- és eszközbe-
szerzésre is jut, hogy a kerékpár-

utat és környezetét folyamato-
san tudják gondozni.

NAPELEMEK
AZ INTÉZMÉNYEKEN

A kerékpárút mellett az idei év
jelentõs nyertes projektje volt a
KEOP keretében elnyert majd 10
millió forintos beruházás, mely-
nek köszönhetõen napelemek
kerültek az intézményekre, a
Csukás István Óvoda és Tanuszo-
da épületére valamint a település
közösségi házára, a Kemence Ház

tetejére. A vételezett villamos-
energia nagymértékû kiváltása a
háztartási méretû kiserõmû által
termelt villamosenergiával való-
sul meg. A beruházás indokoltsá-
ga abban is megmutatkozik,
hogy a körjegyzõség épületének
és az óvodának jelentõs villamos-
energia-igénye van. A fejlesztés-
nek köszönhetõen az erre fordí-
tott költségek csökkennek, tájé-
koztatott a polgármester. 

173 MILLIÓ FORINTOS TÁMOGATÁSBÓL, TESKÁNDON

Kerékpáros összeköttetés épül
Kerékpárút épül Teskánd és Bagod között a régi vasúti nyom-

vonalon. A beruházás közel 280 millió forintba kerül, amit a tele-
pülések uniós forrásból fedeznek. Az összesen 4,1 kilométer
hosszúságú szakasz csatlakozik a 2006-ban átadott Bagod–Zala-
lövõ kerékpárúthoz, melyen Zalaegerszeg irányába nem lehet
továbbhaladni.

Az eseményen Ádo-
vics István polgármes-
terrel beszélgettünk a
településrõl. 

Épül a Hévízt elke-
rülõ út, amely részben
nagy könnyebbséget
jelent majd Szent-
györgyvár számára. A
kistelepülésen évtize-
deken át haladt ke-
resztül a Budapest irá-
nyú közúti forgalom,
amely nagyon megvi-
selte az aszfaltburkola-
tot. Mint mondta, bízik
abban, hogy a hévízi
elkerülõ átadásával
nem feledkeznek meg a faluról,
és legalább a belterületi szaka-
szon helyreállítják az úttestet. 

– Tavaly több hónapra lezárták
a Zalacsány–Felsõpáhok közötti
szakaszt, emiatt sok autós a
Szentgyörgyvárt Alsópáhokkal
összekötõ úton közlekedett Hé-
víz és a Balaton irányába. A
megnövekedett forgalom megvi-
selte az úttestet, amit a közel-
múltban tettünk rendbe. A mun-
kálatokra közel hatmillió forintot
költöttünk. Idei feladatként még
felújítjuk a temetõben a kerítést,
mûvelõdési házunkat kívülrõl le-
festjük, emellett szeptemberre
egy tanulmánytervet is elkészí-
tünk a zártkerti területek ivóvíz-
ellátásához. Ez az egyik feltétele
annak, hogy a szolgáltató ivóvíz-

hálózatot építsen a zártkertek-
ben. Ez követõen felmérést vég-
zünk majd az érintettek körében.

A polgármester 1994-tõl látja
el ezt a tisztséget a faluban, mely
nagyon sokat fejlõdött az elmúlt
idõszakban. Ivóvízhálózatot épí-
tettek ki, bevezették a gázt,
megoldották a szennyvízelveze-
tést, mellyel teljessé vált az inf-
rastruktúra a településen. Erejük-
höz mérten tették rendbe az uta-
kat, és gondot fordítottak a köz-
területek parkosítására, virágosí-
tására. Az egyházközség Leader
pályázati támogatásból újíttatta
fel a templomot és a felsõmándi
temetõkápolnát.

– Nagyon sok mindent elvé-
geztünk az eltelt évek alatt, most
az a kérdés, hogyan tartjuk fenn.

Ez a feladat egyre nehezebb,
mert kevés a pályázat, s ezek
nagy többsége nem a kistelepü-
lések számára íródik ki. Szent-
györgyvár 330 lakosú. Úgy vé-
lem, a kisfalvakban élõk is megér-

demlik azokat a
lehetõségeket,
melyek a na-
gyobb telepü-
léseken rendel-
kezésre állnak.
Finanszírozási
oldalról is hát-
rányt szenved-
nek a kis ön-
kormányzatok,
nem beszélve
arról, hogy az
500 fõ alatti te-
lepülések pol-
gármesterei-
nek fizetését
jelentõsen le-

csökkentik októbertõl. Pedig egy
kis faluban is sok a munka, amit
helyi apparátus nélkül kell elvé-
gezni. Egy kistelepülés vezetõje
amolyan mindenes, mindenhol
ott kell lennie, ahol történik vala-
mi. A pályázatok tekintetében is
mindig naprakésznek kell lenni,
ha fejleszteni, szépíteni szeret-
nék a falut. 

Szentgyörgyváron például a
belvízelvezetõ rendszert korsze-
rûsítenék, mert egy nagyobb esõ
esetén az alacsonyabban fekvõ
faluközpontban felgyülemlik a
víz. A polgármester kérdésre
válaszolva elmondta, indul az
önkormányzati választásokon,  s
bízik abban, hogy a mûvelõdési
ház felújítására lesz lehetõségük
az elkövetkezõ ciklusban.

LOVASNAPOK SZENTGYÖRGYVÁRON

A kistelepülés él és élni akar
Szentgyörgyvár neve az elmúlt években összeforrt a lovassport-

tal. A közelmúltban hetedik alkalommal rendezték meg a lovas-
napokat a Lipicai Ménes területén. A programon C kategóriás or-
szágos bajnokságban is megmérették magukat a fogathajtók.

A fecskeház ünnepélyes átadásán.
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Az ünnepségen mondott kö-
szöntõjében dr. Varga Andrea, a Za-
la Megyei Kormányhivatal Keszthe-
lyi Járási Hivatalának vezetõje ki-
emelte: a visszatalálás a munkaerõ-
piacra hosszú és összetett, összefo-
gást igénylõ folyamat még az
egészséges emberek esetében is.
Efféle pozitív példákkal az emberek
meggyõzhetõek, hogy segítõ kezek
révén visszatérhetnek a munka vi-
lágába. A hivatalvezetõ gratulált a
több mint 66 millió forint projekt-
támogatás elnyeréséhez, a több
mint 32 fõ álláshoz juttatásához,
továbbképzéséhez. 

A foglalkoztatási programok
megvalósítását támogató
„FoglalkoztaTárs – Társ a foglalkoz-
tatásban” címen futó kiemelt pro-
jekt tapasztalatairól Kopácsiné Re-
ményi Anita, az OFA Közhasznú
Nonprofit Kft. nyugat-dunántúli
régiós munkatársa beszélt. A tér-
ségi együttmûködés erényeit di-
csérve szólt arról, hogy a foglal-
koztatásban hátrányból induló ál-
láskeresõk mentális és egyéb
mentori támogatások után képe-

sek voltak
ellátni a be-
tegápo ló i
valamint az
idegenfor-
galmi szol-
gáltatások
nyújtásával
kapcsolatos
fe ladata i -
kat. 

A pro-
jekt elõre-
ha l adásá -
ról, megva-
lósításának
tapasztala-
tairól szólva Szabó Ildikó projekt-
menedzser kihangsúlyozta: másfél
év alatt komoly eredményeket, si-
kereket értek el a 3 konzorciumi
partnerrel közösen összefogva, hi-
szen 32 fõ munkatapasztalatot
szerezve állandó munkát talált. 

A projekttapasztalatok összeg-
zéseként, a konzorciumi partnerek
nevében Klaczné Tar Ibolya, a
Keszthelyen mûködõ Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Egyesület Gond-

viselés Háza intézményvezetõje
megköszönte a magas szintû, ön-
feláldozó munkát, amivel a hasznos
programot elindították.

Börczi Béláné a szobaasszonyi
teendõk oktatásával foglalkozó
szakember sikeresnek ítélve a
programot kifejtette: tanítványai

kezét a projekt lezárulása után
sem engedi el. Dr. Farkasné dr. Ba-
bos Bernadett, a balatongyöröki
MVM Hotel Panoráma Kft. képvi-

seletében elmondta: a szállóven-
dégek tökéletes megelégedettsé-
ge mellett a munkavállalók érde-
keire is nagy figyelmet fordítottak
a program megvalósítása során. 

Németh Anita, az MVM Hotel
Panoráma Kft. gyedrõl visszatért
munkavállalója örömét fejezte ki,
hogy baráti környezetben, lakóhe-
lyén talált képzettségének megfe-
lelõ állást, ahol örömmel dolgozik.
Pokorádi Sándor, a Hunguest
Hotels Zrt. Hévízen mûködõ szállo-
dáinak, a Helios-nak és a Panorá-
mának az igazgatójaként megerõ-
sítette: a kezdeti nehézségeken
közös erõfeszítéssel sikerült felül-
kerekedni és a munkába járás él-
ményét kínálták a dolgozóiknak.
Tóthné Bokréta Ilona, a VK keszt-
helyi adománycentrumának dolgo-
zója örömmel számolt be arról,
hogy szívesen végzi a sokrétû fel-
adatát. 

A paktum tapasztalatait a pá-
lyázat tükrében Kapcsándy Mária,
a projekt szakmai vezetõje, a
Keszthelyi és Hévízi Kistérségek
Foglalkoztatási Paktum Irányító
Csoportjának elnöke értékelte. 

Dr. Nemesvári Márta, az MV or-
szágos vezetõségének tagja és dr.
Borsos Ferenc, az MVZMSZ elnöke
a VK világnapjához kapcsoltan
arany, ezüst és bronz fokozatú el-
ismeréseket adott át az áldozatos
feladatellátásért az arra érdeme-
seknek.

PÁLYÁZAT KONZORCIUMI PARTNERSÉGBEN

Vöröskeresztes projektsiker
A Magyar Vöröskereszt (MV) Zala Megyei Szervezete, a TÁMOP-

1.4.5-12/1-2012-0004 projekt fõpályázójaként július végén, Keszthe-
lyen, a Halászcsárda különtermében tartotta a „Keszthelyi és Hévízi
kistérségek Foglalkoztatási Paktuma a hátrányos helyzetû munkavál-
lalók foglalkoztatásának támogatása érdekében” címmel megvalósí-
tott pályázat tapasztalatait összegzõ konferenciáját.

