
Az ünnepségen többek között
felszólalt Jordán László, a NÉBIH
(Nemzeti Élelmiszerlánc-bizton-
sági Hivatal) elnökhelyettese. El-
mondta, 1954-ben azzal a céllal
hozták létre a szervezetet, hogy

megfelelõ ismeretekhez juttassák
a mezõgazdasági termelõket. Ez
ma sincs másképp. Dr. Karamán
József nyugdíjas igazgató – aki
hosszú évekig vezette az intéze-
tet – a kezdetekre emlékezett.

Szabó Béla igazgató arról be-
szélt, hogy az uniós csatlakozást
követõen is megtalálták a felada-
tokat. Célként határozták meg,
hogy hatósági feladatokat jól ellátó
szervezet épüljön fel. Az intéz-
mény megfelel az elvárásoknak,  a
jelenlegi 21 fõs létszámmal haté-
konyan mûködik. Felkészült kollé-
gáik „mobil kormányablakként”
dolgoznak, hiszen õk mennek ki
termelõkhöz. Az intézmény mûkö-
déséhez stabil hátteret biztosít a
kormányhivatal,  melyhez a NÉBIH
feladatfinanszírozása is hozzájárul.

Mézeskalács nélkül a kará-
csony sem az igazi, elkészíteni
sem nehéz, sokáig friss marad,
díszítése pedig az egész család
számára jó mulatság.

A Gelsén élõ Kerekes Endréné
a hímzés szeretetét édesanyjától
örökölte, ahogy a mézeskalács-
készítést is édesanyjától sajátítot-
ta el. Számára ez hobbi, szívesen
készít ünnepekhez kapcsolódó
formákat, legyen az, karácsonyfa,
hímes tojás, vagy szívforma. A
mézeskalácsok díszítésein vissza-
köszönnek a hímzésbõl ismert
motívumok. Hímzései a Nyugat-
Dunántúl összes hímzésfajtáját
felölelik a népi motívumoktól az
úri hímzésig. 

A tiszta forráshoz Beszprémy
Józsefné, a népmûvészet meste-
re, a magyar népi hímzés legis-
mertebb személye vezette el. A
háromszoros Gránátalma díjas
hímzõ asszony elsõdleges céljának
a hagyományok megõrzését és
továbbadását tartja.

Mézeskalács-kiállítása a gelsei
könyvtárban tekinthetõ meg.

Az elismerés alkalmából dr. Pál
Attila, a megyei közgyûlés elnöke
méltatta a Kossuth-díjas mûvész
életmûvét és munkásságát. Mint
fogalmazott, nagy megtisztelte-

tés, hogy Németh Jánost, Zala Me-
gye Díszpolgárát köszönthetik, hi-
szen egyik nagyméretû munkája,
a Zala megye térkép-dombormû-
ve a megyeházán található. A köz-

gyûlés elnöke úgy vélte, az elis-
merés szól a személyen túl a tér-
ségnek, a megyének és Zalaeger-
szegnek is, mivel e táj szellemi
erejét szimbolizálja alkotómûvé-
szete.

Pácsonyi Imre alelnök részlete-
sen szólt Németh János pályájá-
ról, kitüntetéseirõl és a különle-
ges agyagról, mellyel az alkotó
tárgyait készíti. Fontos számára a
hazaszeretet, a hagyomány, a
gyökerekhez való fordulás. Né-
meth János megköszönve a dicsé-
rõ szavakat, Zalához fûzõdõ szere-
tetérõl szólt, felidézve azt a kor-
szakot, amikor még saját forma-
nyelvét kereste. A legfontosabb
számára a kötõdés: a szülõföld-
höz, a magyar kultúrához. Az ün-
nepségen Budaházi Tibor festõ-
mûvész a lelkiismeret mûvésze-
ként jellemezte Németh Jánost,
míg Péntek Imre, a Pannon Tükör
fõszerkesztõje jelezte: öröm szá-
mára a keramikusmûvész további
alkotói tervei.

Megjelenik Zala megye minden településén
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A MEGYEHÁZÁN KÖSZÖNTÖTTÉK NÉMETH JÁNOST

Hazaszeretet, alázat, egyszerûség
A Zala Megyei Közgyûlés vezetõi köszöntötték Németh János ke-

ramikusmûvészt, aki a Nemzet Mûvésze díjat vehette át a közelmúlt-
ban Budapesten.

160 cm

Áldott karácsonyi ünnepeket

és eredményekben gazdag,

boldog új évet kívánunk

Kedves Olvasóinknak 

és Üzleti Partnereinknek!

a Zalai Napló szerkesztõsége

Mézeskalács
karácsonyra

Ünnepelt a növényvédõ szakma
A megyeházán ünnepelte a Zala Megyei Kormányhivatal Nö-

vény- és Talajvédelmi Igazgatósága a növényvédelmi hálózat meg-
alakításának hatvanadik évfordulóját.

Minden kedves
partnerünknek kellemes
karácsonyi ünnepeket
és boldog új esztendõt

kívánunk!

Minden kedves
partnerünknek kellemes
karácsonyi ünnepeket
és boldog új esztendõt

kívánunk!



Zalavár jelentõs történelmi
emlékekkel büszkélkedhet, ko-
rábbi nevén Mosaburg egy régi
oklevélben, mint regia civitas,
vagyis királyi város van feltüntet-
ve. „Múltunk meghatározza jele-
nünket és jövõnket", így gondol-
kodik a településrõl Horváth Ildi-
kó, akit az októberi önkormány-
zati választásokon választották
meg polgármesternek. 

– 2006 nyara óta dolgoztam a
hivatalban, igazgatási ügyintézõ-
ként. Munkám során közel kerül-
tem a lakossághoz, legjobb tudá-
som szerint próbáltam segíteni
gondjaikon. A testületi üléseken
jegyzõkönyvet vezettem, és vég-
rehajtottam a testület által hozott
döntéseket. Feladataimból adódó-
an teljesen beleláttam az önkor-
mányzat mûködésébe. Mivel ide
születtem, a falubeliek ismertek,
amihez hozzájárult az is, hogy
édesanyám több mint 20 évig volt
a község népmûvelõ-könyvtárosa.
Mindez arra ösztönzött, hogy in-
duljak az önkormányzati választá-
son. Úgy érzem, hogy élvezem az
emberek bizalmát, ezért is tartom
magamat képesnek arra, hogy az
elkövetkezõ öt évben polgármes-
terként szolgáljam a települést –
mutatkozott be.

– Közigazgatásban dolgozó-
ként elsõ kézbõl látta honnan ho-
va jut a falu. Hogyan értékeli
mindezt?

– Berkenyés Istvánnak, aki húsz
évig volt településünk polgármes-
tere, elvitathatatlan érdemei van-
nak a falu fejlõdésében, hiszen az
elmúlt húsz évben sorra újultak
meg az intézmények, emellett
mûködésük is biztosított volt. Eb-
bõl adódóan az elkövetkezõ idõ-
szakban a lakossággal való kapcso-
lat erõsítésére, a kulturális és kö-
zösségi élet felélesztésére helyez-
nénk a hangsúlyt, hogy igazi kö-
zösséggé kovácsolódjon a falu.
Örömünkre szolgál, hogy a fiatalok
már elkezdtek szervezõdni, tevé-

kenykedni a falu érdekében. Re-
méljük, példájukon mások is fel-
buzdulnak, és megtalálják maguk-
nak azt a közösségi formát és te-
vékenységet, melyben kiteljesed-
hetnek korosztályuknak és érdek-
lõdési körüknek megfelelõen. Ala-
kulhatna dalkör, nyugdíjasklub, a
kisebbeknek gyermekklub, úgy
vélem, a lehetõségekbõl nincs
hiány. Minden ilyen szándékot tá-
mogatunk, és helyet is tudnánk
biztosítani tevékenységeikhez ön-
kormányzati épületeinkben. Lel-
kes fiatalok és segítõik templo-
munkban az ország egyik legna-
gyobb Betlehemét állítottak fel,
aminek megtekintését bátran ja-
vasolhatom mindenkinek, nagy él-
ményben lesz részük.

– A közelmúltban az idõseket
köszöntötték. Jól sikerült a ren-
dezvény? 

– Nagyon jó hangulatban telt
el a délután. A programot a
gyenesdiási Refolk Népzenei
Egyesület nyitotta meg. Fellép-
tek az óvodások, az iskolások,
helybeli gyönyörû hangú lakosok,
az asszonykórus férfiakkal kiegé-

szülve, majd egy teljesen új for-
máció vidám színpadi jelenetet
adott elõ.  Lelkes lakótársunk ver-
set mondott. Utána táncra per-
dültünk, mulattunk egy jó na-
gyot. Minden nyugdíjas, az is, aki
nem tudott eljönni, ezer forintos

vásárlási utalványt kapott.  Bizta-
tó számomra, hogy a mûsor ér-
dekében összeálltak a helyiek,
úgy érzem, elindult valami, ami
fellendítheti a közösségi életet.  

Ez okból is komolyan veszem az
önkormányzatiságot, azt szeret-
ném, hogy a lakosság részt ve-
gyen a település életében. Na-
gyon jó képviselõ-testületet vá-
lasztott a falu, arra biztatom az
embereket, hogy bármilyen prob-
léma, kérés esetén bátran keres-
sék fel a képviselõket. Hozzám is
bármikor fordulhatnak, munkám
mellett bármikor idõt szakítok a
beszélgetésre.

– Milyen fejlesztési elképzelé-
sekben gondolkodnak?

– Az elmúlt idõszakban nagyon
sok intézmény újult meg, melyek
minõségét szeretnénk megõrizni.
A járdák felújítását szakaszosan
szeretnénk elvégezni, kezdve a
legrosszabb állapotúval. Ezek a be-
ruházások sokba kerülnek, remél-
jük, lesz rá pályázati lehetõség az
új uniós ciklusban. A temetõben
urnafalat építenénk, mert lenne rá
igény, a szép környezet kialakításá-
hoz a dísznövényzet megújítását is
tervezzük. Szükségesnek tartjuk a

térfigyelõ kamerarendszer kiépíté-
sét, ami a település bejövõ útjait és
más frekventált helyeket pásztáz-
na. A közbiztonság javítása érdeké-
ben a polgárõr egyesületet újra
kell szerveznünk. A Zalavári Hír-
mondót negyedévente jelentetjük

meg. Ahhoz, hogy a lakosságot
naprakész értesítésekkel lássuk el,
egy hangosbemondó-rendszer ki-
építése szerepel terveink között.
Például ezen keresztül invitálnánk
a lakosságot a nyilvános testületi
ülésekre.

Terveink között szerepel to-
vábbá, hogy a konyha ellátását
önállóvá tegyük. Az óvodának már
van egy kiskertje, amit elõszere-
tettel gondoznak az ovisok. Ré-
gebben, az általunk új iskolának
nevezett intézményünknél, volt
gyakorlókert, ahol az üzemi kony-
ha részére zöldségeket termel-
tünk, ezt ismét meg szeretnénk
valósítani.

– Zalavár jelentõs történelmi
emlékekkel és turisztikai adott-
ságokkal rendelkezik. Hogyan kí-
vánják mindezt a község javára
fordítani?

– Múltunkban a jövõnk – errõl
így gondolkodom, és ezért is tar-
tom fontosnak a megyei közgyû-
léssel való együttmûködést a vár-

sziget további fejlesztése érdeké-
ben. Zalavár korábban Zala vár-
megye székhelye volt. A Magyar
Nemzeti Múzeumban, a több év-
tizedes ásatások eredménye-
képp, állandó kiállítás keretében
végre megtekinthetõek a zalavári
régészeti feltárások szenzációs
leletanyagai. Úgy vélem, ezekrõl
a megyében és a településen is
keveset tudnak, ezért szívesen
szerveznénk, vagy részt vennénk
olyan programokban, melyek kö-
zelebb vinnék Zalavár-Vársziget
történelmi értékeit az itt élõkhöz,
az ide látogatókhoz.

Emellett szeretnénk fellendíte-
ni a horgászturizmust, keresni
fogjuk ennek lehetõségeit. A vár-
szigeten található Kis-Balaton Ház
sok érdeklõdõt vonz, számukra is
kínálhatnánk még valamilyen tu-
risztikai szolgáltatást. A régi mag-
tár épületét megvásároltuk, hogy
felújítsuk, építészeti stílusát meg-
õrizve. Tájházként funkcionálhat-
na, ahol régi tárgyakat, eszközö-
ket mutathatnánk be. 

– Hogy áll a repülõtér ügye?
– A felszámolás alá került va-

gyonelemeket Széles Gábor úr ér-
dekeltségi körébe tartozó cég vá-
sárolta meg. Nagyon bízunk ab-
ban, hogy siker koronázza majd
fejlesztési szándékait, melyek a
nagyvállalkozó ígérete szerint
munkahelyeket jelentenének elsõ-
sorban Zalavár és Sármellék lako-
sainak. 

– Hogyan foglalná össze elvá-
rásait, reményeit?

– Nagyon sok tervünk van, de
szívesen fogadunk és támogatunk
minden ötletet és kezdeménye-
zést, ami elõbbre viszi a falu fejlõ-
dését az elkövetkezõ öt évben.
Sokan felajánlották segítségüket,
biztatnak, tegyem a dolgomat
úgy, ahogy eddig. Otthon vagyok,
itt élek, egy vagyok közülük. Pol-
gármesteri mivoltomban is Ildikó
szeretnék maradni, és szolgálni az
itt élõket – zárta gondolatait Hor-
váth Ildikó. 

Antal Lívia
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A KANIZSA TREND KFT.
KÁRPITOS SZAKMUNKÁSOKAT,

GYAKORLATTAL RENDELKEZÕ

BETANÍTOTT KÁRPITOSOKAT ÉS

ASZTALOS SZAKMUNKÁSOKAT KERES.

DOLGOZZON AZ ORSZÁG EGYIK LEGNAGYOBB

BÚTORGYÁRTÓ CÉGÉNÉL, MELY MÁR

TÖBB MINT 20 ÉVES MÚLTTAL RENDELKEZIK,
TERMÉKEI ISMERTEK ÉS ELISMERTEK

A VILÁG SZÁMOS PONTJÁN!

AMIT KÍNÁLUNK:
BIZTOS MUNKAHELY, JÓ MUNKAKÖRÜLMÉNYEK.

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK

(ÉTKEZÉSI JEGY, UTAZÁSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS).
BUSSZAL TÖRTÉNÕ SZÁLLÍTÁS A LAKÓHELYTÕL

A GYÁRIG MEGFELELÕ LÉTSZÁM ESETÉN

A NAGYKANIZSAI TELEPHELYRE!

JELENTKEZÉSÉT FÉNYKÉPES SZAKMAI ÖNÉLETRAJZZAL

– ELÉRHETÕSÉG MEGJELÖLÉSÉVEL – A NAGYKANIZSA, SZEMERE UTCA 4.

HUMÁNERÕFORRÁS CSOPORTHOZ SZEMÉLYESEN, ILLETVE

AZ ANITA.BORSOS@KANIZSATREND.HU CÍMRE VÁRJUK.

ÉRDEKLÕDNI A 93/500160-AS TELEFONSZÁMON LEHET.

TÖRTÉNELMI ÉRTÉKEK MENTÉN A KÖZÖSSÉGRE TÁMASZKODVA

Múltunkban a jövõnk Zalaváron

Az új képviselõ-testület, középen Horváth Ildikó polgármester.
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Az elõzõ önkormányzati ciklus
utolsó ülésén a megyei közgyûlés
elfogadta Zala Megye Területfej-
lesztési Programját, amely átfo-
gó stratégiai programból és rész-
letes operatív programból áll. El-
fogadásra került az a hozzávetõ-
legesen kétezer projektet tartal-
mazó lista is, amely a megyében
mûködõ települési önkormány-
zatok, vállalkozások, civil szerve-
zetek fejlesztési elképzeléseit
foglalja magában. 

– A magyar kormány benyúj-
totta Brüsszelnek az operatív
program tervezeteket, ennek
véglegesítése van most folya-
matban. Az elõzetes várakozások-
nak megfelelõen várhatóan 2015
márciusában záródhatnak a tár-
gyalások. Bízom abban, hogy a
Területi Operatív Program kerete-
in belül olyan dokumentumot si-
került összeállítani, amely Zala
megye fejlõdését, gazdasági erõ-
södését eredményezi – válaszolja
érdeklõdésünkre dr. Pál Attila, a
megyei közgyûlés elnöke, akivel a
2015-ös lehetõségekrõl és ter-
vekrõl beszélgettünk.    

– Mi valósítható meg a TOP
programból, és mi az, ami ebbõl
az uniós forrásból nem finanszí-
rozható?

– Azt már most láthatjuk, hogy
a településeknek a kérésigénye
sok olyant tartalmaz, ami ebbõl a
forrásból nem valósítható meg.
Példaként említeném a sportpá-
lyák, sportcsarnokok építését, va-
lamint azokat a vidékfejlesztéssel
kapcsolatos kéréseket, melyeket
korábban a LEADER-bõl finanszí-
roztak. Ezért kell figyelni az ágaza-
ti operatív programokat, hisz ezek
nyújthatnak majd további lehetõ-
séget a kkv-k fejlesztésére, pél-
dául GINOP, IKOP, VP. Zala megyébe
a következõ hét évben mintegy
40 milliárd forint érkezik. Úgy tud-
juk, hogy a TOP forrásoknál az ön-

rész biztosításához hazai forráske-
ret áll majd rendelkezésre.  

– Melyek a legfontosabb fel-
adatok 2015-ben?

– Fontos, hogy jövõre minden
önkormányzat, és a megye is ké-
szen álljon olyan megvalósítható-
sági tanulmányokkal, olyan pro-
jektelképzelésekkel, hogy amikor
megnyílnak az operatív progra-
mok pénzügyi csatornái, a beruhá-
zások minél gyorsabban valósulja-
nak meg. A kormány szándékával
és az állampolgárok elvárásaival
összhangban természetesen a
legfontosabb cél a gazdaságfej-
lesztés: a munkahelyek számának
bõvülése, termelõ beruházások in-
dítása, a kis- és középvállalkozások
támogatása, a fiatalok itthon tar-
tása. Emellett fontosnak tartjuk a

vállalkozások és a lakosság számá-
ra vonzó települési környezet ki-
alakítását.

– Mikor indulhatnak a fejlesz-
tések?

– Ez az operatív programok
végleges elfogadásától és a pályá-
zati kiírások megjelenésétõl függ.
Lesznek olyan fejlesztések, melyek
a tervek szerint már 2015-ben
kezdetüket veszik. Úgy is fogal-

mazhatnék, hogy a jövõ év az új
uniós ciklus megalapozó éve lesz.

– Közeledik a karácsony, ho-
gyan tölti az ünnepeket?

– Advent olyan idõszak, amikor
már félszemmel a karácsonyra fi-
gyelünk, amely hagyományosan
családi ünnep. Még mindig meg
van a karácsonyfaállítás misztiku-
ma és a szenteste vacsorája is ki-
emelkedõ pontja az ünnepnek.
Sok Viktória, János, István ismerõ-
söm van, ezek a névnapok kará-
csonyra, vagy közelébe esnek és
ilyenkor egy-egy baráti összejöve-
tel, köszöntés és kötetlen beszél-
getés is az ünnep részévé válik.
Szeretnék Zala megye minden la-
kosának áldott, békés karácsonyt
kívánni, és talán a legfontosabbat:
jó egészséget! – fogalmazott dr.
Pál Attila.

ÉV VÉGI BESZÉLGETÉS DR. PÁL ATTILÁVAL, A MEGYEI KÖZGYÛLÉS ELNÖKÉVEL

Zala megye gazdaságfejlesztési tervei

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Uniós támogatással közmûvelõdési fejlesztéseket szolgáló

közösségi programok valósultak meg Bak községben

Bak Község Önkormányzata 5 millió forintos uniós támoga-
tást nyert a TÁMOP „Építõ közösségek” címû pályázati kiírásán
az Új Széchenyi Terv keretében. Az 5 millió forintos összköltség-
vetésbõl felnõttképzést, informatikai képzést, könyvtári szak-
köröket, néptáncoktatást valósítottak meg többek között.