Szeptember 5-tõl eddig nem
látott rendezvénysorozat indul
az Egervári Nádasdy–Széchényi
várkastélyban – jelentette be
Zsuppán Beáta, az intézmény PR
és sajtóreferense. A sajtótájékoz-
tatón részt vett Balaicz Zoltán,
Zalaegerszeg alpolgármestere,
aki a várkastéllyal való együtt-
mûködésrõl beszélt. 

Zsuppán Beáta elmondta, az év
végéig tartó FesztiVÁR elnevezésû
programban minden korosztályra
gondoltak a szervezõk. Lesz példá-
ul mese, török-, reneszánsz- és hu-
morfesztivál. A fellépõk között ott
találhatjuk majd az ifjabbak köré-
ben nagy népszerûségnek örven-
dõ ALMA zenekart, aztán a köny-
nyûzene több „nagyágyúja” is fel-
lép, így például Majka és Curtis,
Charlie, Zséda és a Bikini zenekar. A
humor mûfajban sem kisebb név
szórakoztatja majd a nagyérde-
mût, mint Fábry Sándor. Az ope-
rett világából az Orfeum Vándor-
színpad Oszvald Marikával együtt
érkezik majd a várkastélyba egy
kétórás mûsorral. Valamennyi
programon ingyenesen vehetnek
részt a látogatók.

A rendezvénysorozat fõvédnö-
ke Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ lesz, a védnöke pedig
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg alpol-
gármestere, tette hozzá a sajtóre-
ferens.

Balaicz Zoltán úgy fogalmazott,
az egervári nyári színház rendez-
vénysorozata az eltelt negyven év-
ben sok ezer zalaegerszegi polgár-
nak nyújtott kellemes élményt. Ép-
pen ezért azt gondolták, hogy a
következõ ciklus elején megújuló
idegenforgalmi koncepcióban sok-
kal nagyobb hangsúlyt fektetnek a
környezõ településekkel való
együttmûködésre, hogy egységes

zalaegerszegi illetve Zalaegerszeg
környéki idegenforgalmi program-
kínálattal tudjanak élni. A zalai tu-
risztikai brand kialakításába jól il-
leszkedik Egervár, a várkastély és a
nyári színház, emiatt az itt zajló
események hangsúlyos elemei
lesznek együttmûködésüknek. Már
nem tervezik az alsóerdei nyári
színház újranyitását, ehelyett a

belvárosi Kvártélyház kínálata mel-
lé fogják ajánlani az egervári nyári
színházat. A két teátrum tökéletes
társa lehet egymásnak, ezért is
örülnek a megkeresésnek, mely-
lyel Zalaegerszeg és Egervár is jól
jár, hangsúlyozta.

Gyerkó Gábor, az Egervári Esté-
kért Alapítvány titkára hozzáfûzte,
a helyieknek mindig sokat jelentett

a várkastély és annak mûködése
valamennyi egervári szívügye volt.
Az idei évad sikerességét jól mu-
tatja, hogy mintegy ötezer látoga-
tója volt annak a tizenegy darab-
nak, amit a Turay Ida Színház mû-
vészei állítottak színpadra. Emlé-
keztetett arra, hogy idén ünnepli
felállásának 40. évfordulóját az
egervári nyári színház.

SIKERES SZÍNHÁZI ÉVAD – FESZTIVÁR

Együttmûködés az egervári várkastéllyal

Nagypáli Önkormányzata Leader pályázaton közel két-
millió forintot nyert önkéntesek bevonásával egy park
és egy bemutatóhely kialakítására a település központ-

jában. Az önkéntes munka célja, hogy az embereket a közös
munka által még közelebb hozza egymáshoz erõsítve a tenni
akarás tudatát. 

Az önkéntesek közremûködésével megvalósult beruházással
kapcsolatosan szakmai napot szervezett az önkormányzat. A pro-
jekt együttmûködés keretében valósult meg, melynek eredmé-
nyeként az önkormányzat még nagyobb figyelmet fordít az ön-
kéntesség fontosságára. 

A közösségi élet és a környezeti tudatformálás helyszínéül szol-
gáló tematikus látvány- és pihenõpark többfunkciós feladatokat
lát el. A lakosság és a látogatók mindennapos pihenési igényét elé-
gíti ki amellett, hogy formálja az emberek környezet iránti tiszte-
letét és védelmét. Az önkormányzat emellett megújuló energiák
alkalmazásának technológiáit is népszerûsíteni kívánja.

A projekt célja, hogy felhívják a figyelmet az önkéntesség fon-
tosságára, továbbá erõsítsék az  együttmûködést mind a lakosság-
gal, mindpedig a civil szervezetekkel. Az önkéntesek ellenszolgál-
tatás nélkül végezték a munkát a közösség, a hely szellemi és ter-
mészeti értékeinek megõrzése érdekében. 

Eladó

a lakása,

háza?

Az ország több mint 400
OTP Bank fiókján keresztül
több millió ügyfél találkozhat az
Ön ingatlanával is…

Augusztusban és szeptem-
berben megbízási díj akcióval!

8360 Keszthely, 

Bercsényi u. 1.

+36 70 681 1120

ÖNKÉNTESEK BEVONÁSÁVAL ÉPÜLT NAGYPÁLIBAN

Park és bemutatóhely

Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: 
a vidéki területekbe beruházó Európa



JUBILEUM8 RÉGIÓ
Ebben az évben ünnepeli

Zalakaros elsõ írásos említésének
760. évfordulóját. Ez a több mint
háromnegyed évezred, a 25 ge-
neráció településtörténeti szem-
pontból két nagyobb részre oszt-
ható. Az elsõ 711 évre, míg a má-
sodik 49-re. Azaz, ami történt a
fürdõ létrejötte elõtt és az után. A
korszakhatár pedig mindenkép-
pen 1965. A fürdõhely ettõl az
idõponttól számít a világban.
Zalakaros a fürdõ által Magyaror-
szág és egy kicsit Európa-szerte
ismert lett – értékelt Novák Fe-
renc polgármester.

– A szerencsés település lakosai
és vezetõi jól sáfárkodtak a megta-
lált kinccsel. Az itt élõk becsülettel
tették a dolgukat. Hagyományaink,
múltunk értékei nélkül nem len-
nénk magyarok, nem lennénk
karosiak. A kitartás, a szülõföld, a
település szeretete, a ragaszkodás
és az állhatatos, példaértékû és be-
csülendõ munka mára meghozta
gyümölcsét. Hiszem, hogy további
kemény munkával, makacs elhatá-
rozással igenis elérhetjük kitûzött
céljainkat. Elégedettek lehetünk,
de az infrastruktúra, a közösség-
építés, a versenyképesség terén
sok még a teendõ – hangsúlyozta a
polgármester. 

A fürdõt fennállása óta 23 millió
ember látogatta. A léte adja az ala-
pot a gyógyüdülõhely gazdaságá-
nak. A családbarát fürdõ kialakítá-
sa, a gyermekvilágokkal – mérföld-
kõ a Gránit Zrt. életében. Az inno-
váció mellett pedig színvonalas
szolgáltatások, a hatékony marke-
ting és együttmûködés garantál
folyamatos sikert. Tudjuk, hogy
csak sokak összefogásával lehet
elõrelépni! Ehhez kell az elhivatott-
ság, a települést szeretõ tenni aka-
rás. A turizmust tekintve a TOP 10-
ben vagyunk, de büszkék lehetünk
arra, hogy az ország egyik legbiz-
tonságosabb, legtisztább, legvirá-
gosabb városában élhetünk. Amió-

ta város vagyunk, megduplázódott
településünk állandó lakóinak a
száma, és Karost szívesen választ-
ják lakóhelyül az emberek. 

Az új, Szent László téren álló
templomunk jogi helyzetét most
sikerült rendezni. Több évszázad
után, végre megkaptuk a plébánia
rangot. Önkormányzatunk megújí-
totta a kitüntetések rendjét, a vá-
ros napján adtuk át településünk
elismeréseit. Új jelkép is került pla-
kettjeinkre: a hagyományainkat jel-
zõ szõlõ, a településünk szellemisé-
gét, megmaradni akarását mutató
templom-sziluett, és a bennünket
ismertté tevõ víz mellett megje-
lent a kannavirág is, amely a szá-
munkra fontos tisztaság, rende-
zettség, a Virágos Magyarországért
versenyben elért eredmények
megtartását jelképezi. 

Településünk tovább gyarapo-
dott az elmúlt idõszakban civil
szervezetekkel: így a mûvészeti
csoportokat tömörítõ Kulturális
Egyesülettel, vagy a város sport-

életében történelmet író Zalakarosi
Futrinkákkal. A felnõtt amatõr fu-
tókból álló tízfõs csapat a
zalakarosiak közül elsõ alkalommal
futotta körbe a Balatont, de én
õket elsõsorban, mint közösség
mûködését állítom példának má-
sok elé. Mindent meg kívánunk
tenni azért, hogy gyermekeink a
legmagasabb szintû ellátást, neve-
lést, oktatást kaphassák meg, hogy
a legjobb szakemberek kezei alatt
lehessenek. Akik boldog, kiegyen-
súlyozott felnõttekként pedig nem
csak házakat fognak majd építeni,
hanem emberi kapcsolatokat is.  A
városnapon illõ módon fogadtuk
partnertelepülésünk hivatalos kül-
döttségét, Josef Ecker asperhofeni
polgármestert és az õt kísérõ dele-
gáció tagjait.

– Milyen konkrét fejlesztések
öregbítették a város hírnevét?