Bak község emblematikus
épülete a Makovecz Imre által
tervezett Faluház, amely 2011-
tõl Integrált Közösségi Szolgál-
tató Térként is mûködik. Hagyo-
mányos tevékenységei mellett
lehetõség nyílott uniós támoga-
tással új közösségeket megszó-
lítani, új tevékenységeket elin-
dítani. Így bõvült a felnõttkép-
zési szolgáltatás szabó-varró, il-
letve kosárfonó tanfolyammal,
melynek sikerét igazolja,  hogy
azóta többször, önköltségi ala-
pon is sikerült megszer-
vezni.

Fontos feladat az infor-
matikai tudás terjesztése.
A pályázatból az idõsebb
korosztály sajátíthatta el a
számukra eddig kevésbé
ismert gyakorlatot.

A pályázatból profitál-
tak a néptánc szeretõi is,
mesterkurzus keretében a

magyar néprajz jellegzetes
táncdialektusait tanulhatták
meg, emellett tábor keretében
a frissen gyûjtött göcseji, zalai
táncokat is elsajátíthatták.

A tevékenységrõl bõvebben
a www.bak.hu oldalon olvashat-
nak.

Kapcsolat: 
Baloghné Bacsa Ibolya 

8945 Bak, Széchenyi tér 1/a.
(Faluház)

Tel.: 30/571-1937
E-mail: bacsaibi@gmail.com

Dr. Pál Attila

A Zala Megyei Közgyûlés elnö-
ke, dr. Pál Attila „Zala Megye Cí-
mere Emlékplakett”-et adomá-
nyozott néhai Veér Miklósnak, a
megyei közgyûlés egykori képvi-
selõjének, aki több önkormány-
zati cikluson keresztül végzett
lelkiismeretes munkát, közéleti
tevékenységet. Az elismerést
Veér Miklósné vette át.

Dr. Pál Attila megemlékezésé-
ben hangsúlyozta: a 68. élet-
évében elhunyt keszthelyi politi-
kus elsõsorban magyar ember
volt, másodsorban politikus,
olyan, aki mindig a megye érde-
keit tartotta szem elõtt.

Góra Balázs, az elõzõ ciklus me-
gyegyûlésének MSZP-s frakcióve-
zetõje részletesen szólt Veér Mik-
lós életútjáról. Mint elhangzott:
édesapja kántortanító volt, a csa-
ládban 8. gyermekként született,
és a szülõi példa meghatározta
életútját. Tanár pályája lépett, pe-
dagógia-nevelésszociológia szakos
középiskolai tanári oklevelet szer-
zett. 1988 februárjától 1990 októ-
beréig Keszthely város tanácsel-
nöke volt. Nevéhez fûzõdik töb-
bek között Keszthely történelmi
városmagjának „mûemléki jelen-
tõségû területté” nyilvánítása, a
régi városcímer visszaállítása, a
Keszthelyi Hírlap újraindítása, az
egyházakkal való kapcsolat rende-
zése, a városi többpárti kerek-

asztal fórumának megszervezése.
Az 1994-es országgyûlési választá-
sokon Zala megye 3. számú válasz-
tókörzetében országgyûlési kép-
viselõnek választották. A képvise-
lõi munka után nyugdíjba vonulá-
sáig az Asbolt Sándor Szakközépis-
kola és Szakiskola kollégiumveze-
tõje volt. A megyeházán tartott
megemlékezésen Góra Balázs el-
mondta még: Veér Miklós az MSZP
alapító tagja, elkötelezett balol-
dali, meggyõzõdéses demokrata,
született lokálpatrióta és ízig-vérig
pedagógus volt. 

Képünkön: Veér Miklósné meg-
köszöni az elismerést.

ZALA MEGYE CÍMERE EMLÉKPLAKETT – NÉHAI VEÉR MIKLÓSNAK

Született lokálpatrióta volt

Három választás volt az idén,
tisztességesen, a demokrácia
alapelveit figyelembe véve. A
polgári erõk mindhárom alka-
lommal gyõztek, óriási felhatal-
mazást kaptak, ami nagy fele-
lõsség is egyben – fogalmazott
Vigh László, az 1-es választóke-
rület országgyûlési képviselõje
érdeklõdésünkre, év végi össze-
foglalójában. 

– Ismételten feladatot kap-
tunk, ami arról szól, mit tudunk
az embereknek, a vállalkozók-
nak, a településeknek segíteni
abban, hogy elõbbre jussanak,
boldoguljanak. Az országgyû-
lésben a legnagyobb felada-
tunk a devizahitelek kivezetése
volt, sok támadás ért bennün-
ket ezzel kapcsolatban. Nem mi
vagyunk ezért a hibásak, nem
az elmúlt négy évben vették fel
a hiteleket az emberek – tette
hozzá az országgyûlési képvi-
selõ.  

A jövõvel kapcsolatban hang-
súlyozta: indul az új uniós pénz-
ügyi ciklus, amely nagyon fontos
feladatok elé állítja Zala megyét,
Zalaegerszeget és az egész vá-
lasztókerületét. 2014–2020 kö-
zött óriási pénzmennyiség érke-
zik hazánkba, ennek tisztessé-
ges felhasználását kell koordi-
nálni, levezényelni. A 2015-ös év
még inkább a tervezés, a pályá-
zatok éve lesz, a pénz 2016 és
2018 között érkezik majd az el-

képzelések szerint. Orbán Viktor
miniszterelnök úr mondta a kö-
zelmúltban, hogy jelenleg az or-
szág nem tudja eltartani magát,
a költségvetési hiány most 2,4
százalék, szeretnénk, ha 2018-
ra nulla százalék lenne. 

– A következõ uniós ciklusban
Zalaegerszegnek tízmilliárd fo-
rint jut fejlesztésre. Úgy látom a
város nagy tervekkel készül, én
pedig állok rendelkezésre. Ne-
kem az a dolgom, hogy a város
vezetése által megálmodotta-
kat segítsem. Bízok a fiatal vá-
rosvezetésben, remélem bom-
bázni fognak az ötleteikkel, én
meg tudni fogom, melyik mi-
nisztériumba menjek lobbizni a
zalaegerszegi tervekért – mond-
ta Vigh László.

VIGH LÁSZLÓ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ OPTIMISTA

Sikeres év volt 2014!

Vigh László

Bõrtáskák és egyéb író- és irodaszerek

KEDVEZMÉNYESEN ELADÓK.

Zalaegerszegen, 

a Csipke Üzletház emeletén

19 m2 üzlethelyiség

KIADÓ vagy ELADÓ

Érdeklõdni:

06-20/490-3009



HORIZONT4 TÉRSÉG
Nagykanizsa jó úton indult el

az elmúlt években. Megtalálta ví-
zióját és céljait, mert azokra az
erényeire és erõsségeire támasz-
kodott, amelyek a sajátjai, ame-
lyek a hagyományából fakadnak.
Ezért fontosnak tartom, hogy e
szemléletmód által kialakított
munka folytatódjon a jövõben is,
a sikeres jövõnek ez lehet a ga-
ranciája a városunkban – mondta
el Dénes Sándor, Nagykanizsa
polgármestere, aki az elmúlt
idõszakban alpolgármesterkét
dolgozott a városért, hangsú-
lyozva, hogy e szemlélet termé-
szetesen konkrét fejlesztésekben
is kézzelfoghatóvá vált. 

– Mit tart a városvezetés leg-
nagyobb erényének, legfonto-
sabb vívmányának az elmúlt
években?

– Számomra az elmúlt négy év
jó példája bebizonyította, hogy ak-
kor mûködik eredményesen egy
városvezetés, ha nyugodt légkör-
ben folyik a tervezett munka és
hosszú távú, stratégiai gondolko-
dás jellemzi. Úgy gondolom, hogy
egy város életében, mint akár a
családok életében is, a legfonto-
sabb az, hogy igazi közösségként
tudjon létezni. Vagyis legyen tisz-
tában a múltjával, identitását ab-
ból az erõbõl merítse, amit mások
számára nyújtani tud, és ismerje
azokat a képességeit, amire tá-
maszkodva építheti a közös jövõt.
Persze fontos elõfeltétel, hogy
szülessen meg ez a közös jövõkép
is, természetesen az említett érté-
kekre alapozva.

– Úgy véli, Nagykanizsa ilyen
város?

– Sok érdeme van ennek a vá-
rosnak, és sajnos sok gátló ténye-
zõt hordoz önmagában. De látom
azt a fejlõdést, ami a pozitív irány-
ba viszi, mert ténylegesen ezen
érdemekre épít, köszönhetõen az
elmúlt évek megváltozott város-
vezetõi szemléletének. Korábban
sokszor azért szerepelt Nagykani-

zsa a médiában, mert sikertelen
volt, vagy egyes botrányok feszí-
tették a kedélyeket. 

Ma sokkal inkább a beruházá-
sok, a megújulás és a fejlesztés
okán kerülünk a nyilvánosság elé,
ami a Kanizsán élõk lelkületére is
gyógyír. Az érdemeink, a hagyo-
mány öröksége, értékei pedig a
stratégiai gondolkodásnak kö-
szönhetõen egyre több ember
számára világlik ki. Gondolok itt a
helyi termékek és kézmûves ter-
mékek felértékelõdésére, a mun-
ka szeretetére, a határon átnyúló

történelmi, kereskedelmi és kultu-
rális kapcsolataink újjáéledésére, a
térségi logika elismerésére. Mind-
ez a mi múltunkból fakad, mint
ahogy a város polgári és kulturális
értékei is. Ha ezek szóhoz tudnak
jutni, ha teret kapnak, valóban vi-
rágozni kezdenek. 

Ez történt nálunk is. Újra indult
a híres kanizsai piacon a környék-
beli helyi és kézmûves termelõket

helyzetbe hozó vásár, a Vásár(olj)
Kanizsán! Ennek célja az itt élõ
emberek munkájának megbecsü-
lése, az itt megtermelt termékek
priorizálása. Mert egészségesebb,
és mert ide fordítódik vissza az el-
költött kereset. Vagy gondolok itt
azokra a sikeres pályázatokra és
együttmûködésekre, amelyek a
hátáron átnyúló, horvát és szlovén
városokkal együtt, de a térség te-
lepüléseit is helyzetbe hozva való-
sultak meg. Akár a kerékpárosfej-
lesztést, akár a turizmus más aktív
területeit említhetem itt, mind-

egyik elindított egy sikeres pályát,
amit fontosnak tartok, hogy foly-
tatódjon.      

– Milyen fejlesztések lendítet-
ték elõre a város és a környék
gazdaságát?

– Az elmúlt években több, a vá-
rosban és a térségben élõ polgár
életét pozitívan érintõ beruházás
történt. 1,5 milliárd forintból
megszépült a városunk fõtere, az

Erzsébet tér, mely méltó helyszíne
több nagyszabású rendezvénynek
és fesztiválnak. Többek között a
Város Napja és a Bor- és Dödölle-
fesztivál talált otthonra ezen a
helyszínen, amely utóbbi remélhe-
tõleg bekerül a Magyar Értéktár
gyûjteményébe is. Kanizsa belvá-
rosa tehát látványossággá, turisz-
tikai értékké vált, amit az itt élõk is
újra megszerettek. Sokan sétálnak
le a térre, beszélgetnek, de a kör-
nyékbeli szolgáltatók is éledezni
kezdtek emiatt, új lehetõséget lát-
va a felújításban. Így tágabb érte-
lemben, akár még gazdaságfej-
lesztési célokat is szolgál ez a re-
habilitáció. 

Emellett elkészültünk egy
nagyszabású csatornaberuházás-
sal, amit tizenkét, a városunkhoz
közeli településsel együtt valósí-
tottunk meg, és a szennyvíztelep
rekonstrukciója is megtörtént. 

Jelentõs összegbõl, 4 milliárdos
fejlesztéssel korszerûsítettük a Ka-
nizsai Dorottya Kórház sürgõsségi
ellátását. Utóbbi fejlesztések alap-
jaiban járulnak hozzá ahhoz, hogy
javuljon a hozzánk tartozó több
mint százezer ember egészség-
ügyi ellátásának a színvonala. Há-
rom mûfüves pálya épült, melyek
a gyermekek és a felnõttek egész-
séges életmódját szolgálja, a min-
dennapos testnevelést is segíti.
Persze a felsoroltakon kívül az in-
tézményeink, útjaink, kerékpárút-
jaink, járdáink és játszótereink is
megújultak. Ennek a munkának az
elismeréseként értékelem így azt
is, hogy október folyamán az
Eximbank Nagykanizsán kíván új
irodát nyitni, amit a fejlõdésünkbe
vetett hitük jelének látok. 

– A beruházásokon túl nagyon
fontos a munkahelyek teremtése
és megõrzése, ezen a területen
mi történt az elmúlt ciklus ide-
jén?

– Az elmúlt években több száz
munkahely jött létre Nagykani-
zsán. Az ipari parkba betelepülõ
mikro-, kis- és közepes vállalkozá-
sok mellett kiemelendõ az olasz
tulajdonú DAB Production Hunga-
ry Kft. vízszivattyúkat gyártó üze-
me, mely 150 fõt foglalkoztat. A
kanizsai, új munkahelyeket terem-
tõ vállalkozásokat – saját progra-
munk alapján – támogatással és
telekárkedvezménnyel segítjük. A
következõ öt évben fontos lenne
folytatni a megkezdett sikeres
munkát, hiszen a célunk, hogy
Nagykanizsa virágzó ipari, keres-
kedelmi és kulturális központ,
vonzó valamint befogadó város le-
gyen Magyarország délnyugati ka-
pujában. Ezeket kizárólag közös
munkával, a kormánnyal, a parla-
menti képviselõvel, a megyével,

az önkormányzattal és Nagykani-
zsa polgárainak együttmûködésé-
vel tudjuk elérni.

– Milyen feladatok és folyama-
tok a jövõ legfõbb célkitûzései?

– Az egyik legfontosabb, hogy a
következõ uniós ciklusban a vállal-
kozásfejlesztõ és gazdaságfejlesz-
tõ forrásokból minél többet sike-
rüljön megszereznünk, ezáltal a
városunk fejlõdését elõsegíthet-
jük. Ez év tavaszán fogadta el a
közgyûlésünk a város Integrált Te-
lepülésfejlesztési Stratégiáját,
mely mentén szeretnénk haladni,
bevonva a vállalkozásokat a terve-
zésbe is, és természetesen az itt
meglévõ szakmai értékekre és ha-
gyományokra építve. Csak akkor
lehetünk sikeresek, ha a pályáza-
tok az itteni igényekkel összhang-
ba kerülnek kiírásra. Ez döntõ té-
nyezõ. De ne felejtsük, hogy ked-
vezõ földrajzi elhelyezkedésünk és
közlekedési csomópont mivoltunk
kötelezõen logisztikai központnak
kínálja Nagykanizsát. Ehhez vi-
szont komoly infrastruktúrával el-
látott, beépítésre alkalmas ipari
területeket kell kialakítanunk, mi-
vel a meglévõk lassan elfogynak. 

Azonban figyelnünk kell arra is,
hogy megfelelõ létszámban álljon
rendelkezésre szakképzett mun-
kaerõ, így a szakképzés megerõsí-
tése is hosszú távú kérdés. És mi-
vel Nagykanizsa fejlõdését a tér-
ségben gondolkodva képzeljük el,
hiszen városunk egy olyan ipari
övezet része, amely összekapcsol-
ja a dél-németországi, ausztriai és
észak-olaszországi iparvidéket,
ezért nyitott gondolkodással for-
dulunk lehetséges partnereink-
hez, ismerve erõsségeinket, mun-
kálkodva a gyengeségeinken. A
céljaink eléréséhez azonban elen-
gedhetetlen az eddigi munka foly-
tatása. Csak így tehetjük lehetõvé,
hogy Nagykanizsa otthont te-
remtsen minél több polgár számá-
ra, akik munkát, megélhetést ta-
lálnak, gyermekeket nevelnek és
gyarapítják a várost. Ez a sikeres
jövõ garanciája.

„JÖVÕT ÉPÍTÜNK, A MÚLT ÉRTÉKEIRE ALAPOZVA”

Nagykanizsa otthont teremt

– Vannak új kérések, melyek kö-
zül több olyan visszaköszön, melyek
az érdektelenség miatt szûntek meg
idõvel. Ilyen például az egynapos ki-
rándulás, amikor is bejártuk a Du-
nántúlt Pécstõl Sopronig. Most is
csak néhányan kérték, de ezzel a lét-
számmal egy 40 személyes buszt
nem lehet megtölteni – mondja Gál
Lászlóné, aki immár 24 éve polgár-
mester. – A 150 kérdõívbõl 30 érke-
zett vissza. Ez megerõsít abban,
hogy az elmúlt idõszak történései-
vel, lehetõségeivel tulajdonképpen
a lakók többsége elégedett, mert ha
ez nem így lenne, akkor minden bi-
zonnyal több válasz érkezett volna
arra a kérésre, mit javasolnak még. 

A polgármester úgy vélekedett,
hogy az elmúlt 24 évben bevezetett
szolgáltatásokkal, melyekkel a lakók
életét igyekeztek megkönnyíteni,
szebbé tenni, az alig 180 lelkes kisfa-
lu megelõzte korát.

– Most nagy vívmánynak tartják,
hogy elsõ és ötödikes osztályosok
ingyen kapják a tankönyveket. Ná-
lunk immár 24 éve minden általá-
nos iskolás (1-tõl 8 osztályig) része-
sül ebben a lehetõségben, emellett
beiskolázási segélyt is kapnak. A kö-
zépiskolásoknak szintén adunk be-
iskolázási segélyt, ami nagyság-
rendben annyi, hogy akár tan-
könyvvásárlásra fordítható. Mivel a
tankönyveket a gyerekek az iskolá-
ban megkapták, a szülõk talán nem
is tudják, mennyibe került. Az óvo-
dába és iskolába és más progra-
mokra (uszoda, színház) az önkor-
mányzat költségén szállítottuk a

gyerekeket. Emellett ingyen kapják
a tízórait, s minden nyári program-
juk térítésmentes.

– Az önkormányzat milyen tá-
mogatásokkal segíti még a lakó-
kat?

– A kezdetektõl fogva ingyenes
a szemétszállítás, ennek évi több
mint egymillió forintos költségét az
önkormányzat állja. Se kommunális
adó, se másmilyen adó nincs a la-
kosságnak. Ebbõl az következik,
hogy egy forinttal sem kellett hoz-
zájárulnia a település mûködtetésé-
hez és a jóléti programokhoz. Az
aránylag magas iparûzési adó és az
alacsony lélekszám miatt állami
normatívát gyakorlatilag nem ka-
punk. Tehát nincsen fejkvóta, nin-
csen lakosságszám arányában visz-
szaosztott pénz az állam részérõl,
mert az „adó-erõképesség” miatti
befizetés szinte mindent visz. 

Tizenöt éve vezettük be a te-
metkezési biztosítást az itt élõk
számára. Ez egymillió két-három
százezer forintjába kerül évente az
önkormányzatnak. A biztosító egy
átlagos temetés költségét állja,
amit a temetkezési vállalatnak fizet
ki, a hozzátartozónak nem is kell
ezzel foglalkoznia. A torhoz ingyen
biztosítjuk a faluházban a termet és
a konyha berendezéseinek haszná-
latát. A házi szociális gondozás díját
átvállaltuk, az idõsek klubjához is
jelentõsen hozzájárulunk. A víz- és
szennyvízdíjhoz köbméterenként
száz forintot adunk, mellyel keve-
sebbek a számlák. Annak idején na-
gyon kedvezményes áron köthet-

ték be ezeket a közmûveket ingat-
lanjaikhoz a lakosok. 