– A 2012-es óvodafelújításunkat
az elmúlt év õszén országos minta-
projektté nyilvánították. Most ter-
vezzük bõvíteni a bölcsõdét, folyik
a konyha felújítása, lelátót építet-
tünk a sportudvarhoz, a salakos pá-
lyákat is felújítottuk. Virágosítot-
tunk, kerítést cseréltünk az iskolá-
nál, a fiataloknak új klubot alakítot-
tunk ki a suli alatt. A kiváló tárgyi
feltételek megteremtése mellett
odafigyeltünk a nevelési-oktatási
intézményeinkben folyó minõségû
munkára. Megújult az autóbusz-ál-
lomás, folyik a buszöblök és -várók
felújítása és cseréje, a komári el-
ágazóba is várókat telepítünk. 

Lebontottuk az életveszélyessé
vált közösségi házat, elkészültek az
új tervei. Termelõi piacot hoztunk
létre, jól mûködik a kerékpárosház.
Összesen 162 régi lámpát tudtunk

ledesre cserélni uniós támogatás-
sal. Ebben az évben 3000
négyzetméter saját gyártású térkö-
vet rakunk le, folytatjuk járdáink,
köztereink megújítását. A város-
üzemeltetés dolgozói közel 40 ezer
tõ virágot ültetnek el. 

Épül a termáltó, ami egy új att-
rakciója lesz településünknek. A
következõ év szezonjától többek
közt mesepark létesül, felépül Ma-

gyarország legnagyobb csúszdája,
tanösvény, sziget és egyéb látniva-
lók is várják majd az itt élõket és
ide látogatókat. Folyik a Galambok
felé vezetõ kerékpárút felújítása, a

tóhoz vezetõ kerékpárút építése.
Új szolgáltató van az orvosi ügye-
letben, új fogorvosunk van, és a
háziorvosi státus betöltéséért is te-
szünk erõfeszítéseket. 

– Különféle rendezvények is
öregbítik a város hírnevét…

– Zalakaros olyan kiemelt ren-
dezvényeknek adott otthont, mint
például az immár 33. alkalommal
megrendezett Zalakaros Kupa

Nemzetközi Sakkfesztivál, ami nyílt
magyar bajnokság és válogató is
volt egyben az augusztusi sakk-
olimpiára. Nemrég volt a két nem-
zetközi kapcsolatépítõ projektünk,

amelynek az iskolai részrõl 200, az
önkormányzat részérõl mintegy
300 szereplõje volt. A „Európa a
polgárokért" iskolai programot, il-
letve a „Testvértelepülések Találko-
zója Zalakaroson a Kultúra és a Tu-
rizmus Jegyében” elnevezésû pro-
jektet, teljes mértékben uniós tá-
mogatású pályázat segítségével
rendeztük meg. 

Az ország legnagyobb létszámú
bringás eseményei közé csatlako-
zott,  minden várakozást felülmúl-
va, létszámban eddigi legnagyobb
kerékpáros tömegsport rendezvé-
nye, a Merida Tour de Zalakaros,
amelynek 4 futamára mintegy
1300-an neveztek. Fontos a lokál-
patriotizmus, a magyarság értékei-
nek, hagyományainak tisztelete.

Pozitív beállítottságú, tenni akaró,
városunkat és önmagát is tisztelõ
emberek és közösségeik együttese
alapozhatja meg Zalakaros további
fejlõdését.

Mind az ideérkezõ ven-
dégek, mind pedig a
helyi lakosok tapasz-

talhatták, hogy sok szempont-
ból mozgalmasabb nyár zárult le
Zalakaroson. A Fürdõ vendég-
számai már a nyár elején felül-
múlták a korábban várt
adatokat. Minden héten
különbözõ stílusú szóra-
koztató rendezvények
várták a vendégeket a
rendezvénytéren, töb-
bek között: a Bornapok,
a Kannavirág Fesztivál, a
Város Napjai, a
Copacabana Caros és
hangulatos retro disco
estek is. 

SZÜRETI
SZÕLÕKAPKODÓ

A szeptember köze-
ledtével azonban nem
érnek véget a progra-
mok, sõt sok újdonság-
gal is várja vendégeit a híres
fürdõváros. A hagyományoknak
megfelelõen szeptember máso-
dik hétvégéjén, azaz szeptem-
ber 13-án, szombaton kezdõdik
a Szüreti Szõlõkapkodó. A helyi
lakosok már jól tudják, hogy
ilyenkor egész Zalakarost bejár-
ja a szüreti felvonulás, és a szó-
rakoztató rendezvény kereté-
ben fellépnek a helyi népmûvé-
szeti csoportok is. 

„Cycle in 
a Network”

Egy hét elteltével pedig egy
fontos, nagyszabású, többhely-
színes ünnepség veszi kezdetét.
Szeptember 20-án, szombaton a
„Cycle in a Network” c. 50 ezer
eurós költségvetésû pályázat
keretében megvalósult Zala-
karost Galambokkal összekötõ
kerékpárút ünnepélyes avatása

14 órakor kezdõdik, majd
egy ezer fõt megmozgató
kerékpártúra veszi kezdetét
három távon: Zalakaroson, a
Kis-Balaton körül és egy 80
kilométeres Hévízt is érintõ
szakaszon.

Zalakarostól amúgy sem
idegen az erõs kerékpáros
turizmus, hiszen júniusban
került megrendezésre már
sokadik alkalommal a Tour
de Zalakaros, amely minden
eddigi jelentkezõszámot fe-
lülmúlt, hiszen több mint
1300-an vettek részt az or-
szágúti kerékpárversenyen.

ZALAKAROSI
CIVIL NAP

Szintén szeptember
20-án kerül megrendezés-
re a zala-karosi Civil nap,
amelynek a Parkerdõ ad
helyet. A Civil nap egy le-
hetõséget ad arra, hogy a
zalakarosi polgárok közös
programok keretében
töltsenek el egy napot,
amelynek keretében
Egészségnapot is tart a
város ingyenes állapotfel-
méréssel. 

HELYI TERMÉK
SZEMLE

Ezzel még mindig nem ér vé-
get a szeptemberi programkíná-
lat, hiszen egy hét múlva Helyi
termék szemle kerül megrende-
zésre a rendezvénytéren. A helyi
termelõk kóstolót tartanak az
érdeklõdõknek a rendkívül szí-
nes kínálatukból, melyben talál-
ható lekvár, házilag készített
sajt, kecsketejsavóból készült
nyalóka, és sok más különleges-
ség. Ez a nap a Turizmus Világ-
napja is, melybõl kifolyólag a
zalakarosi Tourinform Iroda dol-
gozói mustkóstolóval kedves-
kednek az érdeklõdõknek.

TÖK JÓ
ZALAKAROSON

A szeptemberi hónap teljes
egészében kínál programlehetõ-
séget a vendégeknek és a helyi-
eknek is, de ha ez nem lenne
elég, a közeledõ október is szá-
mos rendezvényt tartogat még,
például az október 4-i Idõsek
napját és az egész õszi szünetet
átfogó Tök Jó Zalakaroson ren-
dezvényt is. A fürdõzõknek nem
kell aggódniuk, hiszen a beltéri
Vízipók Csodapók Gyermekvilág
a belsõ játszóházzal idõjárástól
függetlenül várja a gyermeke-
ket és a vendégeket.

A FÜRDÕVÁROS ELSÕ ÍRÁSOS EMLÍTÉSÉNEK 760. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLI IDÉN

Zalakaros sikerre ítélve

Zalakaros vezetõi a kitüntetettekkel: Kmecs Teodóra, Dobrádi Mónika, Vékony Zsolt, Novák Ferenc,
Leopold Ott asperhofeni alpolgármester, Torma László aljegyzõ, Szirmai Judit, Darnai Máté

Novák Ferenc

Szeptemberben is tart a szezon Zalakaroson



Ottjártunkkor megtapasztalhat-
tuk, hogy a fenntarthatóság, a kör-
nyezetvédelem és energia-megta-
karítás szempontjából milyen meg-
oldásokkal él az önkormányzat az
ott élõk javára. Dancs Szilveszter
Zoltán polgármesterrel a templom-
nál találkoztunk, ahol a közmunká-
sok a zöldfelületeket gondozták. 

– Nemrég itt járt a Virágos Ma-
gyarországért díj bíráló bizottsága,
most várjuk az eredményt – mond-
ja, miközben elindulunk falunézõ
túránkra. – Az idei versenyen már
nemcsak a virágosítást nézik, ha-
nem komplexen vizsgálják környe-
zetvédelmi, természetvédelmi in-
tézkedéseinket. Ennek egyik fontos
eleme, az épülõ szennyvízhálózat és
szennyvíztisztító, amit õsszel állí-
tunk üzembe. Miután a Balaton, Kis-
Balaton vízgyûjtõ területén fek-
szünk, az uniós forrásból támoga-
tott beruházás jelentõsége az, hogy
innentõl kezdve már csak tisztított
víz kerül a környezetbe. 

Közben elhaladunk az elszárma-
zottak parkja mellett. A községben
valamikor közel háromszázan éltek,
jelenleg csak hetvenöten. A falu
egyik turisztikai kínálata a zarándok-
turizmus, a Szent Márton
Európai Kulturális Útvo-
nal keresztezõdési pontja
éppen a park elõtt ágazik
el Horvátország, Szlové-
nia, valamint Szombat-
hely felé.

– Zarándokházat sze-
retnénk létesíteni, hogy
minél több vendéget
tudjunk fogadni. Ezt ön-
erõbõl mi nem érjük fel,
de bizakodunk, hogy a
befektetõk kihagyhatat-
lan lehetõséget látnak
ebben – beszél a tervek-
rõl a polgármester. Fõ
üzenet a klimatikus, nyu-
godt és hangulatos üdü-
lõfalu, a természetkö-
zeliség.

Következõ állomásként a burgo-
nyaföldet tekintjük meg. Benczikné
Böcskei  Éva csoportvezetõ érdeklõ-
désünkre elmondta, most szedik ki
a krumplit, amit válogatás után visz-
nek a piacra. A dísznövénykertész
végzettségû hölgynek nem volt ál-
lása, így nagyon örül ennek a lehe-
tõségnek.

A program keretében, traktorok,
teherjármû, és a legfontosabb talaj-
mûvelõ eszközök már rendelkezés-
re állnak, több év kitartó erõfeszíté-
seinek eredményeként. De télen
gépi hóeltakarítás, környezetbarát
útsózás, és a közterületek magas
szintû tisztasága, rendje szembetû-
nõ, bárki számára. 