– Milyen kéréseket fogalmaztak
meg a lakosok a kérdõívekben?

– Több programot szeretnének,
elõadásokat különféle témákban. Ha
nincs meg a kellõ számú jelentkezõ,
elõadót nem hívhatunk két-három
emberhez. A kisfaluhoz mérten vi-
szonylag sok a közösségi program,
de ennél többet nehéz tartani. Szak-
embert sem tudunk alkalmazni, így
polgármesterként a kulturális fel-
adatokat is ellátom a falu mûködte-
tésének szervezése mellett. Ugyan-
akkor minden jó ötletnek örülök, kell
a megújulás, reméljük, a ciklus során
többet meg tudunk valósítani.

Többen jelezték a hegyi út prob-
lémáját. Évente három-ötszázezer
forintot költünk arra, hogy kavics-
csal töltsük fel az utat, biztosítva
ideiglenesen járhatóságot a gazdák
számára. Arra az önkormányzatnak
nincs pénze, hogy aszfaltos utat
építsen a hegyre, a favágók és szál-
lítók pedig igencsak igénybe veszik,
de hozzá nem járulnak. 

Lehetne folytatni a sort, mi min-
dent tesz az önkormányzat az itt
élõkért. Szeretném hangsúlyozni, az
elmúlt 24 évben kihoztuk a falut ab-
ból a posványból, melybe az elõzõ
rendszer – sok más kistelepüléssel
együtt – beledöngölte. Minden cik-
lusban értékteremtõ beruházásokat
hoztunk létre, a közmûvektõl kezd-
ve a kábeltévéig, az internetig, épü-
letek teljes felújításáig. Igyekeztünk
felelõsen gazdálkodni, a kor elvárá-
sainak megfelelõen, „élhetõ” életkö-
rülményeket teremtettünk lakóink
számára. Az elkövetkezõ öt évben is
ezen elvek vezetik majd szándékain-
kat – reméljük, a központi szabályo-
zás is segít bennünket – szögezte le
végül a polgármester. 

Pusztaederics megelõzte korát
Pusztaedericsen Gál Lászlóné polgármester mellett egy régi és há-

rom új képviselõnek szavaztak bizalmat a helyiek. Az önkormányzati
választásokat követõen az alpolgármester javaslatára ismét kifejthet-
ték véleményeiket, ötleteiket (névvel vagy névtelenül) a lakosok egy
kérdõíven.

Dénes Sándor
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– December 5-én, a Templom
téren megrendezett Mikulásváró
ünnepségünkön több száz gyer-
mek és szülõ vett részt, ekkor
gyúltak ki az adventi fények. A vá-
rosban és a városrészekben több
mint száz oszlopdíszt és fényfü-
zért szereltünk föl. Vuk is fényes
bundácskát kapott, a szakembe-
rek minden motívumot energia-
takarékos led izzóval szereltek fel.
Közösségeink már az advent elsõ
vasárnapján meggyújtották a
gyertyát. Az önkormányzat ha-
gyományos ünnepi mûsorral,
ajándékkal kedveskedik a szépko-
rúaknak is. Minden korosztályt
igyekszünk megbecsülni. 

– Az önkormányzati képvise-
lõ-testület ülése elõtt, közmeg-
hallgatáson tájékoztatta az ér-
deklõdõket az elmúlt év ered-
ményeirõl. Bõre sikerült a beszá-
moló?

– Az önkormányzati választást
megelõzõen több lakossági fóru-
mon is beszámoltunk eredmé-
nyeinkrõl és terveinkrõl, talán en-
nek is tudható be, hogy a köz-
meghallgatáson mérsékelt volt a
helyszínen az érdeklõdés, mivel a
Városi televízió a beszámolómat
vágatlanul rögzítette, a mintegy

45 perces anyagból képet kaphat-
nak az elmúlt év munkájáról az ér-
deklõdõk. Részletesen beszámol-
tam az önkormányzati ciklusprog-
ramban kitûzött feladatok telje-
sülésérõl, a városi munkaerõhely-
zet alakulásáról, az elmúlt négy
esztendõ fontosabb beruházásai-
ról. Vetítettképes elõadásban tár-
tam a nyilvánosság elé a fedett
piac létesítését, az utak, járdák,
közterek rendbetételét, a leg-
utóbbi két Leader-pályázatunk si-
kerét, a városrészekben végzett
közösségi és fejlesztéssel össze-

függõ munkákat. Bemutattam a
civil szervezetek számára nyújtott
támogatásokat és utaltam a civil
és sportszféra eredményeire, az
egyesületek sikereire. Szóltam
azokról a tervekrõl is, amelyeket a
városlakók összefogásával kívá-
nunk megvalósítani.

– Turizmusfejlesztés vonatko-
zásában mi kerül Lenti város ka-
rácsonyfájának csúcsára?

– Bízom benne, hogy ebben a
hónapban lezárulnak a közbeszer-
zési eljárások, összeáll a finanszí-
rozási háttér, és a nyertes kivitele-
zõvel együtt elhelyezhetjük régi
álmunk, egy négycsillagos
HotelStars minõsítésû szálloda
alapkövét és megkezdõdhet a ré-
gió legnagyobb, turisztikai attrak-
ciófejlesztéssel egybekötött be-
ruházása. Sok idõt, energiát,
lobbierõt fordítottunk arra, hogy
a megaberuházás a lehetõ legjob-
ban megfeleljen a város érdekei-
nek. Kutfej Attila, a Lenti Gyógy-

fürdõ Kft. ügyvezetõje a Vállalko-
zók és Munkáltatók Országos Szö-
vetségétõl a közelmúltban átve-
hette „az év vállalkozója” kitünte-
tõ címet. Lenti történetének leg-
nagyobb turisztikai beruházásá-
nak számít a 3 milliárd forint érté-
kû szállodaprojekt, ami növeli a
város kínálatát és erõsíti Lenti
versenyképességét.

– A bûnügyi és közbiztonsági
helyzet ad-e okot az örömre?

– Néhány héttel ezelõtt járási
közbiztonsági fórumon számolt
be a kapitányság vezetõje az el-
végzett munkáról. Városunk és
környékének helyzete az ország
más régióihoz képest nyugodtnak
mondható. Ez köszönhetõ a rend-
õri szervek eredményes mûködé-
sének és a polgárõr egyesületek
eredményes közremûködésének
is. A területen jelentkezõ gondo-
kat, észrevételeket haladéktala-
nul továbbítjuk az illetékesek felé.

– December a számvetés hó-
napja, hol tartanak a pályázat
segítségével elkezdõdött jelen-
tõs projektek, nagyberuházá-
sok?

– Minden pályázatunk megva-
lósítása idõarányos, beleértve a
pénzügyi elszámolásokat is. A na-
pokban fejezõdik be egy nemzet-
közi Leader projektünk, mely egy
közösségi ház felújítását is magá-
ba foglalja, karácsonyra ez is elké-
szül.

– Milyen prioritásokat vettek
figyelembe a jövõ évi költségve-
tés megalkotásakor?

– Az elmúlt ciklushoz hason-
lóan legfõbb szempont a város és
intézményei kiegyensúlyozott
mûködtetése, a kötelezõ felada-
tok megoldása. Komoly feladat
lesz a szálloda-beruházás elõírt
ütemben való megvalósítása,
mely egyúttal jelentõs költségve-
tési tételként is szerepel. 

– A fenntartható gazdaságfej-
lesztésben érdekelt város sikeré-
nek a kulcsa a meglévõ állások
megõrzése és új munkahelyek
teremtése. Van, lesz további elõ-
relépés e téren?

– Kedvezõ híreket kaptunk a
városban mûködõ nagyobb cé-
gektõl, többségük a termelés és
a dolgozói létszám bõvítését

prognosztizálta. A gyógyfürdõ
kereskedelmi és szálláshelyfej-
lesztése nem csak a megfelelõ
mennyiségû, de megfelelõ minõ-
ségû munkaerõ biztosítását is
igényli, ez az adott területen jö-
võre jelentõs munkaerõigény-nö-
vekedést jelent.

– Mitõl lesz szebb az óvodá-
sok, iskolások, gimnazisták ün-
nepe? 

– A legkisebbek bizonyára a ha-
vat és a Jézuskát, a többiek pedig
a téli szünetet várják legjobban.
Az ünnepekig több elõadást, ze-
nés rendezvényt, karácsonyi kon-
certet is tartanak a gyermekintéz-
mények kicsiknek és nagyoknak
egyaránt. Ezúton szeretném
megköszönni a városlakóknak,
hogy nekem és a jelenlegi képvi-
selõ-testület tagjainak is bizalmat
szavaztak. A felelõsség súlyát
mindannyian érezzük, és a bizal-
mat igyekszünk jó munkával
meghálálni. Minden városlakónak
kegyelemteljes, áldott kará-
csonyt, szeretetben és békében
eltöltött új esztendõt kívánok.

N. N.

SIKEREKBEN ÚSZVA

Lenti ünneplõben

A helyi turizmus fõ szervezõi, a
fürdõ, a turisztikai egyesület és a
szállodák is gondoskodnak az ide-
látogatók tartalmas szórakoztatá-
sáról. A „Csillagvarázs Zalakaroson”
címmel szervezett ünnepi, több
hétvégére kiterjedõ programsoro-
zat magában foglalja az adventi
hétvégéket valamint a két ünnep
közti idõszak, az iskolai téli szünet
programajánlatát is. Napközben a
fürdõn tematikus, ünnepi, vízi és
szárazföldi programok lesznek:
mesetorna, aquasalsa, vetélkedõ,
mini diszkó szerepel a kínálatban,
a kreatív foglalkozáson pedig ka-
rácsonyi díszeket és akár szilvesz-
teri partycsákót is készíthetnek a
gyerekek – foglalta össze Novák
Ferenc, Zalakaros polgármestere. 

Vizes élmények
a téli szünetben

A Zalakarosi Fürdõ beltéri gyer-
mekvilága igazi vízi paradicsom a
családoknak. A többszintes él-
ménymedence, csúszdákkal, víz-
ágyúkkal, három, különbözõ ne-
hézségi fokozatú csúszdacsodával
és rengeteg vízi attrakcióval várja
a gyermekeket. Az egyik meden-
cébõl a másikba a beléjük épített
szigetekrõl és azon átívelõ függõ-
hidakon keresztül lehet átjutni, a
mennyezetet pókhálót utánzó kö-

telek díszítik. A vizes játszótérre ti-
pegõ babákat is be lehet engedni,
van 40-45 fokos gyermek szauna
is és sóhomokozó játékokkal. A tá-
gas pihenõtérben a szülõk figyel-
hetik a vízben játszó gyerekeket, a
baba-mama szobákban pedig le-

het etetni és pelenkázni. A szülõk-
nek, nagyszülõknek pedig a
gyógy- és wellness részleg kínála-
ta nyújt lehetõséget a felüdülésre.  

Óévbúcsúztató
fürdõpartyk

az élményfürdõben

A gyermekprogramok mellett
az ünnepek alatt éjszakai
fürdõpartykkal készülnek az óév
búcsúztatására a Zalakarosi Für-
dõben.

December 27-én egy fergete-
ges buli lesz, ahol a neves hazai
mulatós sztár-páros, Jolly és Suzy
lesz a vendégfellépõ, az éjszaka
folyamán pedig élõben játszik a
Freya Band. 

Az év utolsó napján, szilvesz-
terkor pedig all inclusive party ke-
rül megrendezésre az élményfür-
dõben, ahol az ország legnagyobb
retró diszkósa, Dévényi Tibor szó-
rakoztatja a közönséget. 

Az ellátás all inclusive, a svéd-
asztalos vacsora kínálatában min-
den finomság megtalálható az

ételek és italok tekintetében. A
felhõtlen jókedvrõl hangulatfele-
lõsünk gondoskodik, lesz tombola
és tûzijáték is.

Szilveszterre érdemes a jegyet
elõvételben megváltani, ugyanis
így jelentõs összeget lehet megta-
karítani.  

Az adventi idõszakban és az ün-
nepek alatt is a fürdõ elõtti kará-
csonyi sétányon kézmûvesek, for-
ralt bor, sült gesztenye várja a
vendégeket.  A Csillagvarázs ünne-
pi programsorozatot immár ne-
gyedik alkalommal rendezi meg
Zalakaros.  A részletes programkí-
nálatról a fürdõ és a város honlap-
járól továbbá a facebook oldalairól
tájékozódhatnak az érdeklõdõk.

Egy évig felhasználható
ajándékutalvány
a karácsonyfa alá

A Zalakarosi Fürdõ ajándékutal-
ványával garantáltan örömet fog
okozni szeretteinek.

Ezer forintos utalványok for-
májában, tetszõleges értékben
rendelhetõ ajándékutalvány,
amelyet egy évig, bármikor fel
tud használni az utalvány tulajdo-
nosa, valamint a fürdõ árlistájá-

ban szereplõ összes szolgáltatás
megvásárolható vele, akár a für-
dõbelépõ is.

Rengeteg szolgáltatás közül le-
het választani a Zalakarosi Fürdõ
kínálatából. Az élményfürdõ-belé-
põkön túl több mint húszféle
wellness- és alakformáló kezelés,
masszázs és csomag található.
Csakra- és lávaköves masszázs a
test és lélek egyensúlyáért, csoko-
ládé masszázs a boldogságért,
édes mézes masszázs a bõrszépsé-
gért, bamboo masszázs az erõs fi-
zikumú sportolóknak, az izmok la-
zítására, kényeztetõ arc- és fej-
masszázs a fejen található szervek
frissességének megõrzéséért. Aki
pedig az ünnepi lakomák után
formába szeretné magát hozni,
vagy újévkor fogadalmat tesz, a
Zalakarosi Fürdõn megteheti az el-
sõ lépést az egészséges életmód
felé. A wellness élmények mellett
a szépségrõl és fittségrõl karcsúsí-
tó testkezelések, cellulit masszázs,
ultrahangos kezelés, konditerem,
szolárium és Flabélos gondos-
kodnak. 

A fürdõ honlapján található
webshopban, vagy telefonon akár
otthonról, a karosszékbõl is elin-
dítható a karácsonyi bevásárlás,
sorban állás nélkül.

ZALAKAROSON ZAVARTALANUL

Ünnepi élménydömping
Szakembereink ebben az idõszakban is igyekeznek szép pillanato-

kat, órákat szerezni a település aprajának-nagyjának és mindazok-
nak, akik Zalakarost választották pihenésük színhelyéül. A bölcsõde,
az óvoda, az iskola szép és tartalmas programokkal várta a Mikulást,
az adventi ünnepeket. December 18-án 18 órakor karácsonyi koncert
kezdõdik, másnap karácsonyi ünnepi mûsor zárja az ünnepkört. 

Lenti, az ország délnyugati csücskében fekvõ kisváros rengeteg
kincset rejt: csodálatos természeti környezetével, gyógyító ter-
málvizével, léleküdítõ energiaparkjával, hagyományõrzõ, mintegy
8000 lakójával csendesen várja a karácsonyt, a tradicionális ke-
resztény ünnepet. A modern és népszerû ünneppel együtt jár az
ajándékozás, a karácsonyi zene, üdvözlõlapok küldése, templomi
ünneplések, karácsonyi ebéd, a karácsonyfaállítás. Horváth László
polgármestertõl elöljáróban arról faggatóztunk, hogyan készül az
ünnepre a város? 
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Lassan hátrahagyjuk az idei
évet és bizakodással, reményke-
déssel, derûlátással várjuk az
egészséges fejlõdést hozó új esz-
tendõt. Legfõbb célom, hogy a
család-, vállalkozó- és polgárbarát
Gyenesdiás gazdaságilag is meg-
alapozott, hosszútávon fenntart-
ható fejlõdési pályán maradjon. 

Vallom, hogy a turizmusba ve-
tett hitünket megõrizve, a felada-
tok ellátását egy helyes értékren-
det õrzõ és követõ képviselõ-testü-
let segítségével, menedzser típusú
szemlélettel és irányításelosztással
lehet és érdemes csak végezni. A
racionális költségvetés kimunkálá-
sa, a túlköltekezés nélküli pénzügyi
egyensúly megtartása mindennél
elõbbre való. A legfontosabbnak
továbbra is azt látom, hogy figyel-
jünk egymásra, erõsítsük meg a te-
vékeny és élõ helyi civil közössége-
ket továbbá a tisztes vállalkozóin-
kat – foglalta össze Gál Lajos, a pol-
gármesteri tisztséget harmadik cik-
lusban is elnyert településvezetõ,
akit arra kértünk, ossza meg velünk
a nagyközség fejlesztési terveit.

– A közigazgatási átszervezések-
nek köszönhetõen, a keszthelyi kis-
térség települései a jövõben még
inkább rákényszerülnek az együtt-
mûködésre, a toleranciára. A me-
gyei kormányhivatal döntését elfo-
gadva, 2015-tõl, a Vállussal közös
önkormányzati hivatal kialakítása
jelentõs többletfeladatokat ró ránk,
de úgy vélem, hogy közös pályáza-
tokkal és stratégiai tervekkel meg-
oldhatók a nehézségek azért is,
mert mi, régtõl fogva „régióban”
gondolkodunk, az összefogásban
hiszünk. 

Szeretnénk egy komolyabb te-
lepülésfejlesztési pályázati kabine-
tet kialakítani, amely nagyobb oda-
figyeléssel és a hivatali létszám mi-
nimális növelésével is párosul. A
fejlesztési elképzeléseinket már
többször beadtuk a megye koordi-

nációját intézõ hivatalnak. Az új
EU-s fejlesztési ciklus lehetõségeit
mérlegelve, számítunk a vidékfej-
lesztési források elnyerésére. Be
szeretnénk teljesíteni régi, nagy
tervünk megvalósítását, az iskola
mellett felépítendõ, 410 gyenes-
diási diák számára fontos, a min-
dennapi testnevelést egyszerre
több osztálycsoportnak is kínáló,
20x40 méteres, több sportág ûzé-
sére is alkalmas tornaterem meg-

építését, hiszen már sok erõt és
energiát fektettünk bele. A csar-
nok a települési civil és sportéletet
is kiszolgálná. 

Nem vagyunk hitelkonszolidált
település, ezért várjuk az állam által

beígért pénzügyi forrásokat is. A
beígért összegbõl a rossz állapotú
utak javítását, az orvosi rendelõ és
az étkezde bõvítését szeretnénk el-
végezni. Cél, hogy az összes közin-
tézményünk a település centrumá-
ban egymás közelségében elérhetõ
legyen. Éppen ezért szeretnénk el-
érni, hogy a posta épülete is a köz-
pontban legyen a jövõben felkeres-
hetõ. A társaságiadó-kedvezmény-
bõl elérhetõ sporttámogatások, pá-

lyázatok végigvitelére is nagy
hangsúlyt fektetünk. Nem mon-
dunk le a kerékpárút-hálózat kor-
szerûsítésérõl, a minõségi színvonal
továbbvitelérõl, a bringaút-hálóza-
tok összekapcsolásáról. A Bakony-

erdõ Zrt. közremûködésével a gyö-
nyörû kirándulóerdeink most ala-
kulnak át. Civil szervezetekkel to-
vábbi közös tervek kivitelezésén
gondolkodunk.

– Milyen „vizes” beruházások
vannak tervben?