A zalaszentmártoni közmunka-
program miniszteri elismerésben
részesült, mint „példátadó gyakor-
lat". E címre a falu nagyon büszke.
Itt évek óta nincs munkanélküliség,
és a térfigyelõ kamararendszer, és a
pacsai polgárõr egyesület köteléké-
ben mûködõ helyi polgárõrség
együtt  biztosítja a falu közrendjét,
közbiztonságát.

Az önkormányzat közmunka-
programjában nemcsak minden he-
lyi embernek, de a szomszédos tele-
pülésen élõknek is biztosít munkale-
hetõséget. Az egeraracsai Horváth
Klaudia cukrászként nem tudott el-
helyezkedni. Mint mondta, most
örül, hogy ilyen szép kisfaluban dol-
gozhat.  

Nemcsak krumplit, hanem fólia-
sátorban paradicsomot, paprikát is
termesztenek eladásra. A bõ ter-
méstõl csakúgy roskadoznak a nö-
vények, melyet egy kútforrásból
öntöznek. A szép termés a gondos

kezeknek is köszönhetõ: ki, hogyan
végzi a munkáját, arra nagyon oda-
figyel a vezetés. 

– Az elsõ osztályú áru megy a pi-
acra, hûtõházakba, és jó vevõnk a
megyei kórház, a többit szétosztjuk
a közmunkások és a rászorulók,
szociális intézmények között. A be-
vételt visszaforgatjuk szerszámok
és felszerelések vásárlásába. Lako-
saink olyan faluban élhetnek, mely
segíti boldogulásukat. Ennek to-

vábbi példája, hogy a szennyvíz-
rendszerre való rákötés mindössze
százezer forint, amit öt év alatt kell
megfizetniük.

A zalaszentmártoni közmunka-
program egyben a jövõnek, a hosz-
szú távú fenntarthatóságnak is szól,
állapíthatjuk meg a falut járva. Ezt a
törekvést mutatja, hogy kísérlet-
ként gyógynövény- és fûszerkertet,
génbankként funkcionáló szõlõül-
tetvényt hoztak létre, valamint õs-

honos gyümölcsfákat telepítettek
faluszerte.

– Egy romantikus, klimatikus
üdülõfalu létrehozásában gondol-
kodunk. Ezen az úton haladunk, hi-
szen teljes már a közmûvesítés, de
még vannak elvégzendõ feladata-
ink. Szeretnénk burkolni a csapa-
dékvíz-elvezetõ árkokat, és járdát
építeni. Ezzel lesz teljes az a falu-
kép, amit megálmodtunk. Önkor-
mányzatként ezeket a beruházáso-

kat el is tudnánk végezni, természe-
tesen pályázati támogatások segít-
ségével. A romantikus üdülõfalu ki-
alakításának azonban vannak olyan
elemei, melyek megvalósítását,
ahogy már beszéltem róla, csak be-
fektetõk vállalhatják magukra. Há-
rom olyan telkünk van, ami idegen-
forgalmi fejlesztési célra kiválóan al-
kalmas, és amit a beruházók figyel-

mébe ajánlunk. Ide terveznénk a
már említett zarándokházat, egy
panziót és egy fürdõszállót. 

Miközben beszélgetünk, már
visszafele jövünk a szennyvíztisztító-
tól. Hegedûs Istvánné, Aranka néni
szólít meg bennünket. Elmondja, fo-
lyamatban van a templom fejleszté-
se, õsztõl nem kell majd kötéllel ha-
rangoznia, mert elektromos beren-
dezés mûködteti a harangokat.

Utunk végén a mûemlék temp-
lomhoz érünk vissza, melyet meg-
tekintünk a polgármesterrel. 

– Az 1800-as évek közepén épült
újjá, különlegessége a félköríves
szentély egy elég híres Szent Már-
ton képpel, és a harangtorony, mely
Szent Márton lábnyomát õrzi. Nagy
gondot fordítunk megóvására, ha-
marosan egy tisztasági meszelést
kapnak a falak – mondja a polgár-
mester, miközben kiérünk a kertbe,
s megállunk az elsõ világháborúban
elesettek kis emléktáblái elõtt. A fû-
ben közel százéves köveken állnak a
nevek, a második világháborús ál-
dozatok elõtt az emlékmûnél tisz-
telgünk.

A település nagyon büszke tör-
téneti múltjára, templomának vé-
dõszentjére és egyben a falu név-
adójára, Szent Mártonra. A legendás
egykori püspökrõl elnevezett zarán-
dokutat népszerûsíteni szeretnék
azzal is, hogy kerékpárutat építené-
nek, ami a Kis-Balatonnal kötné ösz-
sze a települést.

A falu távolabbi  tervei közt sze-
repel a szomszédos falvakkal közö-
sen „naturpark” létrehozása, mely
közvetlenül is a Kis-Balatonhoz

kötné e romantikus kisfalvakat,
Egeraracsát, Dióskált, a pogányvári
hegyet. Egy új ökoturisztikai célte-
rület létesül majd, mely a világ tér-
képére is felkerül. E tájat a termé-
szeti értékeiért, hagyományaiért
keresik majd fel a turisták. 

Ez az egyetlen, de ígéretes  jövõ
körvonalazódik Zala e rejtõzködõ
gyöngyszemei számára.

www.zalaszentmarton.hu

ZARÁNDOKHÁZAT, PANZIÓT, FÜRDÕSZÁLLÓT ALAKÍTANÁNAK KI

Zalaszentmárton, a romantikus üdülõfalu 
A mindössze hetvenöt lakosú Zalaszentmárton önkormányzatának

falufejlesztési törekvéseit idén nívós kitüntetéssel, Greennovációs
Nagydíjjal jutalmazták. A szakmai zsûri több mint ötven nevezõbõl –
amelyek közül 21 pályázat jutott a döntõbe – a zalai kisfalucskának
ítélte oda a Nagydíjat.

– A kéthetente tanácskozó
szociális bizottság ezen összeg
kamatát is felhasználja a rászoru-
lók, segítséget kérõk anyagi tá-
mogatására. A balatoni panorá-
más, csodálatos környezetben
fekvõ település mindennapjaira
viszont árnyékként vetül a testü-
leten belüli szakadás. Nem a kriti-
ka, nem a bírálatok adnak okot
aggodalomra, hanem azok a sze-
mélyeskedõ megjegyzések, ame-
lyek rengeteg energiát elvesznek
a tényleges szakmai munkától. Az
elmúlt négy évben az általunk
képviselt emberség, bátorság,
becsületesség, lelkiismeretesség,
a tenni akarás – remények szerint
– méltó lesz a folytatásra és ismét
bizalmat kapunk majd a választó-
polgároktól.

Mintegy 140 kilométer hosz-
szúságú közút kezelését kell
megtennünk, ami télen-nyáron
bõven nyújt feladatot. Tudjuk,
hogy a hegyrõl lefutó utak vízel-
vezetési problémái, az infrastruk-
túra-építés miatt sok utca burko-
lata érett lenne a cserére.  Az út-
felújítást tervezõ szakemberek
véleményét elfogadva idén is
óriási, az összköltségvetésének
10 százalékát kitevõ összeg elköl-
tését hagyta jóvá a testület. Már
tavaly õsszel tudtuk, hogy idén
melyik utcák kapnak új burkola-
tot, pormentesítést, vagy egyéb
javítást. A terveztetési, közbe-
szerzési procedúrák után sikerült
a falu számára elõnyös szerzõdést
kötni a kivitelezéssel megbízott
Horváth-Ép Kft.-vel. 

Augusztus végére, a cég kész-
re is jelentette a mintegy öt-
venmillió forintos beruházást. Öt
utca új aszfaltot kapott, hármat
pedig szilárd burkolattal láttak el.
Több közlekedési csomópont is
megújult. A Kápolna sort és a Paj-
tika utat már tavaly sikerült átad-
ni. Autóval nehéz ugyan félreállni
a Porkoláb utcában, a Vajkai utcá-
ban és máshol is, de a közlekedés
rendjén, a kialakult szokásrenden
egyelõre sehol nem változtatunk.

A községgazdálkodás saját hatás-
körben elvégez még kátyúzási,
útszélrendezési feladatokat.

A Keszthelyi út nyugati oldalán
az elmúlt évtizedben épült házsor
elõtti kavicsos, közel 900 méter
hosszú gyalogút helyett mostan-
ra térköves járda épült. A járdák
kiépítését olykor az akadályozza,
hogy egyes ingatlantulajdonosok
nem kívánnak megválni egyetlen
négyzetméter telektõl sem. Az

ott élõk bevonásával szabályozási
szélesség lejegyzését is kezdemé-
nyezni kellett három települési
helyszínen. A falu vezetésének ki-
sajátítási eljárás kezdeményezése
nélkül sikerült megegyezésre jut-
ni az érintett ingatlantulajdono-
sokkal. 

A közterület rendben tartását
sajnos nem mindenki végzi el. A
hulladékszállítással megbízott
társaság például a minap adott le
egy hosszú listát azon utcákról,

ahol a szemetesautó nem tud
közlekedni az útra kihajló ágaktól,
növényektõl. Mi, ilyen esetekben
is, a köz érdekeiért beavatko-
zunk. A „Zala megye Csodája”
címmel kitüntetett kútbarlang le-
járójának környezete is megszé-
pül. Szeptemberre befejeztetjük
a Villa köz–Porkoláb út kereszte-
zõdés átépítését, ahol Cserszegi
Fûszeres tér néven rendezzük a
környezetet. A „kistérségben
gondolkodás” adta az ötletet ah-
hoz, hogy a Balaton-partot
Gyenesdiásról indulva Cserszeg-
tomajon keresztül összekössük
Hévízzel, ami újabb idegenforgal-
mi vonzerõt jelentene, több helyi
turisztikai attrakciót is érintene. 

Az energiatakarékosság a kö-
vetkezõ uniós költségvetési idõ-
szakban nagy hangsúlyt kap és
várhatóan a közvilágítási rendsze-
rek felújítására is lehet majd pá-
lyázni. Mi egyelõre kétmillió forin-
tot különítettünk el a közvilágítás
modernizálására. Nagyon jól mû-
ködõ rendõri erõk és hatékony
polgárõrök is vigyázzák a község
szilárdnak mondható közrendjét,
de fontosnak látjuk a 16 képrög-

zítõ egységbõl álló köztérfigyelõ
kamerarendszer saját erõbõl tör-
ténõ kiépítését is. A köz- és ma-
gántulajdon sérelmére elkövetett
jogsértések felderítésére elsõ-
ként az Európa teret és környeze-
tét, a kultúrházat, a teleházat ka-
merázzuk be, majd a tapasztalat-
szerzés birtokában a rendszert
tovább bõvítjük.

CSERSZEGTOMAJ SZÍNVONALAS
FESZTIVÁLOKAT,

PROGRAMOKAT SZERVEZ…

– Ebben a hozzáértõ kolléga-
nõ áldozatos munkája tükrözõ-
dik. A kulturált szórakozás fel-
tételeit, a könnyed kikapcsolódás
lehetõségét a közösségben töl-
tött rendezvények illõ megszer-
vezését kötelességünk biztosítani
a munkában megfáradt helyiek-
nek és a településünk vendégei-

nek. A fesztiválszezont évek óta
április utolsó hétvégéjén a „kö-
zösségkovácsoló” falunap nyitja,
majd július elsõ hétvégéjén a
Nyugat Balatoni Borfesztivál so-
rozat nyitányaként tárjuk ki a ka-
pukat a finom nedûket szeretõ
vendégek elõtt, hogy kulturális,
szórakoztató és kulináris élmé-
nyekkel is gazdagítsuk a hozzánk
ellátogatókat. Községünk a név-
adója a világszerte ismertté vált
Cserszegi Fûszeres borfajtának,
így a borkultúra népszerûsítése
kötelességünk. A fesztiválra láto-
gatók számát nehéz összesíteni,
de feltehetõleg nézõcsúcsot dön-
töttünk. Máglyarakással, tûzgyúj-
tással, rutafakészítéssel, tûzátug-

rással elevenítettük föl
a Szent Iván-éj népi ha-
gyományait. 

A hívek jóvoltából is-
mét csodálatos virág-
szõnyeg fogadta a
Szent Anna templom
Úrnapi szentmiséjére
érkezetteket. Július
utolsó hétvégéjén im-
már nyolcadik alkalom-
mal tartottuk meg a jól
megszervezett, kétes-
tés zenés-táncos sör-
napokat. A tízéves he-
lyi Kék Balaton Citera-
zenekarunk szervezé-
sében augusztus má-
sodik hétvégéjén zala-
egerszegi, gyenes-
diási, tapolcai, ladány-

benei, kiskunfélegyházi, muravi-
déki és szlovéniai fellépõ csopor-
tok közremûködésével rendez-
tük meg a családias hangulatú II.
Népzenei Fesztivált. Jövõre lesz
tízéves az erdélyi Dálnokkal kö-
tött testvértelepülési baráti
szerzõdésünk. Az õszinte, aktív
kapcsolatot idén is sikerült elmé-
lyíteni és augusztus huszadikán
is együtt ünnepeltünk.

N. N.

ODAFIGYELÕ ÉS HOZZÁÉRTÕ GAZDÁLKODÁS

Cserszegtomaj csakugyan cselekszik
A vendégszeretetérõl közismert Cserszegtomaj vagyonának

kezelésére, a falu fejlesztésére felesküdött önkormányzat képvi-
selõ-testülete ebben az esztendõben is jó színvonalon mûködtet-
te a természet ékköveként emlegetett hegyközséget. A beosztó,
hozzáértõ, odafigyelõ gazdálkodás eredményeképpen a tartalék-
keretünk 30 millió forintnál is magasabb, és 80 millió, bankban le-
kötött szabad felhasználású pénzt is birtoklunk – értékelt Bartha
Gábor polgármester, aki elöljáróban a település infrastruktúra-fej-
lesztésérõl beszélt.

TURIZMUS 9MEGYE

Bartha Gábor polgármester (balra) az avatáson.

Cser Józsefné alpolgármester eladásra készíti az árut a piacon.

A zalaszentmártoni közmunkaprogram sikere: dús termés.
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Bécs Tiborné, Kustánszeg pol-
gármestere köszöntõjében úgy
fogalmazott, azért gyûltek össze,
hogy átéljék ezt az egyszeri és
megismételhetetlen ünnepi pilla-
natot. Visszatekintve az eltelt idõ-
szakra arról beszélt, hogy jómaga
és a település új képviselõ-testüle-
te mindvégig kitartott abban,
hogy az integrált közösségi szol-
gáltató tér kialakításának pályáza-
tát nem hagyják elveszni a múlt
sötétjébe.
Az önkor-
m á n y z a t
2 0 0 9 - b e n
beadott pá-
l y á z a t a
u g y a n i s
nem nyert.
2 0 1 2 - b e n
azonban a
b í r ó s á g
m á s k é p p
vélekedett,
így megva-
lósíthatták
az immár
n y e r t e s
projektet az MVH által nyújtott
több mint 29 millió forintnyi tá-
mogatásból. Az önkormányzat a
költségek áfáját önerõbõl biztosí-
totta.

Az építkezési munkák megkez-
dését sok küzdelem, egyeztetés,
egy-egy apró részlet újragondo-
lása elõzte meg, hogy a lehetõ
legoptimálisabb módon haszno-
síthassák a kihasználhatatlan épü-
letrészt a kultúrház alsó szintjén.
A belsõ átalakítás során felújítot-
ták a vizesblokkot, új padlóburko-
latot tettek le, valamint fûtéskor-
szerûsítést, a villanyhálózat vala-
mint a nyílászárók cseréjét haj-
tották végre. Emellett akadály-
mentes járdát létesítettek az
épület megközelítéséhez és új
bútorokat, eszközöket, többek
között hat számítógépet szerez-
tek be. A helyiségekben internet-
szobát, civil klubot, közösségi te-
ret, könyvtári olvasószobát és
irodát alakítottak ki.

A polgármester reményét fe-
jezte ki, hogy az új intézmény va-
lódi közösségi térként összefogja
majd a lakosságot, megerõsíti a
falu közösségét, fellendíti annak
kulturális életét. 

Ezen a napon más beruházások
átadásának is örülhettek a
kustánszegiek, mert a 2014-es
esztendõ más okokból is igazán si-
keresnek bizonyult az évek óta hi-
tel nélkül gazdálkodó önkormány-
zat számára. A kapott tízmillió fo-
rint vissza nem térítendõ kor-
mányzati jutalmat a kultúrház és a
hivatal tetõszerkezetének felújítá-
sára, valamint a Petõfi utca teljes
aszfaltozására használták fel.  

A polgármester emlékeztette
a jelenlévõket, hogy 2013 au-
gusztusában hatalmas felhõsza-

kadás pusztított a településen. A
károk enyhítésére az önkormány-
zat vis maior pályázaton több
mint tizenhétmillió forintot
nyert. Ebbõl a pénzbõl oldották
meg a Petõfi utca vízelvezetõ ár-
kainak tisztítását, valamint a for-
duló aszfaltozását, a Jókai utca
hídjait és árkait, valamint az út
helyreállítását, a Dózsa utca árok-
tisztítását és a Tölgyfa utca
felújítását. A kultúrház melletti

lépcsõ felújítását pedig különálló
beruházásban kezdték meg. 

Az avatáson Vigh László ország-
gyûlési képviselõ gratulált az ön-
kormányzatnak, hogy idén több
mint 50 millió forintot tudtak for-
dítani fejlesztésekre. Méltatta a
polgármester tenni akarását, a
képviselõ-testület és a helyi kö-
zösség hozzáállását. Mint fogal-
mazott, nagyon fontos, hogy
olyan kis települések, mint
Kustánszeg is, folyamatosan fej-
lõdjenek. A fejlesztés célja pedig
nem lehet más, hogy az emberek
otthonuknak érezzék a falut, ahol
élnek. Kustánszegen is e szándék
vezeti az önkormányzatot, ennek
jó példája az elvégzett beruházá-
sok a közösségi tér kialakításával
együtt. Jó helyre jött a pénz
Kustánszegre, a település megille-
ti, hogy fejlõdjön, s hogy minden
segítséget megkapjon ehhez, zár-
ta gondolatait az országgyûlési
képviselõ. 

Az ünnepség Májer Gábor, „a
Göcsej és a szegek festõje” több
évtizedes munkásságának mélta-
tásával folytatódott. A kustánszegi

általános iskola egykori diákjának
kedvenc tantárgya a rajz volt, aki
elsõ festményét édesanyjától el-
csent vászonterítõre festette,
hangzott el többek között a szülõ-
földjét és a zalai tájat megörökítõ
mûvész bemutatásában. A ren-
dezvényen Nagy Anita amatõr fes-
tõmûvész kiállítását is megnyi-
tották, majd az ünneplõk „Kereken
1 év” címmel Kustánszegrõl készí-
tett filmösszeállítást tekinthettek
meg.

Bécs Tiborné polgármestert
terveirõl is kérdeztük. Kiegészítve
az elhangzottakat elmondta, az el-
múlt év végén fejezõdött be a kul-
túrház belsõ felújítása. Újra járóla-
pozták a helyiségeket, felújították
a vizesblokkokat és a színpadot. A
munkálatok 2,8 millió forintba ke-
rültek. A jól gazdálkodó önkor-
mányzatoknak juttatott kormány-
zati támogatásból újították fel
többek között a kultúrház tetõ-
szerkezetét, melynek költségeihez
saját erõt is rendeltek.