– A Balatonnak minden fejlesz-
tés tekintetében komoly prioritása
van. A parti sétány kivitelezése na-
pirenden van, összefogásban Vo-
nyarcvasheggyel. Támogatjuk a

Yacht Egylet 35 milliós összérték-
ben elnyert vidékfejlesztési pályá-
zatának megvalósítását. A közhasz-
nú szervezet vitorláskikötõje 12
éve készült el. Az infrastruktúra-
fejlesztéssel egybekötött pályázat

révén megvalósulhat az iskolások
elméleti és gyakorlati vitorlásokta-
tása, órarend keretében. Csónak-
ház épül és kishajókat is beszer-
zünk majd. Az idei nyári szezon
rendkívül csapadékos volt, amely
megmutatkozott mind a strandbe-
vételeken, mind az igen magas víz-
álláson. A jövõben szeretnénk
megoldani a partvédõmû-emelést
és a csapadékvíz-elvezetést. Szor-
galmazzuk a Balatoni Szövetségnél
és a Balatoni Fejlesztési Tanácsnál a
mederkotrások újraindítását, az
iszapcsapdák takarítását, a strand-
föveny emelését.

– Az adventi készülõdés idõsza-
ka azt jelzi, hogy hamarosan itt a
karácsony…

– A lelki elcsendesedés mellett,
az ünnepvárás jegyében mi ilyen-
tájt még erõsebben kifejezzük há-
lánkat, szeretetünket a civil közös-
ségeinknek. Ennek egyik csúcs-
pontja, hagyományos programja
volt a Községháza elõtti téren a Tu-
risztikai Egyesületünk által szerve-
zett adventi gesztenyesütés és ka-
rácsonyi vásár, amikor advent alkal-
mából jó hangulattal, illatos sült
gesztenyével és forralt borral, és jó
hangulattal vártuk a vendégeket.
Megvágtuk az ünnepi gesztenye-
tortát, volt örömzenélés, gyertya-
gyújtás, süteményvásár, játszóud-

var, halászlé-kóstoltatás és süte-
ményverseny. A turizmus szereplõi,
a helyi idegenforgalom közremû-
ködõi is kicserélték a tapasztalatai-
kat, megbeszélték az eredménye-
ket, rávilágítottak a hibákra. 

Pár hónapos, vagy akár pár na-
pos helyi újszülöttek fotóit lehet
megtekinteni a Községháza nagy-
termében január elejéig. Néhány
évvel ezelõtt ugyanis útjára indítot-
tunk egy olyan kezdeményezést,
miszerint: az abban az évben szüle-
tett helyi gyermekek fényképeit ki-
állítjuk egy év végi rendezvény ke-
retében. A gyermekszületés örö-
mében érintett családok ilyenkor
találkozhatnak egymással. Nem
csak a szülõk, a nagyszülõk, hanem
a gyerekek is jól érzik magukat a
teremben. Az önkormányzat is elé-
gedett, hisz egy, vagy másfél osz-
tálynyi gyermeknek minden évben
életet adnak a helyben élõ édes-
anyák. 

Az évet egy vidám hangulatú
óévbúcsúztató túra zárja. Minden
helybelinek és a nagyközséget
szívébe záró minden vendégünk-
nek, a lap olvasóinak áldott, ke-
gyelemteljes karácsonyt és béké-
ben, szeretetben, egészségben
és sikerekben eltöltött új eszten-
dõt kívánok.

Nemes Norbet

ÜNNEPI KÉSZÜLÕDÉS

Gyenesdiás gyarapszik
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Hozzátette: nagyon fontos,
hogy egyetlen település sem ma-
radt ellátatlanul az összevonások
ellenére. A szolgáltatás színvona-
la, annak stabilitása, az ellenõr-
zése a hatóságok részérõl jelen-
tõsen emelkedett ez alatt az idõ-
szak alatt. Így nem a gazdasági
eredmények hajszolása, hanem a
szolgáltatás minõségének a meg-
õrzése és emelése volt a fõ cél az
idei évben. 

– Az integrációs folyamatok
még nem fejezõdtek be. Számos
településen, legyen az víz- vagy
szennyvízszolgáltatás, annak

mûszaki áttekintése és a rend-
szerüzemeltetés hatékonyságá-
nak fokozása nemzetgazdasági
követelmény. A Zalavíz Zrt. ennek
rendelte alá 2014. évi gazdasági
és üzleti tervét. Közben az átvett
településeken minõségjavító be-
ruházásokat is végrehajtottunk,
valamint több területen a hosszú

távú költségtakarékosság miatt
számos rekonstrukciós progra-
mot indítottunk el. A továbbiakban
is fontosnak tartjuk ezek folytatá-
sát, hiszen a megfelelõ értékû
szolgáltatást csak folyamatos be-
ruházások keretében lehet bizto-
sítani. 

Elkészült idén elõször jogsza-
bályi kötelezettségnek megfele-
lõen a szolgáltatások fenntartha-
tóságára vonatkozó tizenöt éves
közmûfejlesztési terv, amelyet a
Magyar Energia Hivatalnak jóvá-
hagyásra a Zalavíz Zrt. is megkül-
dött. Az országban elõször ké-

szült ilyen típusú egyesített köz-
mûfejlesztési terv, amely a késõb-
biekben az uniós források fel-
használásánál is hatékony lesz –
mondta Nagy András, megje-
gyezve, a fogyasztó és szolgálta-
tó ár-érték arányának hosszú tá-
vú fenntartása érdekében a köz-
tulajdonban lévõ szolgáltatóknak
kötelezettsége a nonprofit jellegû
mûködés megalapozása.   

A Zalavíz Zrt. szolgáltatási te-
rületén zajló, a közmûveket érintõ
beruházásokról Böcskey Zsolt
mûszaki igazgató adott tájékozta-
tót. Jelezte: mind az ivóvízellátás,

mind pedig a szennyvízelvezetés
és -tisztítás területén történtek je-
lentõs lépések, fejlesztések, ame-
lyek egy része ebben az évben,
egy része pedig a jövõ évben fe-
jezõdik be. 

– Az ivóvizes európai uniós ar-
zénmentesítõ beruházás – amely
13 települést érint – már az utolsó

stádiumban van. Ennél a rekonst-
rukciós programnál az új vezeté-
kek és mûtárgyak több mint 95
százaléka megépítésre került. Je-
lenleg nyomáspróbák, minõségi
ellenõrzések zajlanak, illetve víz-
mintavételek.  Ez utóbbi azt jelen-
ti, hogy az új vezetékeket feltölt-
jük az adott tárolóból ivóvízzel,
ezt a laboratóriumunk megvizs-
gálja, és az úgynevezett „negatív
vízminta” esetén történnek meg a
tényleges átkötések a rendszerre.
Ezzel tulajdonképpen a megépí-
tett vezetéket vizsgáljuk, azt,
hogy a fogyasztóhoz eljutó vízbe

ne kerüljön bármiféle szennyezõ-
dés. Ezt a munkát csak zalavizes
szakemberek végezhetik. A
KEOP-támogatásból megvalósu-
ló ivóvíz-rekonstrukciós program-
nál a városon kívüli településeken
helyenként már csak a vezetéken
kívüli mûvek építése van soron –
fogalmazott Böcskey Zsolt.

E program keretében Zala-
egerszegen a nyugati víztisztító
helyén (Hock J. utca–Teskándi el-
ágazó) egy 4500 köbméteres,
korszerû, ultraszûréses, távfel-
ügyelettel, automata – mûködés-
sel ellátott rendszer épült ki. En-
nek a próbaüzeme a napokban
kezdõdik meg. Várhatóan január-
tól már az új rendszeren keresztül
kapják a vizet a zalaegerszegiek
– tette hozzá.

A mûszaki igazgató elmondta
még: a Zalaboldogfán épült 200
köbméteres tároló három hóna-

pos próbaüzem után jövõ év tava-
szán már a rendszer részévé vá-
lik. Pókaszepetken készen van a
teljes ivóvízhálózat cseréje, elké-
szült a 200 köbméteres vízmû,
megfelelõ irányítástechnikával,
gépészettel. Pákán egy 200 köb-
méteres szennyvíztisztító készült
el a hozzá tartozó kiszolgáló be-
rendezésekkel. A településen át-
emelõket építettek, aknákat újítot-
tak fel. Minden munka határidõre
elkészült. 

Mint fogalmazott, a víziközmû-
vek rekonstrukciójára az Európai
Unió következõ hétéves fejleszté-

si idõszakában is jut Magyaror-
szágnak forrás. A sikerhez azon-
ban megfelelõ elõkészítettség
kell, mert sokat fog számítani a
gyorsaság. 

– A területünkhöz tartozó ön-
kormányzatokkal együttmûködve
több projekt elõkészítését is meg-

kezdtük már – folytatja Böcskey
Zsolt. – Így Lentiben a városi
szennyvíztelep rekonstrukciójá-
nak elõkészítését. A kivitelezési
tervek elkészültek, a munkákat a

következõ fejlesztési idõszakfor-
rásaiból lehet majd finanszírozni.
Ennek az a feltétele, hogy az en-
gedélyes tervek 2015 júniusára
elkészüljenek. Ugyancsak elõké-
szítettük Gellénháza és Zalalövõ
települések szennyvíztelepeinek
rekonstrukcióját, és a kivitelezé-

sekre – hasonlóan Lentihez – vár-
hatóan 2016-ban kerül sor.

Feszített, takarékos gazdálko-
dást folytatott a társaság az el-
múlt évhez hasonlóan az idén is.

Németh Andrea gazdasági igaz-
gató jellemezte így a Zalavíz Zrt.
gazdálkodását. Kiemelt feladatuk
volt, hogy a mûködés során meg-
õrizzék és fenntartsák a pénzügyi
stabilitást. 

– A korábbi években a képzõ-
dött nyereséget fejlesztések és
megelõzõ karbantartások formájá-
ban visszaforgattuk rendszereink-
be. A kormányzati törekvéseknek
megfelelõen most ezt az összeget
rezsicsökkentés formájában a la-
kosságnak adjuk át, ennek megfe-
lelõen a fejlesztések terén komp-
romisszumokat kötöttünk. Legfõbb
célkitûzésünk a hatékonyság nö-
velése, szeretnénk a megkezdett
úton tovább haladni. Fejlesztése-
ket valósítottunk meg a vevõi igé-
nyek magasabb szintû kiszolgálá-
sára. 2014. július elsejétõl elérhetõ
online ügyfélportálunk, ahol
e-számlát igényelhetnek a fo-
gyasztóink, valamint elektroniku-
san is kiegyenlíthetik számláikat –
mondja a gazdasági igazgató.

A jövõ fontos feladata, hogy az
AquaZala Kft.-t integrálják a
Zalavíz Zrt. szervezetébe, ez nem
csak a dolgozók átvételét, hanem
a már hosszú évek óta mûködõ
minõségirányítási rendszer kiter-
jesztését is jelenti. A társaság cél-
ja, hogy az átvett településeken

élõ fogyasztóknak is olyan szín-
vonalú szolgáltatást nyújtsanak,
amit a Zalavíz régebbi ügyfelei
már megszoktak, és joggal vár-
nak el a társaságtól.

TAKARÉKOS GAZDÁLKODÁS, PROJEKTEK BEFEJEZÉSE A ZALAVÍZ ZRT.-NÉL
CÉL A SZOLGÁLTATÁS MINÕSÉGÉNEK ÉS STABILITÁSÁNAK MEGÕRZÉSE

A viziközmû szektorban 2014 egy nehéz, kihívásokkal teli idõ-
szak volt. A teljes szolgáltató szektor átalakulása, az új jogsza-
bályi környezet, azoknak a hatása nem csak a Zalavíz Zrt. szá-
mára, hanem valamennyi szolgáltató számára komoly feladatot
jelentett. A szolgáltatók száma egy év alatt közel 420 szolgálta-
tóról 47-re csökkent az országban. Ez önmagában is egy tekin-
télyes változás, fõleg ha még a tennivalókat is számba vesszük
– fogalmazott Nagy András, a Zalavíz Zrt. vezérigazgatója.



Mára sokat változott a
karácsony megünnep-
lése. Hogyan vélekedik

errõl? – kérdeztük Kürnyek Ró-
bertet, a zalaegerszegi kertváro-
si templom plébánosát.

– Nyilván egy ünnep nem ta-
gadhatja meg eredetét, a kará-
csonyról Jézus nélkül nem lehet
beszélni. Természetesen, aki nem
vallásos, az nem kimondottan a
vallási jellegét ünnepli benne, de
ilyenkor is lehet értelmet adni az
ünnepnek. Szokták a szeretet, a
béke, a család ünnepének nevez-
ni, ami mind igaz és helyes, de ez
is valahonnét fakad. Hiszen tudjuk
jól, ha a békét az emberiség saját
magára bízza, menyire nem képes
békében élni. Nemcsak a nemze-
tek, de gyakorta az egyén és a
családok sem. Szomorú lenne, ha

a békét, a szeretetet csak az év
egy napján ünnepelnénk. Egész
évben meg kell becsülnünk azt,
amink van; családtagjaink vannak,
szeretnek bennünket, nem va-
gyunk egyedül, békében tudunk
élni szeretteinkkel, a környeze-
tünkkel… Ezt ne csak karácsony-
kor éljük meg és köszönjük meg,
hanem az év minden napján. 

Minden embernek, függetlenül
attól, hogy hívõ, vagy nem, bizo-
nyos kérdések ott vannak a szívé-
ben. Miért élek? Miért kell jónak
lenni, miért van a rossz az életem-
ben? Jézus születésében megta-
lálhatjuk a válaszokat, és azt kell
megértenünk, hogy az Isten
mennyire szereti az embert. Hi-
szen vállalni akarja azt a sorsot,
amit minden embernek kell. Nem-
csak kívülrõl szemlél bennünket
vizsgáztatva, hanem ugyanazt vé-
gigéli, amit mi. 

Amikor Jézus Krisztus emberré
vált, megmutatta azt is, hogy le-
hetséges teljes emberi életet élni
jóságban, önzetlenségben, áldo-
zathozatalban. Elénk tette ennek
a példáját, innentõl kezdve nem
mondhatjuk azt, hogy ez lehetet-
len. Amikor az õ szeretetérõl be-
szélünk, akkor ezt a szeretetet
akarjuk továbbadni, ezzel a szere-
tettel akarunk szeretni mi is máso-
kat. A karácsony fényében érthet-
jük meg Jézus áldozatvállalását, ez
nem csak azt jelenti, hogy meg
kell halnunk másokért, de azt is,
hogy tudjunk élni másokért! 

MOZAIK8 RÉGIÓ
Megújuló energiaforrásokkal

tenné gazdaságosabbá intézmé-
nyeinek mûködtetését Molnári
önkormányzata. A napelem-
rendszer létesítése mellett vízi-
malmot építene a Murán, ami vil-
lamos áramot termelne. Vuk Ist-
ván polgármestert kérdeztük a
nagyszabású terv részleteirõl és
az elkövetkezõ idõszak további
fejlesztési elképzeléseirõl.

– Az elmúlt önkormányzati cik-
lusban jelentõs beruházásokat
valósítottunk meg, különbözõ pá-
lyázati forrásokból számtalan
épületet újítottunk meg és lát-
tunk el újabb funkciókkal. Kiemel-
ném a kultúrház rekonstrukcióját,
az IKSZT (integrált közösségi szol-
gáltató tér) kialakítását és mûkö-
désének biztosítását, valamint a
Petõfi utca teljes aszfaltozását. A
közmunkaprogram révén sikerült
felújítanunk mezõgazdasági útja-
ink egy részét is, kaviccsal és
mészkõzúzalékkal töltöttük fel a
kritikusabb szakaszokat. Az új te-
metõrészben térköves járdát épí-
tettünk szintén a közmunkások
bevonásával. Ezen munkák mel-
lett felkészültünk az új uniós
pénzügyi idõszakra, a település
további fejlesztése érdekében cé-
lokat határoztunk meg, melyek-
hez pályázati lehetõségeket tu-
dunk majd rendelni.

– Milyen fejlesztési irányokban
gondolkodnak?

– Egy közös IPA határon átnyú-
ló projekt keretében elvégeztük
valamennyi önkormányzati épüle-
tünk energetikai felújításához
szükséges tanulmányt. Ez az alapja
azoknak a pályázati projekteknek,
mely révén hat intézményünk
(óvoda, kultúrház, IKSZT, hivatal,
szennyvíztelep, látogatóközpont)
villamosáram-ellátását napelem-
rendszerrel oldanánk meg. Képvi-
selõ-testületünk a közvilágítás re-
konstrukciójáról is határozatot ho-
zott. Új energiatakarékos LED-es

fényforrásra cserélnénk a régi
égõket, mellyel 30–35 százalékos
megtakarítás érhetõ el. Az új fény-
forrásokhoz a villamos áramot
szintén az a napelem-rendszer
fogja biztosítani, amit valamelyik
önkormányzati épületünk tetejére
telepítünk. Ezek a terveink, mely-
nek megvalósításához megfelelõ
pályázati kiírásban bízunk. 

A megújuló energiák alkalma-
zása terén van egy másik elkép-
zelésünk, mely jelentõs pályázati
forrás igényel majd. A Murára
szeretnénk létesíteni egy vízimal-
mot, ami egyrészt bemutatójel-
leggel mûködne, másrészt a be-
épített generátora révén villamos
energiát termelne, ellátva vala-
mennyi önkormányzati épületün-
ket. A beruházás jelentõsége,
hogy szinte nullára tudnánk csök-
kenteni a villanyszámlát, sõt be-
vételhez is jutnánk, mert a több-

lettermelést értékesítenénk a
szolgáltatónak.

– Miben látja a helyi gazdaság
fejlesztését?

– Erõs lobbi tevékenységet
folytattunk annak érdekében,
hogy Murakeresztúr és Kotori kö-
zött épüljön meg a közúti híd,
ami évek óta húzódik. Ezért is te-
kintjük elõrelépésnek azt, hogy a
horvát–magyar határszakaszt
érintõ országos fejlesztési terv-
ben prioritást élvez az új murai
híd megépítése, ami jelentõs gaz-
dasági potenciálokat rejt magá-
ban. Úgy vélem, gazdasági és kul-
turális vonatkozásban is hozzájá-
rulhat térségünk felvirágoztatá-
sához. A hídon tíz perc alatt elér-
hetjük a szomszédos horvát tele-
püléseket, ehhez most 80 kilomé-
tert kell megtennünk. Muraköz
megye Horvátország egyik legfej-
lettebb gazdasági térsége, ahol

minden önkormányzat több tíz
hektáros ipari parkot üzemeltet.
A velük való kapcsolat számunkra
munkahelyeket jelentene. Mivel
ott is küzdenek a hiányszakmák-
kal (lakatos, esztergályos, he-
gesztõ stb.), a munkaerõképzés-
ben is együttmûködhetnénk. A
horvát–magyar vegyes bizottság-
ban a híd mielõbbi megépítését
mindenképp napirenden tartjuk.
Októberben ellátogattunk a hor-
vát közlekedési minisztériumba,
ahol az ügy támogatásáról bizto-
sítottak bennünket.

– A Mura turizmusfejlesztési
szándékaikban is jelen van. 

– Igen. Szeretnénk fejleszteni a
Murára épülõ bakancsos- és kerék-
páros-turizmust. Ezt szolgálná a
régi iskola szálláshellyé alakítása,
melynek már elkészítettük pro-

jekttervét és költségvetését pá-
lyázati kiírásban bízva. Az épület
továbbra is helyet ad az erdei isko-
lának a gyerekek nyári táborozta-
tásához. Szálláshelyként való üze-
melés lenne a másik funkciója,
ehhez kapcsolódna a már meglé-
võ szociális blokk, és programle-
hetõségként a Mura élõvilágát, a
halászatot és más hagyományos
mesterséget bemutató látogató-
központ. Évrõl évre érkeznek
vendégek csónakkal, kenuval a
Murán, akik több napot is el tud-
nának tölteni nálunk. A szállás-
hellyel az a célunk, hogy növe-
kedjen az ide látogatók és az álta-
luk itt eltöltendõ vendégéjszakák
száma. Ehhez programokat is kí-
nálnánk a környezõ gyógyfürdõk-
kel és turisztikai központokkal
együttmûködve.

– Az MLSZ pozitívan bírálta el
pályázatukat. Mikor épülhet meg
a sportpálya?