– Megérte a sok fáradozás,
mert egy nehézségekkel teli idõ-
szakot zárhatunk sikerrel, hiszen
az elmúlt két évben pályázati for-
rásokból és önerõbõl közel 60 mil-
lió forintot fordíthattunk Kustán-
szeg fejlesztésére. Szeretném
folytatni a munkámat, mert van-
nak még teendõk, megkezdett
programok, amit meg kell valósí-
tanunk. A település domborzati vi-
szonyai miatt igencsak ki van téve
az idõjárás szeszélyeinek. A csapa-
dékvíz elvezetésének kiépítését,
az utcák, járdák folyamatos re-
konstrukcióját szeretnénk elvé-
gezni. A falu kedvelt turisztikai
célpont, ezért a kulcsosház felújí-
tását is meg kell oldanunk –
mondta el Bécs Tiborné. 

A 18. Kustánszegi Napok szom-
baton és vasárnap számos szóra-
koztató programot kínált az ér-
deklõdõknek. Így nagy népszerû-
ségnek örvendhetett a Göcsej
Horgászegyesület halfogóverse-
nye, nemkülönben a XVI. Göcseji
dödöllefõzõ verseny, vagy a zalai
néptáncegyüttesek bemutatko-
zásával az I. Kustánszegi Bokréta
Fesztivál. A sportok kedvelõi
strandröplabdatornát, öregfiúk
futballmérkõzését tekinthették
meg. A programok között zenés
és táncos mûsorok is szerepeltek
ismert elõadókkal. A vigadalmat a
Siklósi Ifjúsági Fúvószenekar kon-
certje zárta a templomdombon.

Antal Lívia

MEGÚJULT INTÉZMÉNYEK ÉS UTCÁK ÁTADÁSÁVAL ÜNNEPELHETTEK

Kustánszegi Napok
A Kustánszegi Napok keretében más fejlesztések mellett fel-

avatták a kultúrház alsó szintjén kialakított integrált közösségi
szolgáltató teret. A település önkormányzata több évi fáradozást
követõen valósíthatta meg a beruházást, az augusztus 9-i átadást
kitartásuk eredményeként ünnepelhették meg. 

Vigh László és Bécs Tiborné átvágja a szalagot.

– A hozzánk ellátogató vendé-
gek igényeit maximálisan ki kell
szolgálnunk. Évrõl évre mindig fi-
gyelembe vesszük a teljesíthetõ kí-

vánságokat. Tavaly a strandi 2-es
jegypénztár elõtti tér vízelvezetési
hiányosságait tették szóvá, amit
mostanra megoldottunk. A vendé-
gek javaslatának figyelembe véte-
lével készült el az öntözõrendszer
is, amit idén nemigen kellett hasz-
nálni. A turisták javaslatát megfo-
gadva szeretnénk már a következõ
szezonra bõvíteni a strandot. A ter-
vekre a képviselõ-testület jóvá-
hagyta a szükséges pénzt.

– Hogyan sikerültek a vendég-
vonzó rendezvények?

– Egész nyáron fesztivál adta a
kilincset egy másik fesztiválnak az
új rendezvényhelyszínen, aminek a
fogadtatása egyértelmûen pozitív-
ra sikeredett. Egyik visszajelzés
szerint, az eddigi programok áten-
gedték, a mostaniak pedig jó
szívvel körbeölelték a turistákat,
ami a vendégvonzó, vendégszere-
tõ imázsunkat erõsíti.  A többnapos
sör- illetve borfesztivál, a fúvósze-

nekari találkozó, a mûvésztelep, a
40 halász legendáját felelevenítõ
emléknap is óriási siker volt, de a
Lidó strandon megszervezett, a
Magyar Tengert körbeölelõ: Moz-
dulj Balaton! elnevezésû streetball,
strandröplabda és strandfoci sza-
badidõs sportprogram döntõje is
rengeteg csapatot és élményt ho-
zott a településünkre. 

Három, elõre meghirdetett
program elmaradása pedig nem az
önkormányzat hibája, hanem be-
tegség, mostoha idõjárás vagy a
fellépõ hanyagsága okolható azért,

hogy nem volt meg a mûsor. A hi-
vatalos szezonzáró után a vashegyi
búcsú, a vonyarci búcsú majd a
szeptemberi pontyfesztivál és a

Balatongyörökkel közösen meg-
szervezett Szent Mihály-napi búcsú
is – reményeink szerint – tömege-
ket vonz majd hozzánk. A helybe-
liek kultúraszeretete nem hagy
alább õsszel és télen sem. Az itt
élõk három, ingyenes színházi elõ-
adásra kapnak szabadjegyet az ön-
kormányzattól.

– A július egyszerre szólt a va-
kációról és intézménymodernizá-
lásról.

– Pályázaton nyert 120 milliós
összeg és 15 százalékos önrész
hozzáadásával a környezetvédelem
és az energiatakarékosság, mint fõ
szempontok jegyében startolt az
óvoda és iskola felújításának rég
áhított programja. Az iskolai nap-
elemek fölszerelését lehetõvé tévõ
42 milliós összberuházási értékû
pályázat 15 százalékos önrészét
sem kell kifizetni. Eredményessé-
get remélve, az óvoda napelemes
rendszerét kiépítõ pályázatot is be-

nyújtottuk. Az elnyert pénzbõl az
iskolakezdésig elvégzik a belsõ és
külsõ hõ- és hangszigetelést. Mind-
két helyen lesz fûtéskorszerûsítés
is. A nyertes vállalkozó beszerel
több mint 200 hõszigetelt üvege-
zésû mûanyag ablakot és 170 nap-
elemet. 

Az óvoda felújítása egy hét csú-
szással készült el, de a gyermekek
felügyelete az átépítés alatt is biz-
tosított volt a szomszédos Balaton-
györökön. Idén elsõ alkalommal kí-
náltunk lehetõséget a szülõknek
arra, hogy csemetéjüket egy inter-

aktív napközis táborban helyezzék
el június végétõl augusztus köze-
péig. Holzbauer Zsófia, Csudai
Krisztina és Holzbauer Györgyné a
nappali felügyelet mellett étke-
zést, foglalkozásokat, túrákat és jó
kedvet biztosítottak a gyerekek
számára. A szabad játékon, a moz-
gás népszerûsítésén is hangsúly
volt, de mesenap, biciklitúra, kéz-
mûves foglalkozás, dottózás is ré-
sze volt a tábornak. A diákok elju-
tottak a településünk mind a 12
játszóterére és rengeteg élményü-
ket osztották meg sokakkal.

– Többek örömére vitorláskikö-
tõ épül a községben…

– Igen. A Leventura Kft. jóvoltá-
ból közel 100 vitorlás és jacht befo-
gadására alkalmas kikötõ létesül a
parti zagytér mintegy 3 hektáros
területén, aminek a fele érint vízfe-
lületet, de a beruházó nem a tóból,
hanem a zagyterületi mederbõl
alakítja ki a fejlesztendõ területet,
már az õsz elejétõl. Ha az õszi és té-
li idõjárás kedvez a munkálatoknak,
akkor jövõ nyárra már elkészülhet
a 231 milliós pályázati támogatás-
ból és ugyanekkora vállalkozói ön-
rész hozzáadásával megépülõ kikö-
tõ, ami jelentõs mértékben bõvíti
az ide látogatók és itt tartózkodók
körét.

– A civil szféra is részt vállalt a
szezon sikerében?

– Hogyne. A Szent Mihály-hegy
Védõ és Vendégváró Egyesület
részt vállalt a domb tetején találha-
tó kápolnában a mûvelõdési házunk
szervezésében tartott nyári zenés
esték programjainak lebonyolításá-
ban, illetve folyamatos ügyeletet
biztosítottak a kápolna mindenkori
látogathatóvá tételéhez. A pecás
turizmust népszerûsítendõ a hor-
gászegyesület egész szezonban fi-
gyelmet fordított a közel 400 mé-
teres horgászható parti szakasz és
sétánysáv rendjére. A Turisztikai
Egyesület a fesztiválok meghonosí-
tásában, az információadásban is
segített. A talpraesett polgárõrök a
mindig agilis bûnmegelõzési iroda
munkatársaival és a rendõrséggel
közösen tartották fönn a szilárd
közbiztonságot. 

A sportegyesület részére átad-
tuk a felújított sportöltözõt. Õk
egy fiatal csapattal népszerûsítet-
ték a labdarúgást és a sportolást. A
magánszállásadókat pénztárgép
használatára, vagy elektronikus
úton, az ügyfélkapun keresztül
történõ heti adatszolgáltatásra kö-
telezték. A bevallások on-line le-
adását, a regisztrációt segítette az
a kolléga, akit a szobakiadói ven-
dégkönyvek vezetésében való se-
gítségadásra alkalmaztunk. Az itt
élõk igénye szerint, bölcs belátás-
sal szeretnénk a megkezdett mun-
kánkat folytatni a következõ cik-
lusban is.

Nemes Norbert

BÖLCSEN ÉS AKTÍVAN

Vonyarcvashegy lendületben
Vonyarcvashegy gyarapszik, épül, szépül és az elmúlt négy évben

mintegy 540 millió forint értékû fejlesztés valósult meg, ami az itt élõ-
ket és az itt nyaralókat is szolgálta. A tavalyi erõs nyár után az idõjá-
rás kevésbé fogadta kegyeibe a balatoni településeket és Vonyarcvas-
hegyen is mintegy 20 százalékos visszaeséssel számolunk a strandi
belépõjegy-értékesítésben és a vendéglátóhelyek forgalmában, de a
költségvetésünkben jóváhagyott terveket sikerült elérni, ezért opti-
mista hangulattal tekinthetünk a fõidényre – összegzett Péter Károly
polgármester.

Péter Károly polgármester megnyitja a rendezvényt.



Rigó Csaba a sajtótájékoztatón
továbbá elmondta, a Start munka-
programra 412 millió forint, míg a
közfoglalkoztatásra 333 millió fo-
rint áll rendelkezésre az önkor-
mányzatoknak, melyek belvízelve-
zetés megoldására, mezõgazdasági
utak és közutak rendbetételére, il-
legális hulladéklerakók felszámolá-
sára fordítják az elnyert összege-
ket. Mint fogalmazott, a közfoglal-
koztatás bõvítése fontos kormány-
zati szándék, s ehhez biztosítják is a
forrást. Éppen ezért az önkormány-
zatoktól és polgármesterektõl kellõ
aktivitást várnak el, hogy minél
több embert vonjanak be a közfog-
lalkoztatási programokba.