– Igen, megkaptuk az értesítést
a támogatói határozatról. A 22 x
40 méteres mûfüves sportpálya
építését 2015 tavaszán kezdjük
meg. A TAO támogatás a költségek
hetven százalékát fedezi, a fenn-
maradó harminc százalékot önkor-
mányzatunk adja. Futballcsapa-
tunk a megyei II. osztályban ját-
szik. A mûfüves sportpályát egy-
részt a felnõtt és ifi szakosztály
használja majd edzéseihez, de al-
kalmas kispályás labdarúgótorna,
utcabajnokság és nõi kézilabda-
meccsek megtartására is. A lakos-
ságnak pedig szabadidõs sportle-
hetõséget biztosít az egészséges
életmódot szolgálva.

– Milyen közösségi élet jellem-
zi a települést?

– Polgárõr egyesületünk köz-
biztonságunkat védi, a Horvát
Nemzetiségi Önkormányzat az
IKSZT-vel karöltve szervezi a prog-
ramokat, melyek mindig nagy ér-
deklõdésre számíthatnak. A kará-
csony közeledtével ezek a lehetõ-
ségek gyakoribbá válnak adventi
kézmûves foglalkozások, egészsé-

ges életmód, kerté-
szet, mezõgazdaság
témájú elõadások for-
májában. A Molnári
Asszonykórus fellépé-
seivel színesíti rendez-
vényeinket, gyakran
hívják õket a környezõ
falvakba és horvátor-
szági településekre. 

Molnári szép és ren-
dezett település. Az itt
élõk ápolják hagyomá-
nyaikat, szorgalmasak
és összetartóak. Ezért
is bízunk abban, hogy a
mostani önkormányza-
ti ciklusban valóra vál-
nak közös terveink –
hangsúlyozta végül
Vuk István.

Antal Lívia

MOLNÁRI A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKRA ALAPOZ

Vízimalmot létesítenének a Murán

MIT ÜZEN A KARÁCSONYI EVANGÉLIUM?

Teljes életet szeretetben

Kürnyek Róbert

A Zalai Napló legközelebbi száma

2015. január 27-én jelenik meg.
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Bánfalvi Péter elnök a hagyomá-
nyos ismeretterjesztés területén
végzett munkájukat értékelve el-
mondta, feladataikat idõarányosan
teljesítették november közepéig, így
a közösségi csoportok támogatását
jelentõ elõadások idén is lezajlottak
már többek között a zalaszentgróti,
a gellénházi nõklub vagy a letenyei
könyvtár programján. Emellett szá-
mos rendhagyó órát tartottak általá-
nos és középiskolákban, amit azért
tartanak fontosnak, hogy a tudomá-
nyos ismeretterjesztéssel ellensú-
lyozzák az internet káros tartalmait.
Idén is megtartották az Öveges
József levelezõversenyt, az általá-
nos és középiskolások szá-
mára meghirdetett vetélkedõ
több mint két évtizedes hagyo-
mánnyal rendelkezik.  

Rózsás Csaba, az egyesü-
let ügyvezetõ igazgatója a mû-
ködés pénzügyi alapjait meg-
teremtõ szakképzésrõl tájé-
koztatta a tagságot. Mint
mondta, eredményes gazda-
sági évet zárnak, teljesül elvá-
rásuk, miszerint bevételeik
meghaladják kiadásaikat. Büszkék
arra, hogy a felnõttképzésben 704
fõ vett részt, az OKJ-s képzéseken
422 fõ szerzett szakképesítést. Új
lehetõségként munkanélküliek ré-
szére Keszthelyen uszodamester-
és Nagykanizsán kertimunkás-kép-
zést bonyolítottak le. A tanórán kí-
vüli foglalkozások Zala megyében
TÁMOP-3.2.13-12/1 sz.  projektben

647 ovisnak és iskolásnak kínáltak
különféle programokat a megyé-
ben. Az ügyvezetõ igazgató kiemel-
te továbbá, hogy az egyesület októ-
ber 4-én megújította felnõttképzési
engedélyét, ami garantálja, hogy a
jövõben is eredményesen végez-
hessék ezt a tevékenységet.

A rendezvényen Vollein Feren-
cet is köszöntötték. A 15 éves fes-

tõmûvész fiút a kortárs hazai és
nemzetközi gyermek- és ifjúsági
képzõmûvészeti élet különleges
képviselõjének tartják számon, és
akit az egyesület javaslatával ter-
jesztettek fel a 2015-ös Junior Pri-
ma díjra. A fiatal tehetség pályafu-

tásáról elsõként édesapja, Vollein
József beszélt. Németh Miklós gra-
fikusmûvész egyedülálló képi vilá-
gát méltatta, majd Ferencz Gyõzõ
irodalmár mutatta be A színek bû-
völetében címû kötetet, ami máso-
dik összegzése a „festõpalánta” re-
mek alkotásainak.

Az ünnepi ülés elismerések át-
adásával zárult. Kiváló Ismeretter-
jesztésért társulati kitüntetést dr.
Szinku Mihálynak, a TIT Aranyko-
szorús Jelvény díjat Szemes Bé-
lának ítélték oda. Az Ismeretter-
jesztõ Munkáért – Öveges József
Emlékplakettet a letenyei Fáklya
Mûvelõdési Ház és Könyvtár érde-
melte ki, dr. Balogh Imre, Jánoki
Lajos és Kovács Ferencné Elnök-
ség Dicsérõ Oklevél elismerésben
részesült.

ÜNNEPI ELNÖKSÉGI ÜLÉS KITÜNTETÉSEKKEL
ÉRTÉKELT A TIT ZALAEGERSZEGI EGYESÜLETE

A zalaegerszegi TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szak-
képzõ Egyesület névadójára emlékezve tartott ünnepi elnökségi
ülést. A neves fizikus 1895. november 10-én született Pákán és
1979. szeptember 4-én hunyt el Budapesten. A zalaegerszegi Gö-
cseji úti temetõben lévõ sírját idén is megkoszorúzták halála év-
fordulóján.

A Nyugat-Balaton vendégkörét exk-
luzív turisztikai szolgáltatásokkal várja
Cserszegtomajon, új köntösével a Fes-
tetics Pince Étterem és Rendezvény-
ház. 

Keszthely és Hévíz szomszédságában
az üdülõrégió háttértelepülésén találha-
tó vendéglátóhely a környékbõl bárhon-
nan könnyen megközelíthetõ. Minden
adottsága megvan hozzá, hogy a balato-
ni és a fürdõvárosi gyógyturizmus ki-
emelt turisztikai látványossága, gasztro-
nómiai célpontja legyen, a közelében
álló, ugyancsak különleges értékû vár-
épülettel együtt.

Az 1842-ben épült vincellérház és
présház a Festetics család borászati központjaként lé-
tesült. Ott készítették az uradalmi birtokon termett
szõlõbõl a hercegségi bort. Az államosítást követõen
használták a helyet kultúrházként, mûködött benne
szövetkezeti bolt, a rendszerváltás után vendéglátó-
helyként üzemelt, aztán több mint 10 éve bezárták.
Nemrég pedig, megújulva került a turisztika kínálati

palettájára. Köszönhetõ ez dr. Halasi Tibornak, aki
megvásárolta a történelmi ingatlant, s családi vállalko-
zásban a felújításhoz és az üzemeltetéshez fogott, se-
gítségül kapva a cserszegtomaji önkormányzat szelle-
mi támogatását.       

A volt fõúri pince történelmi falai közt olyan exklu-
zív miliõ jött létre, ami régi fényében hozza vissza a

hely értékét, a mai igényeknek megfelelõen. A beren-
dezés színes gyûjteményt sorakoztat fel az épület
minden szegletében. A szecessziós mûvészet és a va-
dászkultúra nagy hangsúlyt kapott az enteriõrökkel, a
falak trófeákkal, korabeli festményekkel, régiségekkel
díszítettek, több korabeli cserépkályha is látható. A
ház hétfõi napok kivételével egész évben nyitva tart,

déltõl este tízig, a'la carte konyhával, a magyar fõzési
kultúra remekeivel vadaktól a halakig tartó kínálatot
nyújtva. A borok közt pedig megtalálhatók az ország
szinte minden termõvidékérõl származó fajták. Mind-
emellett nap, mint nap mûsoros programok is pezsdí-
tik a hangulatot élõ folklórzenével, operett dallamok-
kal, cigánymuzsikával.

A kõház és a pince összesen 350 vendéget tud
fogadni, így nagyobb rendezvények megtartására
is alkalmas. Kiváló helyszín esküvõknek, családi ren-
dezvényeknek: 25 fõs, 75 fõs és 160 fõs termek áll-
nak rendelkezésre. Az udvaron lévõ két, csaknem
150 éves boronaházban néprajzi gyûjteményt ren-
dezek be, amit a vendégek ingyenesen tekinthet-
nek meg, de a helyiségek használhatók különte-
remként is, kisebb társaságok a népi kultúra kör-
nyezetében borozgathatnak.      

Az újesztendõ a mûködés második éveként
fog indulni, az idei szilveszter a ház ünnepe is
lesz! Méltó program részesei lehetnek, akik az
óévbúcsúztatás helyszíneként a Festetics Pince

vendéglátását választják, a sok-sok alkalmi kínálat-
tal élve.

Elérhetõségek: FESTETICS PINCE
8372 Cserszegtomaj, Palotai köz 2.

Tel: +36 83 900 014. Mobil:  +36 20 516 0907
info@festeticspince.hu

Turisztikai palettán a Festetics Pince 

– Alapvetõ feladatunk a megye
vérellátásának zavartalan biztosí-
tása, melyben nagyon fontos
szempont az egyenletesség. Ezt
pedig csak úgy tudjuk biztosítani,
ha hetente 280–300 fõ ad vért az
év minden hetében – mondja Ba-
racskai Józsefné, a Vöröskereszt
Zala Megyei Szervezetének igaz-
gatója. – Ehhez az elváráshoz kell
igazítanunk a szervezést, ami
több okból nem könnyû feladat. A
megye aprófalvas szerkezetû, sok
az 500 fõ alatti település, ahol a la-
kosok többsége már az idõsebb
korosztályhoz tartozik, a fiatalok
meg nincsenek otthon, mert dol-
goznak. Emiatt szoktuk a kiszállá-
sos véradásokat a helyi rendezvé-
nyekhez igazítani, mert így több
embert érhetünk el. Emellett
évente két alkalommal véradóna-
pokat szervezünk a középiskolák-
ban, ahol a 18 év feletti fiatalokat
igyekszünk megszólítani. 

A véradási hajlandóságot nagy-
ban befolyásolja, hogy többen már
elérték azt a életkort (65 év), ami-
kor már nem adhatnak vért, vagy
megbetegszenek és gyógyszere-
ket szednek. Nem kedvez a vér-
adásnak a tavaszi és õszi járványos
megbetegedések idõszaka sem.
Mindezek miatt nagyon fontos,
hogy minél több fiatalt gyõzzünk
meg a véradás fontosságáról.

– Hogyan próbálják elérni
õket?

– Az elidõsödéssel tulajdon-
képpen az a biztonság szûnik
meg, amit a többszörös véradók
jelentettek a rendszerben. A fia-
talok bevonásával ezt a biztonsá-
got kell újból megteremtenünk. A
közösségi oldalakon is próbáljuk
elérni õket, sajnos egyelõre kevés
eredménnyel, mert vagy külföl-
dön tartózkodnak, vagy itthon
költöztek el más megyékbe. A fia-
talok megnyerése érdekében na-
gyon fontosnak tartjuk, hogy
még inkább jelen legyünk az álta-
lános iskolákban, hogy a gyerekek
megismerjék a vöröskereszt
munkáját, a vérellátás biztosításá-
ban betöltött nélkülözhetetlen
szerepét. Erre jó alkalmak az
egészségnapok, elsõsegélyverse-
nyek és egyéb programok, me-
lyeken úgymond igyekszünk be-
lopni szemléletükbe a véradás
fontosságát.

– Közeleg a tél, több felada-
tot ad a rászorulók segítése.

– A szociális ellátórendszer
nagy kihívása a téli idõszak, ami-
kor is fel kell kutatni a hajléktala-
nokat és meg kell õket gyõzni ar-
ról, hogy mielõtt súlyos egész-
ségkárosodást szenvednek, élje-
nek a szálláslehetõséggel. Bõví-
tettük a férõhelyek számát, és el-
indítottuk már a teajáratot. 

Az utcán élõ hajléktalanok tár-
sadalmi visszailleszkedését segít-
jük a TÁMOP 5.3.3.-as pályázati

projektünkben Zalaegerszegen és
Nagykanizsán. Ez egy nagyon ko-
moly vállalás, mert fõ feladatunk,
hogy munkába állítsuk õket, és
ehhez OKJ-s képzésekbe is irá-
nyítsuk õket. Elhelyezkedésük se-
gítése mellett albérleti támoga-
tást is adunk 3-4 és 6 hónapon át.
A végsõ cél az, hogy dolgozzanak,
és a kapott fizetésbõl képesek le-
gyenek fenntartani az albérletet.
A programba összesen 30 fõt vo-
nunk be, közülük 8 fõt már el-
helyeztünk az elsõdleges munka-
piacon. 

A TÁMOP 5.3.8.-as pályázati
projektünkben a megváltozott
munkaképességû embereknek se-
gítünk munkahelyet találni. Ebben
az a kihívás, hogy olyan munka-
kört találjunk számukra, melyet el
tudnak látni, és emiatt persze si-
kerélményhez is juthatnak. Fel-
adatunk az, hogy kiközvetítsük
õket a munkáltatókhoz, segítünk
a szükséges papírok beszerzésé-
ben, és felkészítjük õket az állásin-
terjúkra. Az elhelyezkedés után fi-
gyelemmel kísérjük munkavégzé-
sét, egészségi állapotát, továbbá
olyan közösségekbe próbáljuk irá-
nyítani õket, ahol megbeszélhetik
problémáikat, örömeiket sorstár-
saikkal. A programba összesen 45
fõt vonunk be Zalaegerszegen,
Nagykanizsán, Keszthelyen és
Zalaszentgróton.

Az év vége fele közeledve a
Zala Megyei Vöröskereszt nevé-
ben szeretnék köszönetet mon-
dani valamennyi véradónak és
munkánkat segítõknek, békés ka-
rácsonyi ünnepeket és boldo-
gabb új esztendõt kívánva vala-
mennyiünknek.

Vöröskeresztes feladatok
az év vége felé közeledve

A vér ajándék, adomány, amit szeretetbõl adnak a véradók. A
karácsony közeledtével e mondat jelentõsége igazán megnõ, hi-
szen a karácsonyi és szilveszteri idõszakban kevesebb munka-
nap áll rendelkezésre. A kórházak nem maradhatnak vér nélkül
ekkor sem, ezért véradásra buzdít a vöröskereszt.
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– A magyar állam közel 80 mil-
lió forintot vállalt át települé-
sünktõl az adósságrendezés so-
rán, ami döntõ mértékben egy
régebbi szennyvízberuházáshoz
felvett hitel összegét tette ki.
Korábban a fejlesztési szándéka-
inkat alaposan át kellett gondol-
ni, és rangsorolni is kellett õket.
Most remélhetõleg egy új idõ-
szak vette kezdetét. Ezt látszik
alátámasztani, hogy rövid idõn
belül több beruházást is végre-
hajtottunk. Leader programon
elnyert támogatásból felújítot-
tuk sportöltözõnket, egy régi kú-
riánkat, és egy szép kerítést épí-
tettünk a temetõnkhöz. 

A pályázatok természetesen
fontosak egy kisfalu életében,
ugyanakkor nem bírnak megváltó
erõvel. Ha ugyanis nem áll rendel-
kezésre a szükséges önerõ, akkor
csak üres szólam marad az, hogy
„majd pályázatból megcsináljuk”.
Kiemelném azt is, hogy a pályáza-
ti kiírások gyakorta eltérnek a
szükségesség sorrendjétõl. Lehet,
hogy egy település az iskoláját
szeretné elõbb felújítani, de erre
nincs kiírás, egy utca aszfaltozásá-
ra viszont igen. Ilyenkor a vezetõ-
kön múlik, hogy döntéseik hátte-
rérõl milyen módon kommunikál-
nak a község lakosságával. 

– Ez azt jelenti, hogy Ön sze-
rint nagy hangsúlyt kell fektetni
a kommunikációra?

– A lakossággal történõ folya-
matos párbeszédre nagy gondot
fordítok. A párbeszéd egyik esz-
köze a közmeghallgatás, ami ön-
magában borzasztóan kevés.
Mindezek miatt évente – igazodva
az adott idõszakot érintõ fejlemé-
nyekhez – egy saját magam által
összeállított hírlevelet adok ki. Ha
pedig egy további eseményt úgy
értékelek, hogy arról mindenkép-
pen ki kell fejtenem a véleménye-
met, akkor a félreértések elkerü-
lése érdekében azonnal egy újabb
hírlevet adok ki.

– Hogyan vélekedik az önkor-
mányzatok gazdálkodásáról?

– Nagyon sok településen el-
hangzik az a túlzó általánosítás,
hogy „kevés a pénz, az önkor-
mányzatnak nincs pénze”. Én ezt
nem így látom, ugyanis az önkor-
mányzatoknak van pénzük, csak
éppen nem mindenki tud vele
megfelelõen gazdálkodni. Na-
gyon sok település berögzül egy
struktúrában, és nem képes a

mûködésén változtatni. Amikor
2006-ban polgármesterré válasz-
tottak, elsõként a belsõ szerve-
zetet, a mûködést próbáltam
meg átalakítani. Úgy vélem, egy
község életében meghatározó

szerepe van a vezetésnek a te-
kintetben is, hogy képes-e meg-
látni bizonyos dolgokat, van-e
érzéke a változtatásokhoz. Ha
egy háztartásban valamin jobbí-
tani szeretnénk, akkor sok eset-
ben az nem pénzkérdés. 

Ez igaz egy falu életére is.
Mondanék erre egy egyszerû
példát is. Amikor polgármester
lettem, több épületünket is le-
pusztult kerítések csúfították.
Nem azon elmélkedtem, hogy
ezeket majd milyen pályázatok-
ból tudjuk helyreállítani, hanem
az volt a véleményem, hogy a
közösségi házak elõtti tereket
meg kell nyitni a lakosság elõtt.
Mindezek miatt minden ócska

kerítést lebontattam. A szép kör-
nyezet az itt élõk közérzetét fo-
kozottan javítja, de fontos az is,
hogy erre a faluba betérõk is fel-
figyeljenek, gondoljunk csak az
osztrák kistelepülések rende-
zettségére. Egy kisfalu azonban
itthon sem tudja megváltani a vi-
lágot, de nem is kell.

– Egy falu életét civil szerve-
zetei is meghatározzák.

– Az önkormányzat minden
helyi egyesületet, csoportot, va-
lamilyen módon támogat, és mû-
ködésüknek mindenben teret
enged. A tabella elsõ-második
helyén álló labdarúgó sportegye-
sületünk mûködését például úgy,
hogy menedzseljük a TAO finan-
szírozásban rejlõ lehetõségeket.
A juttatott támogatásból épül
meg hamarosan a világítás a
sportpályán, ami más rendezvé-
nyek megtartásakor is hasznos
lesz. Én egyébként a helyi egye-
sületektõl önállóságot várok el.
Az önálló mûködésük megszer-
vezése azonban nem a polgár-
mester feladata. Vallom, hogy a
polgármester nem rendezvény-
szervezõ. 

– Hogyan gondolkodik Zala-
szentmihály elkövetkezõ évei-
rõl?

– A falunak élhetõnek, állan-
dóan gondozottnak, és állandóan
tisztának kell lennie. Valamennyi
önkormányzati épületet fel kell
újítani, az utcákat, járdákat meg-
felelõ burkolattal kell ellátni. Ha a
felsoroltak megvannak (márpe-
dig hamarosan meglesznek), ak-
kor jöhet, amit én finomra han-
golásnak nevezek. A finomra
hangolás módszertana a vezetõ
képességétõl, egyéniségétõl
függ. A finomra hangolás túlmu-
tat a fejlesztéseken, és többek
között a közösségi életérzés, az
egység, a lakossági nyugalom és
elégedettség megteremtésében
ölt testet. 

Antal Lívia 

Az önkormányzatokat érintõ adósságkonszolidáció fontos mér-
földkõ volt Zalaszentmihály életében is. A nagy hitel megszûnése
teljesen új utat nyitott meg a település elõtt, fogalmazta meg dr.
Koczpek Csaba polgármester, aki az õszi választáson immár harma-
dik alkalommal kapott bizalmat a választópolgároktól.

Dr. Koczpek Csaba

A középtávú fejlesztési tervek
tartalmazzák a volt Telenkó János
ifjúsági tábor rekonstrukcióját, egy
új kultúrcentrum és könyvtár léte-
sítését. Az intézmény a jelenlegi
épületbõl kiköltözne, a helyén pe-
dig idõsek napközi otthona jönne
létre – szedte pontokba Vonyarc-
vashegy legjelentõsebb tervben lé-
võ beruházásait Péter Károly pol-
gármester, aki a választók felhatal-
mazásával újabb ciklust kezdhetett
a község élén. A polgármestert
elöljáróban a „mandula-projekt”
bemutatására kértük.

– Vonyarcvashegy helytörténe-
ti gyökerei szorosan kötõdnek a
mandulához, a most elkészült
mandulás „tündérkertre” szeret-
nénk új turisztikai látványosság-
ként tekinteni. A helyi polgárok
aktív segítségével a közelmúltban
négyféle mandulafajta 220 cse-
metéjét ültettük el azt várva,
hogy tavaszonként egy hónapnál
hosszabban virágos legyen a terü-
let. A községi Festetics-birtokon
egykoron csodálatos mandulaül-
tetvényt gondoztak. A szakembe-
rek is visszaigazolták, hogy a Bala-
ton-felvidék meleg, száraz lejtõin
a mandula jól érzi magát. A hagyo-
mányainkat ápolandó, már nem
csupán utcanévtábla, sütemény-
verseny és a Hercegi Mandulás Na-
pok programsorozat lesz a tradí-
ció õrzõje, hanem a kert is közis-
mert szimbólumként adja meg a
település patináját. 

Ezen túlmenõen a lakosság ré-
szére is odaajándékoztunk 80 man-
dulacsemetét, hogy az értékes
csonthéjas minél több helyen le-
gyen megtalálható. A mandulás-
kert helyszínén Major Janka helyi
képzõmûvész jóvoltából egy nagy-
méretû dom-
bormûsorozat
jeleníti meg a
települési érték-
ként kezelt: tu-
rizmust, borá-
szatot, halásza-
tot, erdõgazdál-
kodást és a
mandulás múl-
tat. Felavattuk a
kert impozáns,
fe lü lnézetbõl
mandulalevélre
emlékeztetõ ka-
puját is. 

A kertet úgy
tervezzük meg,
hogy az kurió-
zumként kínálja
a legfõbb ter-
mékét és egy
kézmûves sajto-
lókisüzem létre-
hozásán is gon-
dolkodunk, ahol
mandulaolajat nyernénk ki. Pirított
mandulát, mandulalekvárt,  befõt-
tet, hidegen és melegen sajtolt
olajat is készítenénk, s a terméke-
ket késõbb értékesítenénk. El kí-
vánjuk érni, hogy Vonyarcvashegy
épp olyan híres legyen a mandulá-
ról, mint mondjuk Tihany, vagy
Pannonhalma a levenduláról. A
mandula kiváló bõrápoló, szív-
gyógyszer és csemege, a cukrászat
fontos alapanyaga, ezért is érde-
mes lehet gazdaságfejlesztõ nö-
vényként tekinteni rá.

– Tavaszig milyen fejlesztések
valósulhatnak meg?

– A tavalyelõtt indított beruhá-
zások közt az iskola és óvoda ener-
getikai korszerûsítése számított ki-
emelt feladatnak. Az épületeket
szigeteltük, megújuló energiák fel-

használásával hõszivattyús fûtõ-
rendszert állítottunk üzembe, nap-
kollektorokat szereltünk. A pályá-
zat segítségével végrehajtott ener-
getikai modernizáció még a 2015-
ös évet is érinti. Az orvosi rendelõ
színezése, külsõ dekorálása is hátra

maradt. E hónapban már startolt
és kora nyárra elkészülhet a vitor-
láskikötõ építése. Mivel községünk
nem hitelkonszolidált település,
ezért a kormányzattól 44 millió fo-
rint összegben várunk dotációt inf-
rastrukturális fejlesztések megva-
lósítására. 

Az anyagi forrásból utcák felújí-
tását végezzük el, valamint sétány
építését kezdjük meg a Petõfi ut-
cában, a rendezvénytértõl keletre.
Az Arany János utcában forgalom-
technikai felülvizsgálatot indítunk.
A rendezvénytér további fejleszté-
se is napirenden van. A Rózsa utca

és a Radnóti utca újraaszfaltozását
is el kívánjuk végezni. A fõút mel-
letti rézsûk megtámasztására is fi-
gyelmet fordítunk. Figyeljük az
összes olyan pályázatot, ami össz-
hangban van a település fejlesztési
koncepciójával. A vízmûvel tovább
együttmûködve a kritikus vízháló-
zatokat szeretnénk lecserélni. A
tervek készen vannak az iskola
melletti gyalogos átkelõhely létesí-
tésére. A vonyarci kápolna bejára-
tát szeretnénk felújítani és létre-
hozni itt a rég áhított kegyeleti
emlékparkot. A báli szezon jó han-
gulatát a fúvósbál és a sportbál ad-
ja meg. Ingyenes hétvégi színházi
elõadásokra várjuk a jövõ év elsõ
negyedévében a helyi lakókat.

– Miként zajlik az ünnepvárás,
az adventi készülõdés?

– A képviselõ-testületünk min-
den évben mintegy 4-500 ezer fo-
rint elköltését hagyja jóvá az ünne-
pi településdekorációs feladatok
elvégzésére, újragondolására.
Idén, a tavalyinál néggyel több
fénydekorációt vásároltunk és el-
értük a község keleti részét is. Már
nem csupán a Fõ utca, hanem egy-
re több, sûrûn lakott mellékutca is
kap szeretett és hagyományos ka-
rácsonyi dekorációt. Vevõk va-
gyunk a formabontó, új megoldá-
sokra is, mert a fények vonatkozá-
sában is egyedivé akarjuk tenni az

ünnepi fényáradatot. December
utolsó elõtti szombatján a Zalai Ba-
laton-part Ifjúsági Fúvószenekar
karácsonyi koncertjén veszünk
részt. Négy település: Vonyarcvas-
hegy, Gyenesdiás, Balatongyörök
és Vállus összefogásával adventi
vándorkoszorú készült, amelynek
egy-egy gyertyáját mindig polgár-
mester- és önkormányzati képvise-
lõ társaimmal közösen gyújtjuk
meg. Az összetartozás és együtt-
mûködés szimbólumaként az elsõ
gyertyát idén nálunk gyújtottuk.
Az utolsó gyertya föllobbantása –
amit báb- és mesejáték és gyer-

mekmûsor elõz meg – hagyomá-
nyosan a Szent Mihály-domb tete-
jén történik.

A Szent Mihály-hegy Védõ és
Vendégváró Egyesület, a civil szer-
vezetek és a lakók jóvoltából utána
gesztenyesütéssel, forralt borral,
teával, pogácsával és közös beszél-
getéssel osztozunk egymás örö-
mében. Kívánom, hogy karácsonyi
ünneplésünk legyen békés és sze-
retetteljes. A karácsonyfa gyertyái-
nak meghittségét árasztó, meleg
fénye, a színes díszek, a csillagszó-
rók ragyogása, sziporkázása ne
csak az ünnepünket világítsa be,
hanem juttasson egy-egy reményt
adó és felvidító sugarat az év többi
szürke, néha gondokban sem szû-
kölködõ hétköznapjaira is.

Nemes Norbert

MEGFONTOLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS

Vonyarcvashegy véghezviszi vágyait
A településfejlesztés rövid távú elképzelései szerint: vitorláskikötõ

épül, élményt adó attrakciókkal bõvítjük a strandot, indul a csapadék-
csatorna hálózat kialakítása és bõvítése, tovább fejlesztjük a közvilá-
gítás rendszerét, újabb parti sétányszakaszt készítünk, kerékpáros pi-
henõhely épül, restauráljuk és kifestjük a Szent Mihály kápolnát, és a
kulturális programkínálat is erõsödik. 

INTERJÚ DR. KOCZPEK CSABA POLGÁRMESTERREL

Finomra hangolás Zalaszentmihályon

Péter Károly a manduláskerti kiállítótérben.
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Surdon tényleg minden a ka-
rácsony körül forog. A 620 lelkes
község Magyarország egyik leg-
nagyobb fenyõfatermelõje, a fa-
lu lakosságának 95 százaléka a
karácsonyfák értékesítésébõl él
és az ország zöldfenyõinek több
mint felét a takarosan ápolt és
gondosan rendezett települé-
sünk biztosítja. A porták nagy ré-
szén, az udvarok zömében vete-
ményes helyett csak fenyõt ta-
lálni. 

Az itt élõk hat évtizeddel ez-
elõtt rájöttek arra, hogy a fenyõ
tisztes megélhetést hoz. A mes-
terség az óta apáról fiúra száll. A
fenyõfaültetvényeknek se szeri,
se száma, de azt kevesen tudják,
hogy rengeteg munkát vesz a
nyakába, aki ebbe a vállalkozásba
fog. A mostanság divatossá lett
normand fenyõt például 8–10 évig
kell gondozni, ápolni, trágyázni,
öntözni, kapálni, permetezni, mire
piacképes áru válik belõle. Ráadá-
sul a termelt fenyõk húsz százalé-
kát csak gallyként lehet értékesí-
teni – mesélte Kanász János, akit
immár harmadik ciklusban válasz-
tottak polgármesterré. A tisztsé-
gét nem fõállásban, hanem tiszte-
letdíjas településvezetõként ellátó
vállalkozó elöljáróban a falu létele-
mét jelentõ fenyõrõl mesélt:

– A fenyõfaültetvényeink sze-
rencsére kitûnõ állapotban van-
nak. A sok csapadék kedvezett az
összes fenyõfélének. Az árusításra
kínált fák zöldebbek, üdébbek,
erõsebbek, frissebbek és egészen
biztos, hogy potyogás nélkül az át-
lagosnál tovább bírják még a fû-
tött lakásban is. Idén, a vágás idõ-
pontjában sem volt kedvezõtlen
az idõjárás. Ezúttal sem a kemény
hideg, sem a havazás nem jelen-
tett gondot a gazdáknak. A fákat
innen kamionokkal már Szlovéniá-
ba és Olaszországba is szállítják. Az
idõjárás körülményein kívül a si-
kerhez adott az agyagos földterü-
let, az emberek hozzáértése, a

családok szakértelme, a gazdálko-
dók szorgalma, ügyessége. Ilyen-
kor a kisgyerektõl a nagyszülõig
mindenki aktívan a fenyõvel dol-
gozik.

– A településfejlesztésben is
megtalálható a szorgalom és
szakértelem?

– Az elmúlt három esztendõ-
ben mindig emelte egy-egy mi-
niszteri kitüntetés a község rang-
ját. Tavalyelõtt eredményes, pél-
damutató tevékenysége elismeré-
seként az Emberi Erõforrások Mi-
niszteri dicséretében részesítették
dr. Simon Attila háziorvosunkat,
aki szakmai tudásával segítette,
hogy fenntarthatóbbá váljon a be-
tegellátás. Tavaly Tóth Sándorné
védõnõ vette át a rangos minisz-
teri elismerést. Több évtizedes, ki-
emelkedõ szakmai tevékenysé-
gem elismeréseként jómagam
megkaptam a Belügyminisztérium
aranygyûrûjét. 

A község vezetése hosszú
évek óta olyan döntéseket hoz,
amelyekkel segíti a vállalkozókat
abban, hogy még sikeresebbek
lehessenek. Mindannyiunk érde-
ke, hogy jól sáfárkodjunk a va-
gyonnal, a lehetõségeinkkel.
Minden, számunkra kedvezõ pá-
lyázati lehetõséget azonnal meg-
ragadunk. Az elmúlt idõszakban
több mint 400 milliós invesztíci-
ón vagyunk túl. Elkészült a Petõ-
fi utca, a Kossuth utca és a Kas-
tély tér járdája. Végeztünk két
mellékutca aszfaltozásával. Két-
sávos utat avattunk. 80 millió fo-
rint felhasználásával két új hidat
építettünk.

Vadonatúj lett a közvilágítás
rendszere. Mintegy 60 millió fo-
rintból modernné és széppé tet-
tük a mûvelõdési házat. EU-
szabványoknak megfelelõ játszó-
teret adtunk a kicsinyeknek. Új-
telepen, a Kastély téren, a Hõsök

terén megoldottuk a belvízelve-
zetési problémákat, a vízelvezetõ
árkok rendbetételét. A hegyi utak
aszfaltozása, karbantartása folya-
matosan adott feladatot és az ál-
lapotukra nemigen lehet panasz. 

Ünnepélyes keretek között
avattuk az új ravatalozót, illetve
az átalakított, modernizált pol-
gármesteri hivatalt. Az óvodát
gyönyörûen felújítottuk. A mûve-
lõdési ház – amibe nemrégiben
napelemeket szereltünk – és az
önkormányzati épület kerítését is
újjáalakítottuk. Az orvosi rendelõ-
ben a gyógyítás feltételei biztosí-
tottak. Az idõsek nappali gondo-
zási központját is sikerült megújí-
tani. A Kastély téren egy fedett
színpad létesült. Egy új sportöltö-

zõt is kialakítottunk vizesblokkok-
kal, zuhanyzókkal. 

A civil szervezetek is aktívan
hozzájárulnak a falu eredményes
mûködéséhez. Jól mûködik a Surd
Községért Közalapítvány. Önkor-
mányzati támogatást nyújtunk az
ugyancsak sikeres horgászegyesü-
letnek. A rendõrséggel együttmû-
ködésben szolgáló polgárõröket
pedig külön dicséret illeti azért,
hogy december végéig éjjel-nap-
pal vigyázzák az ültetvényeket. A
két tánccsoportunkat is számos
környékbeli településre hívják kü-
lönbözõ fellépésekre. 

Valljuk: a gyerekeké a jövõ, az
idõseké pedig a megbecsülés. Je-
lentõs összegekkel járulunk hozzá
az óvoda mûködéséhez és az idõ-
sek gondozási központjának fenn-
tartásához.

– Mit kívánna, ha egy jó angyal
a teljesítés ígéretével jelentkezne
önnél?

– Egy munkahelyteremtõ üze-
met és az általános iskola újbóli
megnyitását mindenképp kérném
tõle. Ha a szennyvízberuházás kér-
dését is kipipáltuk, akkor egy

nagyvállalkozás betelepülésére jó
lehetõség kínálkozik. Mi nem vá-
runk sem angyalra, sem aranyhal-
ra. Csendben tesszük a dolgunkat.
Két éven belül a szennyvízberuhá-
zás teljes rekonstrukciójára is sort
kerítünk. Új-telepen kétsávos utat
tervezünk. Szeretnénk készre je-
lenteni a hegyi utak aszfaltozását.
A vezetékes ivóvizet a hegyi tele-
pülésrészen is elérhetõvé akarjuk
tenni. 

A horgásztavunk kotrása és te-
rületének növelése is napirenden
van. Az egykori kastélyépület tu-
risztikai célú felhasználását is
tervbe vettük. Itt szállodai szobák
és apartmanok kialakítására adott
a lehetõség. A fiatalok ide beköl-
tözni akarnak, nem pedig elköl-
tözni innen, ezért számukra épí-
tési telkek kialakításán gondolko-
dunk. A faluban szerencsére sem
a nagymértékû elvándorlás, sem
a nagyarányú állástalanság nem
jellemzõ. A harmadik kívánságom
pedig, hogy továbbra is éljünk
békességben, szeretetben,
egészségben és a Surdon jellem-
zõ összetartásban.

FENYÕFÁK FÕVÁROSA

Surd, a sikerkovács

A ZÁÉV Építõipari Zrt., az
egykori megyei építõipari válla-
lat jogutódja, fennállásának 65.
évfordulóját ünnepelte jelenlegi
és nyugdíjas munkatársai köré-
ben december 4-én. A rendez-
vényen bemutatták a jubileumi
alkalomból összeállított, ZÁÉV
65 címû képes kiadványt, amely
a cég életútjának ismertetése
mellett egyúttal feleleveníti Za-
laegerszeg és Zala megye épí-
tõipari fejlõdését. 

Peresztegi Imre vezérigazgató
köszöntõjében úgy fogalmazott,
az ünnepség nemcsak a kedves
emlékek és feledhetetlen pillana-
tok felidézésére alkalmas, de arra
is, hogy számvetéssel éljenek, ér-
tékeljék a cég jelenét, és szót ejt-
senek arról, miként fejlõdött or-
szágos viszonylatban is jelentõs
cégcsoporttá. A ZÁÉV 1949.
szeptemberi megalakulásakor a
munkálatok még kézi erõvel tör-
téntek, akkoriban 2–3 emeletes
épületeket építettek ily módon. A
technológiai fejlõdés eredménye-
ként a ZÁÉV elsõként alkalmazta
hazánkban az új alagútzsalus épí-
tési technológiát, melynek kö-
szönhetõen az 1970-es években

több mint ezer lakás kivitelezé-
sében vett részt évente. A cég
mûködési területe már a hatvanas
években kiterjedt a megyén kívül-
re, jelenleg a Dunántúl és a fõvá-
ros, de a keleti országrészben is
jelen vannak. 

Hangsúlyozta, a ZÁÉV mára
jól bevezetett márkanévvé vált a
hazai építõipari piacon, melynek
éves forgalma meghaladja a 12
milliárd forintot és folyamatosan
nyereséges. Üzleti terveik teljesí-
téséhez 2015-re is megfelelõ
megrendelésállománnyal rendel-
keznek. 

A ZÁÉV referenciái között
megemlítette többek között a za-
laegerszegi aquapark, a megyei
kórház több épülete, a Flextronics
gyárcsarnoka, a nagykanizsai vá-
rosi könyvtár, a sárvári gyógy- és
termálfürdõ, a szentgotthárdi ter-
málfürdõ, a herendi manufaktúra
és kereskedelmi központ, a ka-
posvári oktatókórház, a gyõri me-
gyei bíróság, a szombathelyi bün-
tetés-végrehajtási intézet, a
veszprémi megyei könyvtár beru-
házását, a konzorciumban meg-
valósított Budapesti Rendõr-fõka-
pitányság valamint a budapesti
Nemzeti Színház épületét. A
ZÁÉV minõségi munkáját szak-
mai testületek által odaítélt díjak
is jelzik számos létesítmény meg-
valósításáért. 

Az elért eredményekben ott rej-
lik az elmúlt hat és fél évtized ten-
ni akarása, a munkatársak szor-
galmas munkája, összetartó kö-
zössége, a folyamatos fejlõdés

iránti elkötelezettsége, tette hozzá
a vezérigazgató. A ZÁÉV-csoport
alkalmazotti létszáma mintegy 250
fõ, ebbõl 160-an a részvénytársa-
ságnál dolgoznak. Közülük több

mint 90 fõnek felsõfokú végzettsé-
ge van. A ZÁÉV szerepet vállal a
szakképzésben is, ipari tanulóik
száma meghaladja a 100 fõt. 