Borsos József, a Zala Megyei Kor-
mányhivatal Munkaügyi Központjá-
nak igazgatója az elhangzottakhoz
azt fûzte hozzá, hogy a bejelentett
piaci álláshelyek mintegy egyötö-
dét tudják csak betöltetni a regiszt-
rált álláskeresõkkel, mert többsé-
gük képtelen kitörni a passzív hely-
zetbõl. Erre a problémára ad meg-
oldást a közfoglalkoztatás, melynek
célja nem csupán az, hogy bizonyos
feladatok el legyenek végezve a te-
lepüléseken, hanem az, hogy értel-
mes elfoglaltságot kínáljanak az
embereknek, felkészítve õket a
munkapiaci képzésekre, illetve  a
munkaerõpiacon történõ elhelyez-
kedésre. 

Az igazgató továbbá elmondta,
Zalában idén 41 vállalkozás – ebbõl

idõközben négy visszalépett – ka-
pott állami támogatást, hogy a kö-
zel 300 millió forintból megõrizze-
nek 649 munkahelyet, valamint
120 új álláshelyet teremtsenek be-
ruházásaik révén. Tájékoztatta a

sajtó munkatársait arról is, hogy a
diákmunka keretében jelenleg 557-
en dolgoznak. Újabb forrást kaptak
ehhez, ezért emelkedett meg eny-
nyire a létszám az elsõ körben ter-
vezett 200 fõhöz képest.

Rigó Csaba végül egy döntésrõl
számolt be, miszerint a járásveze-
tõknek illetve helyetteseiknek,
megbízottaiknak a hozzájuk tartozó
települések testületi ülésein részt
kell venniük, hogy a felmerült tör-
vényességi és államigazgatási
ügyekben segítséget nyújtsanak. 

KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOK ZALÁBAN

Újabb kétezer fõt vonnak be

KITEKINTÕ 11MEGYE

Tófejen a közelmúltban nagy
sikerû falunapot tartottak, me-
lyen ismét vendégül látták
gyulakutai barátaikat. Az erdé-
lyi, Marosvásárhely közelében
fekvõ településsel az elmúlt évi
falunapon kötöttek testvér-
települési megállapodást. Az
idei rendezvény immár a 16. volt
a sorban, mely a székely és ma-
gyar zászló ünnepélyes felvoná-
sával kezdõdött.

Horváth Zoltán, Tófej polgár-
mestere köszöntötte elsõként az
ünnepélyes megnyitóra egybe-
gyûlteket, kiemelve mások mellett
a közel harmincfõs erdélyi küldött-
séget. A tavaly létrejött test-
vértelepülési kapcsolatról azt
mondta, morzsából rakják össze a
kenyeret a szépen fejlõdõ együtt-
mûködésben, melyben fontos sze-
repet játszik az emberi kapcsolatok
kialakítása is. Erdélyi birkózók és a
tófeji labdarúgók már megtalálták
egymást, a falunapon is a két tele-
pülés futballcsapata játszik barát-
ságos mérkõzést.

Varga József, Gyulakuta polgár-
mestere szintén felidézte, hogy
elõször egy évvel ezelõtt találkoz-
tak Tófejen, ismerkedtek a faluval,
a lakosokkal, a civil közösségekkel.

Azóta több kellemes ünnepnapot
is eltöltöttek együtt. Egyelõre a
sportra koncentrálódik kapcsola-
tuk, amit a tanügy (az oktatás), a
kultúra területére is szeretnének
kiterjeszteni. 

– Mindnyájan magyarok va-
gyunk, de sajnos a régi Nagy Ma-
gyarország már nem az, aminek
lennie kellene – folytatta beszédét.
– Ezért vagyunk két különálló
pontban, mi az anyaország terüle-
térõl leszakadva, de úgy érezzük,
mégis összeköt bennünket közös
történelmünk, páratlan kultúránk
és közös magyar nyelvünk. A világ-
nak tudnia kell, hogy nemcsak a
mai Magyarország területén élnek
magyarok, hanem léteznek nagy
magyar szívek máshol is, így Er-
délyben, Székelyföldön, Maros-
széken és Gyulakután – hangsú-
lyozta.

Varga József végül köszönetet
mondott a testvértelepülési kap-

csolatért, a feléjük nyújtott keze-
kért, a barátságért. Mint fogalma-
zott, nagy szükségük van minder-
re, mert ma Romániában nehéz
magyarnak, székelynek lenni. Tud-
niuk kell, hogy létezik egy nagy
magyar egységes keresztény nem-
zet, ami élteti és továbbviszi õket,
mert így lesz Székelyföldön és Er-
délyben is minden a legnagyobb
rendben. Õk azt ígérhetik, tovább-
ra is hõsiesen õrzik az ezeréves ha-
tárt.

Cseresnyés Péter országgyûlési
képviselõ a falunapok céljai között
a magyar identitástudat és hagyo-
mányok megerõsítését, megõrzé-
sét emelte ki. Mint mondta, mun-
kával terhelt hétköznapok mellett
szükség van ünnepnapokra is an-
nak érdekében, hogy a továbbélé-
sért küzdõ kis zalai falvak megtart-
hassák lakóikat, az emberek érez-

zék, érdemes itt élniük, e közös-
séghez tartozniuk. A tófeji falunap
is egy ilyen ünnep, mely alkalmat
ad a jóízû beszélgetésekre, a régi
idõk, történelmi emlékek és ha-
gyományok felidézésére, a fiata-
lokkal való megismertetésére, a
szabadidõ közös és kellemes eltöl-
tésére.  

Az ünnepi köszöntõket szent-
mise követte. Bognár István plébá-
nos arra hívta fel a hívek figyelmét,
hogy csak a szabad ember szemé-
ben találjuk meg a tüzet, és csak a
szabadság az, ami képessé teszi az
embert, hogy a tüzet továbbvigye.
Arra intett, amíg nem tudunk dön-
tést hozni, és döntéseinkért fele-
lõsséget vállalni, addig nem nö-
vünk fel, és nem leszünk szabadok. 

A szentmise után pályára lépett
a két futballcsapat. A kezdõrúgást
a polgármesterek végezték el.

Nagy érdeklõdés kísérte, a mérkõ-
zés a gyulakutaiak gyõzelmével ért
véget. 

Horváth Zoltán polgármester a
közelmúltbeli fejlesztésekrõl ér-
deklõdésünkre elmondta, létesí-
tettek két játszóteret a sportpá-
lyán valamint a régi óvoda udva-
rán, emellett felújították a ravata-

lozót és a temetõ kerítését. Öt ön-
kormányzattal közös pályázatban a
közterületek karbantartásához
szükséges gépeket, berendezése-
ket szereztek be. Az iskola mûköd-
tetését, amit magára vállalt az ön-
kormányzat, zavartalanul biztosít-
ja. Idén január 1-tõl a Tófeji Intéz-
ményfenntartó Társulás keretei-
ben 45 település szociális alapellá-
tását végzi. Örömét fejezte ki a
testvértelepülési megállapodással
kapcsolatban, mellyel a nemzeti
összetartozást kívánják erõsíteni.
Tavaly õsszel vendégül látták a

gyulakutai birkózókat, idén május-
ban pedig a tófeji futballisták láto-
gattak ki. A mostani falunap egy-
ben az együttmûködés elsõ évfor-
dulója, melyre ismételten meghív-
ták erdélyi „testvéreiket”.

Varga József, Gyulakuta polgár-
mestere elmondta, minden szinten
szeretnének együttmûködni Tófej-
jel. Nagyon fontosnak tartja, hogy
a gyerekek és a fiatalok megismer-
jék, léteznek olyan régiók, térsé-
gek a világban, ahol ugyanezt a
magyar nyelvet beszélik. E célból
szívesen fogadnának tófeji gyere-
keket diákcsere keretében.

Településüket úgy jellemezte,
szép természeti környezetben fek-
szik, közigazgatásilag öt település

tartozik hozzá. A lakosok száma kö-
zel ötezer fõ, 96 százalékuk ma-
gyar anyanyelvû. Az emberek
többsége mezõgazdasági tevé-
kenységet végez. A községben lé-
tesült 1952-ben az elsõ gázalapú
hõerõmû az országban, amit kül-
földi befektetõk gyorsindítású gáz-
turbinás hõerõmûvé alakítanak át.
Egy másik beruházásban vízi erõ-
mû is létesül Gyulakután.

A tófeji falunap számos szóra-
koztató programmal kínált igazi ki-
kapcsolódást résztvevõinek.

Antal Lívia

„ÖSSZETARTOZUNK, EGY A NYELVÜNK, KULTÚRÁNK”

Tófeji falunap erdélyi barátokkal

A kormány döntésének megfelelõen 80 zalai kistérségi Start
munkaprogram indul 61 településen 679 ember bevonásával au-
gusztus elsejével. Emellett a most foglalkoztatott 3607 emberen kí-
vül újabb 1255 fõnek adnak munkalehetõséget a hagyományos köz-
foglalkoztatási programban, Zalában – jelentette be a megyei kor-
mánymegbízott.

Zajlik a Bagod–Teskánd közötti kerékpárút építése. Mo-
gyorósi József, Bagod polgármestere a közelmúltbeli projektnyi-
tó rendezvényen elmondta, a támogatási szerzõdést június 7-én
írták alá, a nyertes kivitelezõ pedig már meg is kezdte a mun-
kát. Az elnyert 106 millió forintból gépbeszerzésre is jut, mellyel
rendben tudják tartani a kerékpárutat. Kiemelte, az új útvonalon
jármûforgalomtól mentesen lehet majd közlekedni. 

A kerékpárút bagodi másfél kilométeres szakasza szeptem-
ber 15-ig elkészül.

Képünkön Vigh László országgyûlési képviselõ, Tóth István
Jánosné Teskánd, valamint Mogyorósi József, Bagod polgármes-
tere.

A Nero az õszi káposztarepcében

preemergensen alkalmazható új gyomirtó

szer. A Nero két eltérõ hatásmechanizmusú

hatóanyagot (petoxamid és klomazon) tar-

talmaz, amelyek nagyon jól kiegészítik egy-

mást a repcében klasszikusan elõforduló

gyomok ellen. 