A vezérigazgató kiemelte, a
ZÁÉV a megye sportéletében is
jelentõs szerepet vállalt többek
között sakk-, atlétika-, labdarúgó-,
tekeszakosztályokat támogatva.
1978-ban a cég Építõk csapata
egyesült a ZTE-vel; a kosárlab-
dacsapat az egyesülést követõ el-
sõ évben feljutott az elsõ osztály-
ba, és azóta is szép eredmények-
kel büszkélkedhet. További érde-
kesség, hogy a ZTE felvette a Za-

laegerszegi Építõk kék-fehér szí-
nét – lecserélve az addigi zöld-fe-
héret.

A 65. születésnapját ünneplõ
ZÁÉV hosszú távú célja, hogy

stabil gazdálkodását
fenntartsa, és Magyar-
ország meghatározó
magasépítési vállala-
tai között erõsítse po-
zícióját a következõ
években is. A Dunán-
túl legnagyobb ma-
gasépítési vállalkozá-
sa hû kíván maradni
szlogenjéhez: ZÁÉV,
az építõmester, hang-
súlyozta végezetül
Peresztegi Imre.

A folytatásban Tó-
dor Tamás szerzõ mu-

tatta be a ZÁÉV 65 címû, fotókkal
gazdagon illusztrált kötetet. A
könyv 108 oldalon foglalja össze
a ZÁÉV történetét, amely, mint
mondta, évtizedeket ölel át, illetve
határokat lép át. Nemcsak felleb-
benti a fátylat a régi korszakról,
hanem bemutatja a jelent, és egy
kicsit utat mutat a jövõ felé. Az im-
pozáns fotók közlése mellett fel-
idéz egy nosztalgikus idõszakot
is, amikor gombamód nõttek ki a
házak, a gyárak és egyéb intéz-
mények Zalaegerszegen, a me-
gyében és az országban. 

A ZÁÉV története Zalaeger-
szeg, a megye és az ország törté-
nete, egyúttal mindannyiunk törté-
nete, hiszen a cég által épített
épületek (iskolák, üzletek, ban-
kok, terek) mindenhol ott voltak és

vannak az emberek életében, fûz-
te hozzá a szerzõ, aki azt is hang-
súlyozta: teljesítmény, minõség,
munkamorál, szervezettség és
közösség egyaránt jellemzi a
részvénytársaságot, ami mindig is
az építõipar élvonalába tartozott.

Ezt követõen Baksa Attila el-
nök Kiváló Dolgozó kitüntetést és
jutalmat adott át a cég legrégebbi
aktív dolgozójának. Varga István
köszönettel fogadta; a személy-
gépkocsi-vezetõ 1972. július 13-án
lépett be a céghez, elõtte három
évig ipari tanulója volt. 

Baksa Attila pohárköszöntõjé-
ben kiemelte, hogy a ZÁÉV az
egyike annak a két cégnek, mely
fennmaradt, és a mai napig mûkö-
dik az egykori megyei építõipari
vállalatok közül. Méltatta a cég ki-
tartó, összetartó munkatársi kö-
zösségét, amely régen és most is
egy nagyon jó családot alkot. Kér-
te, õrizzék meg ezt a hagyo-
mányt, mert szemléletükkel és
munkájukkal nagyban hozzájárul-
tak ahhoz az elõkelõ pozícióhoz,
amit a ZÁÉV az építési piacon ki-
vívott. Sok sikert, jó munkát kí-
vánt, és hogy találkozzanak öt év
múlva a 70 éves jubileumon.

ZÁÉV: MÁRKANÉV AZ ÉPÍTÕIPARI PIACON
65 ÉVES FENNÁLLÁSÁT ÜNNEPELTE A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
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A „második ütem” 2012 nya-
rán kezdõdött kivitelezési mun-
káit hosszú elõkészítés, sok év
tapasztalatának, köztük az
1980–85 között elkészült „elsõ
ütem” tanulságainak az ösz-
szegzése elõzte meg. A terve-
zés már 2005-ben megkez-
dõdött – ennek során a szak-
emberek 150 év csapadék-
adatainak, több mint 20 év Za-
la-vízhozamának elemzésére,
a már meglévõ mûszaki moni-
toring és biomonitoring ada-
tokra támaszkodtak. 

Az elsõ ütem Balatonba ju-
tó vizekre gyakorolt jótékony
hatása érezhetõ volt a vízmi-
nõség javulásában, de nem
nyújtott megfelelõ beavatkozá-
si lehetõséget a Zala folyón le-
vonuló szélsõséges vízjáráso-
kat kísérõ vízminõség-változá-
sok kezelésére. Ezért a szak-
emberek egyetértettek abban:
szükség van egy „második
ütemre”. 

A két év megfeszített mun-
kájával most elkészült létesít-
mények révén a természetes
vízjárás utánzására alkalmas
rendszert sikerült kialakíta-
ni, amely rugalmas üzemirá-
nyítást és vízkormányzást tesz
lehetõvé, alkalmazkodva a
csapadék mennyiségéhez. Így
kedvezõ környezeti feltételek
jöhetnek létre a vizes élõhelye-
ket kedvelõ élõlények számára
is. A most elkészült II. ütem a
már régebben mûködõ I. ütem-
mel együtt mostantól egysé-
ges vízvédelmi rendszerként
üzemel. 

A fejlesztési koncepció ele-
ve olyan komplex megoldás-
ra irányult, ami alkalmas a
vízminõség-védelmi, ár- és
belvízvédelmi, valamint termé-

szetvédelmi célok összehan-
golt megvalósítására. A kon-
cepció kidolgozását és a beru-
házás gyakorlati megvalósítá-
sát az Országos Vízügyi Fõ-
igazgatóság (OVF) vállalta fel. 

A beruházás révén, megfe-
lelõ vízkormányzással, hosz-
szú távon javítható a Bala-
ton vízminõsége – hiszen a
Kis-Balatonnak az „elõszûrõ”
funkciója így kiteljesedhet és
az új rendszer különféle, akár
szélsõséges vízjárások esetén
is módot ad a hatékony be-
avatkozásokra.

A beruházással három fõ
cél valósul meg, köztük a Bala-
ton vízminõség-védelme, a ta-
vat terhelõ tápanyagoknak a
Vízvédelmi Rendszerben való
csapdázásával, a rugalmas

üzemrend lehetõségének ki-
alakításával. Természetvédel-
mi és ökológiai célok is telje-
sülnek a Zalavári belvízöblözet
elárasztásával, az Ingói-berek
terhelésének csökkentésével.
Nem utolsósorban pedig csök-
ken az árvízi kockázat a meg-
növelt tározó térfogattal és a
felújított belvízvédelmi rend-
szerrel.

Ezek mellett megteremtõ-
dött a mûszaki lehetõsége a
Zalán érkezõ vizek megoszt-
hatóságának az egyes tározó-
terek között, valamint a Zala
vize (a tározótereket kikerülve)
mostantól közvetlenül is a Ba-
latonba vezethetõ.

Az elmúlt két évben zsili-
pek, hallépcsõk, hidak épül-
tek, közel öt kilométernyi töl-
tést építettek, hosszú szaka-
szokon kikotorták a Zala med-
rét – a munkák nagyságrend-
jét talán a számok mutatják a
legjobban. Például földbõl 122
500 köbmétert bányásztak
ki, amibõl 70 000 köbmé-
ternyit új töltések építésére
használtak fel, 25 000 köbmé-
ter töltések felújítására, hely-
reállítására szolgált, a mara-
dék pedig az ideiglenes mû-

tá rgyakná l
kapott szere-
pet. Több
mint 15 500
méteren zaj-
lott a Zala-
meder és
más vízelve-
zetõ csator-
nák meder-
k o t r á s a .
3661 méter-
nyi új csator-
na épült a vi-
zek áramlá-
sának, elve-
z e t é s é n e k
javítására.

T í z e z e r
négyzetmé-
ternyi szád-
lemezzel ha-
tároltak kör-
be 13 építési

helyszínt – ebbõl ötezer négy-
zetméternyi a talajban maradt,
a mûtárgyak megóvása érde-
kében. 230 darab, körülbelül
2600 folyóméternyi vasbe-
ton cölöp adja a Zala folyásá-
ra felépített öt zsilip kellõ szi-
lárdságú alapját.

A halak ívási helyére jutásá-
nak elõsegítésére két, európai
összehasonlításban is egye-
dülálló technikával megépített
kõbukós hallépcsõ épült. A
mûtárgyak szerelvényezésé-
hez szükséges szerkezeti ele-
mek körülbelül 20 000 munka-
óra alatt, 165 tonna szerkeze-
ti acél felhasználásával ké-
szültek el.

Korszerû monitoring rend-
szer épült ki: a Zala vízgyûjtõ
területén a meglévõ 38 távmé-
rõ állomás mindegyikében le-
cserélték a régi, elavult adat-
gyûjtõ berendezéseket. A
távmérõ rendszer 11 új állo-
mással bõvült. Kiépült egy kor-
szerû mûszaki rendszer, irá-
nyító központtal. Azért, hogy
az új mûtárgyak által biztosított
rugalmas vízkormányzás se-
gítségével a vízszabályozás a
következõ évektõl a környezet-
védelmi és természetvédelmi
célokat a leghatékonyabban
szolgálhassa, üzemirányítási
monitoring-rendszer felel.
Ezzel nyomon követhetõk a
vízvédelmi rendszer egyes te-
rületi egységeinek kémiai,
ökológiai és természetvédelmi
állapotában keletkezõ változá-
sok.

A második ütem során föl-
épített új mûtárgyakkal módo-
sítható a víz áramlása, megóv-
ható a Kis-Balaton csodálatos
vízi világa – és a bekerülõ víz
útjának szabályozásával javít-
ható nagy tavunk, a Balaton
vízminõsége. A Zala folyására
felépített fõbb mûtárgyak
40–50 éven keresztül biztosít-
ják a rugalmas vízkormányzás
feltételeit. A beruházás száz
százalékban támogatásból
valósult meg, összköltsége
6.147.138.996 forint.

A december 10-én a keszthelyi Festetics-kastélyban tartott ünnepélyes zárórendezvénnyel

immár hivatalosan is elkészültnek tekinthetõ a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. üteme. A

kivitelezés a tervezett határidõ elõtt befejezõdött. Sikeres volt a három hónapos próbaüzem is, így

mostantól rendelkezésre állnak a rugalmas vízkormányzás feltételei. Megkezdheti mûködését a

világszerte egyedülálló, természetes vízjárás utánzására alkalmas rendszer.

MEGTEREMTÕDTEK A RUGALMAS VÍZKORMÁNYZÁS FELTÉTELEI 

Átadták a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütemét

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
www.kisbalatonprojekt.hu

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

A beavatkozás költségei

AKis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem projekt az Európai Unió támogatásával

valósult meg a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) „Vizeink jó kezelé-

se” akcióterve keretében. A tervezett ÖSSZKÖLTSÉG 6.147.138.996 FORINT, a beruházás

100 százalékban támogatásból valósult meg. 

A keszthelyi Festetics-kastélyban tartott átadó ünnepségen a vendégek a beszédek elõtt

meghallgatták Lehoczky János versét, A vizek fohászát.

A rendezvényen a projektben közremûködõ szereplõk mellett részt vettek 

a civil szervezetek képviselõi és az érintett települések polgármesterei is.
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Õszinte örömmel töltött el,
hogy a helyhatósági választásokat
követõen ismét bizalmat és meg-
erõsítést kaptunk a megválasz-
tott képviselõ-testület tagjaival
együtt. Az elmúlt négy évben
megszerzett tapasztalatok birto-
kában folytatjuk tovább Balaton-
györökért vállalt munkánkat. A te-
lepülés gazdálkodásában és a pá-
lyázati források bevonásában el-
ért sikerek egy zökkenõmentes,
töretlen fejlõdés lehetõségét vetí-
tik elénk, amit a közösség érde-
keinek figyelembevételével kívá-
nunk megvalósítani – mondta Biró
Róbert polgármester, akit a falu-
fejlesztés irányairól kérdeztünk:

– A fejlesztési programok zöme
a választást megelõzõen már terv-
szinten várta a mihamarabbi meg-
valósítást. A 71. számú fõút mellet-
ti járdaépítés elsõ ütemével 200
méter hosszúságban végeztünk.
Elkészült egy nyolcvan méteres
szakasz Tapolca irányában, egy
százhúsz méteres etap pedig
Keszthely felé. A szeptemberben
kezdett beruházásunk mûszaki át-
adásán is sikerrel túljutottunk.
Ugyancsak szeptemberben kezd-
tük meg a körforgalom környéké-
nek parkosítását. A projekt elsõ
ütemében a terepszinteket állítot-
tuk be, földcserét hajtottunk vég-
re, bokrokat, fákat, cserjéket és
egyéb évelõ növényeket ültettünk
a Bódis-kereszt környékén. A kö-
vetkezõ ütemekben további kerté-
szeti és parkmunkákat végzünk
majd el.

– Idén Balatongyörök kapta a
„Virágos Magyarországért” ver-
seny fõdíját.

– A Várkertbazárban rendezett
ünnepélyes díjkiosztón november
végén az önkormányzatunk nevé-
ben átvehettem a környezetszépí-
tési verseny rangos kitüntetését:
falu kategóriában községünk orszá-
gos elsõ helyezést szerzett. Ez a ki-

emelkedõ eredmény azt is jelenti,
hogy jövõre az Európai Virágos Vá-
rosok és Falvak Nemzetközi Verse-
nyén (Entente Florale) hazánkat fa-
lu kategóriában Balatongyörök
képviselheti. Huszonöt esztendõ el-

teltével ismét az európai élvonalba
került községünk. Még 1990-ben a
nemzetközi versengésen – elsõ-
ként a honi települések között –
Prix d'Honneur különdíjjal értékelte
a szakmai zsûri a településszépítõ
tevékenységünket. A mostani, a
Magyar Turizmus Zrt. által szerve-
zett innovatív hazai megmérette-
tést kiíró és támogató minisztériu-
mok és támogatók jóvoltából gaz-
dagabbak lettünk félmillió forinttal,
ezer darab virágpalántával és a
Kertbarát Magazinban való kétolda-
las PR-megjelenéssel. 

A zsûri ezúttal sem csupán a
közterületek rendezettségét,

ápoltságát, szépségét nézte, ha-
nem a lakosság és a természet kap-
csolatát is. Betekintettek az oktatá-
si-nevelési intézmények környezeti
nevelési programjaiba, megszem-
lélték a környezetvédelmi progra-

munkat, vizsgálták az épített kör-
nyezet mibenlétét, a turisztikai fej-
lesztéseket, a kerékpárutakat és a
fenntarthatóságot is. Az elért siker
közös, hisz arra is kíváncsiak voltak,
hogy az itt élõk mekkora gondot
fordítanak kertjük, ingatlanjuk gon-
dozására. Méltóképpen kell képvi-
selni Magyarországot a nemzetközi
megmérettetésen, ezért minden
eszközt megragadunk, hogy továb-
bi fejlesztésekkel még vonzóbbá
varázsoljuk a gyönyörû adottsá-
gokkal büszkélkedõ községünket.

Örülünk annak, hogy az elmúlt
négy évben végrehajtott közterü-
let-fejlesztési erõfeszítéseink mos-

tanra beértek. Szemléletváltást haj-
tottunk végre. A virágágyások
megtervezését felkészült szakem-
berre bíztuk. Az addig megszokott
3-4 féle egynyári növény helyett
már 20-30 féle virágból komponá-
lódnak a szebbnél szebb virágszige-
tek. Egyre több csodás évelõ virág
is kikerül a zöldfelületek mellé,
vagy a sétányfejlesztésben érintett
gyógynövény szigetekre.

– A következõ évek fejleszté-
seinek prioritását is a versenyre
való felkészülés határozza meg?

– Igen. A képviselõ-testület úgy
foglalt állást még a választások
elõtti utolsó ülésen, hogy vállaljuk

Magyarország képviseletét a nem-
zetközi megmérettetésen is. Ily
módon a jövõ évi fejlesztéseinket
ennek a programnak rendeljük alá.
Pályázati források segítségével va-
lósítjuk meg a házi komposztálási

programot. Idén a vonyarcvashegyi
óvodával együtt elnyertük a „Zöld
óvoda” megtisztelõ címet. Az apró-
ságok is megtanulják, hogyan és
miért érdemes esõvizet gyûjteni,
vagy mi lesz a jó sorsa az elhalt nö-
vényi részeknek az általuk gondo-
zott virágágyásokban. 

Idén elindult egy kertbarát kör,
a civilek munkájára is számítunk.
Folytatjuk a MÁV-val és a Magyar
Posta Zrt.-vel megkezdett tárgyalá-
sainkat az általuk használt közterek
rendezésérõl. Az irányvonal egyér-
telmû, ezért erõs lobbi tevékenysé-
get kell folytatni az anyagi források
megszerzéséért. Tavaszig, a lakos-

ság bevonásával meg kell alkotni a
település gazdaságfejlesztési és te-
lepülésfejlesztési tervét is. Van te-
endõ bõven.

– A programok télen is megha-
tározzák a falu életét…

– A közösségi rendezvények
megszervezését Balatongyörök
mindig nagyon fontosnak tartotta.
Jövõre az irodalom felé is kinyitunk
egy kaput. Örömmel vesszük, hogy
már nem csak az önkormányzat,
hanem a nagyobb szállásadók is
szerveznek olyan programot,
amely érdekes a helyben élõk szá-
mára is. A Hotel Panoráma „Õszi
ízek” hétvégéjén hagyományos za-
lai ételekkel és a régióban elõállí-
tott borokkal várták a vendégeket,
a szálloda kertjében tárcsán készí-
tett hagyományos burgonyás éte-
leket sütöttek és finom balatoni
borokat kóstoltattak. A hallban pe-
dig keszthelyi nemesítésû burgo-
nyafajtákkal ismerkedhetnek meg
az érdeklõdõk. 

Immár hetedik alkalommal, a
helyi turisztikai egyesület és a bala-
tongyöröki német közösség segít-
ségével rendeztük meg a Jüngling
Zoltán Közösségi Ház udvarán az
adventi forgatagot. Idén is föllép-
tek neves énekesek, színészek,
együttesek. Volt adventi koncert,
gitármuzsika, élõzene, fúvószene-
kari koncert, játszóház és tisztele-
tét tette a Mikulás is. Baráti társasá-
gok és magánszemélyek is jelent-
keztek a györöki kocsonyamustrá-
ra, amelyen a zsûri és a közönség is
díjazta a legjobb hideg ételeket. A
karácsonyi vásáron mindenki be-
szerezhette a fára és a fa alá való
díszeket, ajándékokat. A kézmûve-
sek portékái mellett megkóstolhat-
ták a türingiai kolbászokat, vala-
mint a helyben sütött langallót. 

Az adventi koszorú negyedik
gyertyáját a Zalai Balaton-part Ifjú-
sági Fúvószenekar közremûködé-
sével rendezett falukarácsony al-
kalmával gyújtjuk meg. Idén lesz öt
éve annak, hogy a Balaton-parti te-
lepülések (Balatongyörök, Vonyarc-
vashegy, Gyenesdiás, Vállus) össze-
tartását erõsítendõ, a négy szom-
szédos település közös adventi ko-
szorúján meggyújtunk egy-egy
gyertyát. 

KÖVETKEZETES, KITARTÓ MUNKÁVAL

Balatongyörök mindig fejlõdik

– Örömünkre szolgál, hogy
2012-ben megkaptuk a megyei Év
Vállalkozója elismerést és most a
VOSZ országos szervezete tartott
bennünket érdemesnek a kitün-
tetésre – mondja érdeklõdésünk-
re Berta László, a Zalaco Sütõipari
Zrt. tulajdonos vezérigazgatója. –
Számunkra ez az elismerés meg-
erõsítés, hogy nemcsak mi, de a
gazdasági és politikai élet szerep-
lõi is azt gondolják, jó úton járunk.
Elismerik törekvéseinket, éppen
ezért megtisztelõ számunkra ez a
kitüntetés. 

– A zalaegerszegi északi ipari
parkban lévõ új termelõüzemünk
beváltotta a hozzáfûzött remé-
nyeket?

– Az új gyártócsarnokban õsz-
szel kezdtük meg a termelést, de
máris bõvítenünk kell. Az itt elõál-
lított fagyasztott termékekre
ugyanis egyre nagyobb kereslet
mutatkozik, ezért egy harmadik
Fritsch gépsort állítunk be febru-
árban. Elõtte megépítjük a har-
madik fagyasztókamrát a mélyhû-
tõ-tárolóban, amit január elsõ fe-
lében üzemelünk be. Ezen fejlesz-
tésnek köszönhetõen harminc
százalékkal növeljük meg terme-
lésünket. 

Vállalatunk életében nagy elõ-
relépés az is, hogy megvásároltuk
a Lõvér Sütõ Zrt. részvényeinek
száz százalékát. Most zajlik az át-
szervezés, a gyár januárban már a

Zalaco Zrt. soproni üzemeként
kezdi meg a termelést és értéke-
sítést. Zala és Vas megyéhez ha-
sonlóan saját bolthálózat kialakí-
tását tervezzük Gyõr-Moson-
Sopron megyében is. Nemcsak
pékáru szaküzleteket kívánunk
nyitni, hanem tejboltokat is a
gyõrvári tejüzemmel együttmû-
ködve. Bízunk abban, szívesen fo-
gadják termékeinket az ott élõk,
ahogy Zalában és Vas megyében
is tették. 

– Milyen kínálattal készülnek a
közelgõ ünnepekre?

– Ünnepi kínálatunkban to-
vábbra is azt a gyakorlatot követ-
jük, hogy a sütemények frissen
kerüljenek vásárlóink asztalára –
válaszolt a kérdésre Berta Orsolya
vezérigazgató-helyettes. – Ez kü-
lönösen igaz a cukrászbejglire,
melynek sütését csak a hónap
második felétõl kezdjük meg. Az
elmúlt években igazán közked-
veltté vált, ami arra enged követ-
keztetni, hogy a fogyasztók érté-
kelik a minõséget. 

A mákos, gesztenyés, zserbós
és diós bejglik mellett mákos-
aszalt vörös áfonyás, és kandíro-
zott narancskockákkal töltött
bejgliket is kínálunk. Szintén na-
gyon kedvelt és már kapható a
Stollen golyó, ami szintén kandí-
rozott gyümölcsöket tartalmaz a
cukros bevonat alatt. Ilyenkor
sláger a gesztenyés karácsonyfa,

amely fenyõ formájú, baracklek-
város és gesztenyés töltelékû le-
veles sütemény, felületén színes
cukorszemcsékkel. A hónap ter-
mékének készített pozsonyi tész-
tás süteményünk szintén fenyõt
formáz, és cukrászaink által fel-
fõzött mákkal illetve dióval töl-
tött.

De nemcsak az ünnepi kínálat
miatt érdemes felkeresni szaküz-
leteinket, hanem a heti akciók mi-
att is. Ez abból áll, hogy minden
héten olyan újdonsággal állunk
elõ, amit nem árusítunk máskor.
Nagyon sok termékünk van, ezért
a változatos kínálatot ily módon is
szeretnénk biztosítani. A múlt hé-
ten karamellás-almás búrkiflit kí-
náltunk, ezen a héten az ízletes
marhahúsos croissant az akciós
termékünk.  

Igazán széles a választék a cuk-
rászsüteményekbõl is. A karácso-
nyi ünnepekre azonban sok házi-
asszony készít süteményeket. Fi-
gyelmükbe szeretném ajánlani a
gyõrvári tejüzem kitûnõ minõsé-
gû tejtermékeit, melyek közül az
alaptermékek, mint a tej, tejföl,
túró és az egyre népszerûbb gyü-
mölcsjoghurtok pékáru-szaküzle-
teinkben is megvásárolhatóak.
Tejboltjainkban (Zalaegerszegen a
Piac téren és a Berzsenyi úton) a
különféle sajtoktól kezdve a teljes
termékválaszték kapható.

* * *
A Zalaco vezetése ezúton is

szeretné megköszönni a töret-
len bizalmat vásárlóinak; vala-
mennyi munkatársuk nevében
áldott, békés karácsonyt és si-
kerekben gazdag új esztendõt
kívánnak.

AZ ÉV VÁLLALKOZÓJA DÍJJAL TÜNTETTÉK KI A ZALAI VÁLLALATOT

Zalaco: Príma a gazdaságban
Az Év Vállalkozója Díjjal ismerte el a Zalaco Zrt. tevékenységét a

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ). Az üzleti
élet legrangosabb kitüntetésének számító díjat a Prima Primissima
mozgalomhoz kapcsolódóan a közelmúltbeli vállalkozók napja ün-
nepségen vette át Berta László vezérigazgató Budapesten.

Biró Róbert a kitüntetéssel.
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Kedves Partnereink!

Ezúton is szeretnénk

megköszönni

a 2014. évi együttmûködést 

és egyúttal

Boldog Karácsonyt 

és sikerekben gazdag, 

egészséges 

új esztendõt kívánunk!

ID:WOOD – Klasztertudás, innováció és design a
délkelet-európai faipari szektorban elnevezésû
nemzetközi projektben vesz részt a Zala Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány. A 2012. október
1-jén kezdõdött, idén december 31-én záruló
program tapasztalatairól Nagy András ügyvezetõ
igazgatót kérdeztük.

– A projektben a fa- és bútoripar helyzetének
elõmozdításával foglalkoztunk. A délkelet-európai
országok gazdaságában kiemelt jelentõségû ágazat
hasonló problémákkal küzd. A programban több
mint tíz ország szervezetei vettek részt; elsõsorban
klaszterek, kutatóközpontok és vállalkozások, képvi-
selve az iparág teljes szegmensét. Kiindulásképpen
a partnerek saját országukra vonatkozóan készítet-
tek egy felmérést, mely többek között az erõssége-
ket és a gyengeségeket feltárva a faipari tervezés-
re, az innovációra, a kutatóintézetek és a vállalkozá-
sok közötti együttmûködésre irányult. A kapott
adatokat összegeztük, s ez alapján készítettük el a
Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter, a Természeti Erõ-
források Kutató Központ (angol rövidítéssel NRRC)
fejlesztési stratégiáját, valamint a Versenyképességi
Fejlesztési Projektet, melyeket eljuttatunk a helyi
szereplõk, közte a kormányzat számára.

A Nyugat-magyarországi Egyetem soproni
kampuszán TIOP támogatással épült meg a
LIGNEUM látogatóközpont valamint a Természeti
Erõforrások Kutató Központ. Az utóbbi létesítmény-
ben mintegy 80 korszerûen felszerelt labor szolgál-
ja az oktatást és a kutatást. Fenntarthatóságának ja-
vítása érdekében a hazai faipari vállalkozásokat is be
kell vonni, hogy saját termékfejlesztéseik terén élje-
nek az innovációban rejlõ lehetõségekkel. Így növe-
kedhet exportképességük, és tért nyerhetnek kül-
földi piacokon.

A klaszter segítségével tartottunk nyílt napokat,
melyen például úgynevezett kompozit anyagokat

ismerhettek meg az
érdeklõdõk. Mû-
anyaggal ötvözik a
fát, mellyel jobb tu-
lajdonságú anyago-
kat nyernek. Ideális
lenne, ha ezek kuta-
tásfejlesztése és
használata itthon is
jobban elterjedne.
Emellett ellátogat-
tunk a Pordenone-i
(Olaszország) faipari
gép- és technológiai

kiállításra, ahol közös standot állítottunk ki, üzleti
tárgyalásokat valamint konferenciát szerveztünk a
faipar helyzetérõl. 

Nagy András továbbá elmondta, Magyarországon
a válság miatt visszaesett a hazai bútorgyártás, az
ülõgarnitúrák és kárpitosipari termékek gyártása pe-
dig nagyrészt külföldi kézben van. Ezek a cégek fej-
lesztenek Zala megyében is, ugyanakkor asztalos- és
kárpitoshiánnyal küzdenek. A szakképzést tehát
mindenképpen erõsíteni kell, az egyetemi szintû
képzést pedig a soproni kampusz biztosítja, ahogy a
dizájnerképzést is az Alkalmazott Mûvészeti Intéze-
tében. A dizájn az innováció egyik fontos eleme, a
nemzetközi trendekben tapasztalható, hogy egyre
nagyobb szerepet kap a faipari formatervezésben. 

Az ügyvezetõ igazgató a hamarosan záruló pro-
jekt kapcsán kiemelte, a faipar támogatására to-
vábbra is fókuszálni szeretnének, ezek a területek
az egyetemek, kutatóközpontok és vállalkozások
együttmûködése, a faipari vállalkozások energia-
szükségletének csökkentése, az ergonómiai forma-
tervezés és a dizájn kapcsolata, a fából készült ter-
mékek népszerûsítése, a faépítészet propagálása
valamint a faipari anyagtudományok és
technológiák bemutatása lennének.

NEMZETKÖZI EGYÜTTMÛKÖDÉS AZ ID:WOOD PROJEKTBEN

Faipari formatervezés és dizájn

Újabb szakmai napot tartot-
tak a Kölcsey Ferenc Gimná-
zium TÁMOP-projekt keretében
kialakított korszerû fizika- és
biológialaboratóriumában, me-
lyen az intézmény és a projekt-
partner iskolák diákjai valamint
pedagógusok vettek részt. 

Tarjánné dr. Szabó Zsuzsan-
na, a gimnázium nyugalmazott
igazgatója elõadásában a fejlesz-
tés elvárandó céljai között kiemel-
te, a természettudományok iránt
érdeklõdõ diákok valamint a ter-
mészettudományos szakos peda-
gógusok számának növekedését.
Úgy vélekedett, a gyakorlatra, kí-
sérletekre épülõ közvetlen isme-
retszerzés a természettudomá-
nyos gondolkodás elterjedését

szolgálja, a projektben ezért kap
nagy jelentõséget a tanórai okta-
tás mellett a tehetséggondozás
és a tanórán kívüli lehetõségek
biztosítása a labor használatára.
Várhatóan ennek következtében
nõ a természettudományos tan-
tárgyakból a közép- és az emelt
szintû érettségire jelentkezõ tanu-
lók száma, ami pályaválasztásuk-
ban is megnyilvánul majd. A labo-
ratórium pedagógiai és módszer-
tani változások elõsegítésével a
projektbe bevont tíz intézmény
(általános és középiskola) termé-

szettudományos oktatására is ha-
tással bír, tette hozzá.  

Hangsúlyozta, az ország öt leg-
jobb két tanítási nyelvû középisko-
lájának egyike a zalaegerszegi
Kölcsey-gimnázium, amely a vég-
sõ minõsítés megszerzése után a
természettudományos oktatás re-
ferenciaintézményévé is válhat. A
projekt távlati eredményei között
kiemelte, az IKT-eszközök (Infor-
mációs és Kommunikációs Tech-

nológiák) használatának elterjedé-
sét az oktatásban, valamint ezen
eszközök és a projekt alatt kidolgo-
zott tananyagok révén az oktatás
módszertani megújulásának jelen-
tõségét. 

A következõ elõadásban Szép-
ligeti Mátyás, az Õrségi Nemzeti
Park Igazgatóságának botanikai
szakreferense felhívta a figyelmet
a park adta gyakorlati, kutatási le-
hetõségekre, hiszen, mint mondta,
az egyetemek is inkább az elméle-
ti oktatásra koncentrálnak. A nem-
zeti park szívesen fogadja az ér-
deklõdõ diákokat, akik feltáró, mo-
nitorozó jellegû valamint valami-
lyen problémát feldolgozó és azt
vizsgáló kutatásokban fejleszthetik
képességeiket, gyarapíthatják
gyakorlati ismereteiket.

Horváth Miklós, a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem Savaria
Egyetemi Központjának fõiskolai
docense ezen projektekhez kap-
csolódóan a pedagógusok képzé-
sében vesz részt országszerte. A
tankönyvszerzõ negyediktõl tize-
dik évfolyamig írt természetisme-

reti tankönyveket, továbbá fej-
lesztett ki digitális tananyagokat
az Apáczai Kiadónál, melyek két-
szeres Magyar Termék Nagydíja-
sok lettek. Úgy vélte, a TÁMOP-
projektben létrehozott korszerû
laborok betöltik azt az ûrt, ami a
korábbi fizika, kémia, biológia
szaktantermek megszûnésével
keletkezett, amikor is egyetlen kí-
sérletet, megfigyelést, vizsgálatot
nem végezhettek a diákok, az ok-
tatás kizárólag az elméletre kon-
centrált. A digitális tananyagok
pedig abban segítik a tanárokat,
hogy a diákoknak szilárd alapis-
mereteik legyenek, melyek alap-
ján elvégezhetik a kísérleteket,
vizsgálatokat – emelte ki. 

A szakmai nap fizika és biológia
bemutatóórákkal kezdõdött, me-
lyen a Landorhegyi Általános Isko-
la 8/C és 8/B osztályos tanulói vet-
tek részt. Szûcs Klára, a gimná-
zium szaktanára elmondta, hogy a
biológiaórán a gyerekek megfi-
gyelték a keményítõ tulajdonsá-
gait, kimutatták különféle élelmi-
szerekbõl, továbbá vizsgálták a
nyáluk keményítõbontó hatását is.

Vas Gyula, a Landorhegyi-isko-
la biológia–földrajz szakos tanára
hangsúlyozta, a laborlátogatás so-
rán nagyon sok tapasztalatot és is-
meretet szerezhettek tanulóik,
mert az általuk elvégzett kísérle-
tek, melyek közül nem mind-
egyikre van mód iskolájukban,

kapcsolódnak az általános iskolai
tananyaghoz.

A program zárásaként igazán
látványos kísérleteket tekinthettek
meg a jelenlévõk. Elsõként Pozsik
Lajos laborvezetõ marhaszív bon-
colását mutatta be, amit a kivetítõn
is figyelemmel kísérhettek a diá-
kok, pedagógusok. A szaktanár el-
mondta, az emberi szív és kerin-
gési rendszer mûködésének be-
mutatására nagyon alkalmas a
marhaszív, mert viszonylag nagy
méretû, jól láthatóak részei, me-
lyek együttes feladata az, hogy
egy irányban áramoltassák a vért
az érrendszerben. 

A laborvezetõ érdeklõdésünkre
hozzáfûzte, hogy hamarosan zárul
a projekt megvalósítási szakasza,
amit egy ötéves fenntartási kötele-
zettség követ. Ebben az idõszak-
ban a Kölcsey-gimnázium tovább-
ra is lehetõséget biztosít laboros
foglalkozásokra a projektben köz-
remûködõ másik tíz intézmény ta-
nulói számára. Továbbá tervezik a
város vezetésével azt is, hogy a
korszerû természettudományos la-
bort mindazon középiskolák diákjai
számára is rendelkezésre bocsát-
ják, akik biológiából, kémiából és fi-
zikából kívánnak érettségit, illetve
emelt szintû érettségit tenni.  

A 12/l osztályból érdekes ké-
miai kísérleteket mutatott be Sze-
kér Donát, Kocsis Patrícia és Var-
ga Réka. Kocsis István szaktanár,
Hollé Konstantin, Ivusza Ádám és
Tutkovics Máté 11/B osztályos ta-
nulók fizikakísérletekkel, megfi-
gyelésekkel nyûgözték le a jelenlé-
võket.

TAPASZTALATON ALAPULÓ ISMERETSZERZÉS
A KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM TERMÉSZETTUDOMÁNYOS LABORJÁBAN
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– A csapadékos idõjárást és a
piaci körülményeket összességé-
ben tekintve rossz évet hagyha-
tunk magunk mögött. Az aratás
csak azoknál végzõdött eredmé-
nyesen a mennyiség és minõség
szempontjából, akik jó fajta búzát
vetettek – mondta érdeklõdé-
sünkre Nagy László, a Magyar Ma-
lom Kft. ügyvezetõ igazgatója. –
Az a termelõi szemlélet, hogy so-
kat termeljünk, az idén vissza-
ütött, a kedvezõtlen idõjárás mi-
att a termés 80 százaléka takar-
mányminõségû lett, és csak 20
százalékát takaríthatták be a gaz-
dák malmi minõségûként. Emiatt
nagymértékben elvált a felvásár-
lási ár egymástól. A takarmánybú-
za tulajdonképpen eladhatatlan,
míg az étkezési búza ára relatíve
magas. Mi is vásárolunk fel malmi
minõségû búzát, melynek meg-
emelkedett költségeit a liszt árá-
ban azonban nem tudjuk érvé-
nyesíteni.

A sok esõ az õszi vetést is meg-
nehezítette, tulajdonképpen telje-
sen át kellett alakítani a vetésszer-
kezetet, mert a repcét és más ap-
ró magvakat az elõkészített földbe
nem lehetett idõben elvetni. Aki
belevetette, az ki is tárcsázta,
vagy a szakmaiságot felrúgva ala-
kította ki vetésszerkezetét. A ku-
korica betakarítását is nagy nehéz-
ségekkel végzik, a vizes talajon
csak lánctalpas géppel tudnak
aratni. A termés minõségénél pe-
dig problémát jelent az, hogy a

csapadékos idõjárás miatt magas a
kukorica toxintartalma. 

– Milyen fejlesztéseket tervez-
nek?

– Az emberek egyre jobban ke-
resik a teljes kiõrlésû lisztekbõl ké-
szített kenyereket, melyek több
élelmi rostot tartalmaznak. Erre az
igényre, és a meglévõ malomra
alapozva egy rozsmalom és egy

keverõüzem létesítését tervezzük
– válaszolt a kérdésre Nagy Borbá-
la, a Magyar Malom Kft. kereske-
delmi vezetõje. –  A százmilliós
nagyságrendû beruházást pályá-
zati támogatás segítségével sze-
retnénk megvalósítani. Mindez
technológiai újdonságot is jelent,
hiszen a keverõüzemben a búza-
és rozslisztbõl olyan kész alap-
anyagokat fogunk elõállítani, amit
egybõl fel tud használni a sütõipar.

Tulajdonképpen ez is a célunk, hi-
szen a tervezett beruházás kap-
csán tárgyalunk egy sütõipari vál-
lalattal, mely megvásárolná tõlünk
az õ igényei alapján gyártott alap-
anyagokat. Ez a profilbõvítés ter-
mészetesen lehetõséget ad arra
is, hogy leendõ új termékeinkkel
más sütõipari cégeket is kiszolgál-
junk a régióban.   

– Terveink megvalósulása érde-
kében idén öt fajta rozst vetet-
tem, tesztelve azt, melyik felel
meg leginkább malmi célra – vette
át a szót Nagy László. – Ahogy a
fehérliszt elõállításához vásáro-

lunk fel búzát, úgy rozst is fogunk
a termelõktõl. Ez irányban is ala-
kítjuk ki kapcsolatainkat, bízva a
beruházás mielõbbi megvalósulá-
sában.  

A múlt század elején épült
zalabaksai malom Zala megye je-
lentõs ipartörténeti emléke. E
mellé építenék meg a korszerû
rozsmalmot és keverõüzemet,
ami egyúttal a régi és az új tech-
nológia találkozása is lenne.

A ZALABAKSAI MAGYAR MALOM KFT. 

Rozsmalmot és keverõüzemet létesítene
Rozsmalmot és keverõüzemet létesítene Zalabaksán a Magyar

Malom Kft. A kitûnõ minõségû fehérlisztet elõállító vállalkozás,
amelynek tulajdonosa maga is termeszt malmi búzát, profilját bõví-
tené ezzel a fejlesztéssel. 

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

Minden partnerünknek áldott, békés ünnepeket
és sikerekben gazdag új esztendõt kívánunk!