A klomazon hatóanyagot a nö-
vények gyökéren és hajtáson ke-
resztül is felveszik és kitûnõ ha-
tékonysággal rendelkezik a mag-
ról kelõ kétszikû gyomok (raga-
dós galaj, veronika fajok, tyúk-
húr, árvacsalán fajok, pásztortás-
ka) ellen. A petoxamid csírá-
zásgátló hatóanyag, így a kelõ,
csírázó gyomokat károsítja. 

Egyszikûirtó hatása (nagy

széltippan, parlagi ecsetpázsit)

mellett több kétszikû gyomfaj

(kamilla fajok, árvacsalán fajok,

pásztortáska, veronika fajok,

tyúkhúr, mezei tarsóka) ellen is

hatékony. A készítmény az egyéb

termékekkel nehezen irtható seb-

forrasztó zsombor ellen is megfe-

lelõ hatékonysággal rendelkezik.

A Nero dózisa 3 l/ha. A megfelelõ

hatás kifejtéséhez a permetezés

után 20-25 mm bemosó csapadék

és jól elmunkált aprómorzsás ta-

lajfelszín szükséges. 

A felhasználás során figyelem-

be kell venni, hogy a készítmény

használata alacsonyabb szerves

anyag tartalmú talajokon (1% hu-

musz alatt) nem ajánlott.

www.cheminova.hu
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

ZALAAPÁTI ÉRTÉK-TÁR

Zalaapáti Község Önkormányzata az Új Széchenyi Terv

TÁMOP – „Építõ közösségek” 3. ütem – a közmûvelõdési

intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák

fejlesztését elõsegítõ új tanulási formák szolgálatában címû

pályázati felhívásra pályázatot nyújtott be „Zalaapáti Érték-Tár”

címmel. Az Európa Unió és a Magyar Állam által nyújtott

támogatás összege 29 millió 988 ezer 052 forint. 

Zalaapáti Község Önkormányzata
8741 Zalaapáti, Szent István tér 9.
Telefon: (06-83) 352-003. Fax: (06-83) 552-022
E-mail: zalaapati.onkormanyzat@t-online.hu
weblap: www.zalaapati.hu

Vincze Tibor
polgármester a
záró konferenci-
án elmondta, az
önkormányzat ál-
tal alkotott köz-
mûvelõdési ren-
deletben megfo-
galmazott célok
indokolják a pro-
jekt létrejöttét,
hisz a megvalósí-
tott fejlesztések
teljes egészében
harmonizálnak
településünk által kijelölt közmûve-
lõdési feladatokkal. Fontosnak tart-
juk, hogy helyben minél több lehe-
tõséget tudjunk nyújtani a lakos-
ságnak, különösen a településen
élõ fiataloknak, hisz õk lehetnek a
falu fejlõdésének zálogai, ha ki tud-
juk alakítani bennük a szülõfalujuk-
hoz való kötõdést, az iránta érzett
szeretetet, akkor bízhatunk abban,
hogy hosszú távon is itt képzelik el
jövõjüket. 

A projektbe a helyi általános is-
kola tanulóit, illetve az onnét kikerü-

lõ középiskolásokat vonták be, akik
kreatív foglalkozásokon vehettek
részt. A diákok nemcsak a kreatív
ipar elméleti részével ismerkedhet-
tek meg, de gyakorlati ismereteket,
fogásokat is elsajátítottak a kézmû-
ves termékek készítése során. A
februári fánkfesztivállal vette kez-
detést a projekt, melynek ideje alatt
foltvarrás, társastánc, drámajáték,
színkör, néptánc Zala megye tán-
cos hagyományainak feleleveníté-
sével, és fõzzünk együtt szakkör
várta a gyerekeket.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0024

Runway (5,3 g/l aminopiralid + 13,3

g/l pikloram + 500 g/l metazaklór). Új di-

menzió a repce õszi gyomírtásában. A

készítmény három hatóanyagot tartal-

maz. A preemergens gyomirtó hatásért

döntõen a metazaklór felelõs, kisebb

részben az aminopiralid. Ha a kezelést

követõ 2 héten belül 10-20 mm csapa-

dék hullik, akkor a hatóanyag biztosítja a

tartamhatást és a tél beálltáig tartó

gyommentes idõszakot. Az aminopiralid

és a pikloram a posztemergens hatásért

felelõsek. Az érzékeny kétszikû gyomok

fiatal egyedei (2-4 levél) ellen kezelve tö-

kéletes gyomírtó hatást érhetünk el. A

Runway ötvözi a preemergens és

posztemergens technológia elõnyeit. 

1. Bármilyen típusú repcében felhasz-

nálható (normál és IMI)

2. Valódi talaj és levélen keresztüli hatás

3. Rendkívûl széles hatásspektrum

(árvacsalán és keresztesztes fajok, ár-

vácska, veronika, mezei acat)

4. Egyedülállóan rugalmas idõbeni ki-

juttathatóság (vetéstõl a repce 5 leveles

állapotáig – 5 hét)

5. Kiváló keverhetõség (Nurelle D,

Perenal)

A Runway felhasználása idején a hõ-

mérséklet 10 és 25 0C között legyen. A

preemergens kijuttatás esetén a javasolt

dózis 1,2 l/ha. Ebben az esetben a vetést

követõ 3 napon belül el kell végezni a ke-

zelést. A posztemergens kezelést a repce

2 valódi lombleveles állapotától 5 leveles

állapotig célszerû elvégezni. A javasolt

dózis itt 1,5 l/ha. A Runway kezelés utáni

1 óra múlva érkeõ csapadék a hatást már

nem befolyásolja.

NurelleTM D (500 g/l klorpirifosz-etil +

50 g/l cipermetrin). A neonikotinoid típu-

sú csávázószerek kivonásával az eddig je-

lentéktelennek mondható repce-gubacs-

ormányos és repcebolha fertõzés jelen-

tõssé válhat. Erre a célra tartam-, gáz-, és

taglózó hatást biztosító készítményre van

szükség, a NurelleTM D tökéletesen meg-

felel a célra. A NurelleTM D egységnyi fe-

lületre permetezve a legtöbb klórpirifoszt

tartalmazza, ami biztosítja a leghosszabb.

5-7 napos tartamhatást, a klórpirifosz-etil

kiváló gázosodó hatással bír hideg idõ-

ben is (5 0C).

Nem csak a repcebolhát, repcedarázs

álhernyóját, kis káposztalegyet pusztítja

el,  de a talajrögök között megbúvó kárte-

võk ellen (földibolha, mocskos-pajor, rep-

ce-gubacsormányos) is hatékonyan al-

kalmazható. A cipermetrin hatóanyag

erõs taglózó hatással rendelkezik. A kár-

tevõk a kezelést követõ 1-2 órán belül el-

pusztulnak.  A  NurelleTM D a legegysze-

rûbben felhasználható rovarölõ szer a

repcében, mivel gyári kombinációban tar-

talmazza a hatóanyagokat, amelyek egy-

mást erõsítve biztosítják a létezõ legjobb

hatékonyságot az összes repcekártevõ el-

len (akár õsszel, akár tavasszal). Javasolt

kijuttatási dózis 0,6 l/ha.

IkarusTM (40 g/l aminopilarid + 80g/l

pikloram + 240 g/l klopiralid). A repcében

elõforduló magról kelõ és évelõ kétszikû

gyomok ellen a legszélesebb hatásspekt-

rumú valódi posztemergens gyomírtó

szer elsõsorban õszi kijuttatással.

Rendkívûl alacsony dózissal (0,3 l/ha)

eredményes a gyomokkal szemben.  A

hatáskifejtéshez legalább 10 0C hõmér-

séklet szükséges. Nincs szüksége csapa-

dékra. Többre képes mint a Galera! Pi-

paccsal, székfûvel, mezei acattal, árvács-

kával, pipitérrel és ragadós galajjal  erõ-

sen fertõzött területen javasoljuk a szer

használatát. Jó mellékhatással rendelke-

zik a sebforrasztó zsombor és a pásztor-

táska ellen. 

Kiválóan írtja a  melegigényes keserû-

fû, szerbtövis fajokat, a csattanó maszla-

got, a parlagfüvet, selyemmályvát. A töb-

bi melegigényes gyomot (pl: libatop fa-

jok), az elsõ fagyokig a kezeléskori álla-

potban tartja. Erre sem a preemergens,

sem a korai posztemergens készítmények

nem alkalmasak A kezelést a repce

szárbaindulásáig el kell végezni. Az

IkarusTM is alkalmazható imidazolinon

(IMI) ellenálló repcében, pótolva a tech-

nológia hiányosságait (erõs mezei acat,

mezei árvácska fertõzésnél, fejlett galaj,

ebszikfû és pipacs egyedeknél). Az

IkarusTM õsszel csak egy készítménnyel

keverve (pl.: Nurelle D) juttatható ki. Eb-

ben az esetben is él az általános szabály,

hogy az összes hatóanyag mennyisége

a tankkeverékben nem haladhatja meg a

4-5 félét (IkarusTM 3 hatóanyag van).

HORVÁTH ZSOLT területi szaktanácsadó: 06-30/444-9107

A DOW AGROSCIENCES AJÁNLATA 

Az õszi káposztarepce õszi növényvédelmére
Az õszi káposztarepce termesztésének sikere nagymértékben õsszel

dõl el! A gyomok és a kártevõk jelentõsen csökkenthetik a repce hozamát,
hiábavalóvá téve a termelõ erõfeszítéseit illetve anyagi ráfordítását. 

Befektetõ társat

keresünk

FALUSI TURISTAHÁZ

ÉPÍTÉSÉHEZ

Érd.: 06/30 3510-442

BEFEKTETÉS
Zalaegerszegen, 

a Csipke Üzletház emeletén

19 m2 üzlethelyiség

KIADÓ vagy ELADÓ.

Bolti bútorok ELADÓK!

Érd.: 06-20/490-3009

ÜZLET ELADÓ

www.zalamedia.hu

www.zalasport.hu


