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A zalai kormánymegbízott to-
vábbá elmondta, az együttmûkö-
dési megállapodás a kormányzat,
a kormányhivatal és a kamara kö-
zös szándékaként jött létre. Az
együttmûködés fõ célja a helyi
gazdaság fejlesztése, a foglalkoz-
tatási szint növelése. Ennek érde-
kében a kormányhivatal vállalja,
hogy szakigazgatási szervein ke-
resztül a jogszabályi változások-
kal, a munkapiaci folyamatokkal,
a várható új befektetõkkel és te-
rületfejlesztési szándékokkal kap-
csolatban bõséges információkkal
látja el kamarát és a megye mun-
káltatóit.

Mazzag Ferenc, a megyei ke-
reskedelmi és iparkamara elnöke
kitért arra, hogy a kormányhiva-
tal és annak szakigazgatási szer-
vei a kezdetektõl fogva támogat-
ja, segíti rendezvényeik megszer-
vezését. A munkaügyi központtal
hosszú évek óta együttmûköd-

nek, közös pályázatokat valósíta-
nak meg, hogy például hiányszak-
mák képzésével segítsék a mun-
kanélküliek és a pályaválasztás
elõtt állók munkapiaci elhelyez-
kedését. 

Borsos József, a megyei mun-
kaügyi központ igazgatója kifej-
tette, az együttmûködési megálla-
podás a munkaügyi központ kon-
duktori szerepét támogatja a zalai
munkaerõpiacon. Fõ cél egyebek
mellett a kis- és középvállalkozá-
sok támogatása, informálása, a
helyi gazdaság szereplõinek kom-
petenciafejlesztése, szándékaik és
a kormány munkaerõ-piaci politi-
kája közötti összehangoltság meg-
teremtése. Az igazgató kiemelten
szólt az emberek aktivizálásának
fontosságáról, a fenntarthatóság
megteremtésével el kell kerülni a
foglalkoztatás és a munkanélküli
állapot gyors és ismétlõdõ válta-
kozásait. 

AZ EGYÜTTMÛKÖDÉS ELVÁRÁSA

A foglalkoztatásról
A kormány a kamarai törvénnyel stabilizálta a kamara anyagi

helyzetét, emellett plusz feladatokat és felelõsséget is rótt rá –
hangsúlyozta Rigó Csaba a sajtótájékoztatón, melyen együttmûkö-
dési megállapodást írt alá a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központja valamint a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. 

Az ünnepségen Szijártó József,
Egervár polgármestere idézte fel
a korában nagy szakmai tekin-
télynek örvendõ, majd félreállí-
tott ornitológus életútját. 

Báró Solymosi László zoológus,
ornitológus Zalaegerszegen szü-
letett 1909-ben. Egerváron 15
évig élt, abban a kúriában, mely
az emlékpark helyén állt hajda-
nán. Maradandót alkotott a ma-
dártan területén, nemzetközileg
is elismertté vált. Kutatásai a ma-
darak mellett kiterjedtek a kisem-
lõsökre és rovarokra is. A várkas-
télyban mintegy 800 példányt
számláló madárgyûjteménye,
valamint madártojás-, csiga-,
kagyló- és rovargyûjteménye
volt. Sajnos, ez 1945-ben elpusz-
tult húszezer mikroszkópi met-

szetével, tudományos dolgozatai-
val együtt. A fõnemesi származá-
sa miatt ráadásul mindenét elvet-
ték, a tudományos munkával tel-
jesen fel kellett hagynia. Az újkéri
termelõszövetkezet kocsisaként
tengette életét. 

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ köszöntõjében azt hangsú-
lyozta, a park, az étterem és vár-
kastély szemmel látható nyoma
igazi élõ közösség munkájának
Egerváron. Mint mondta, az itt
élõk nem csak környezetükre
szentelnek figyelmet, hanem
múltjuk emberi és építészeti
örökségeire, melynek ékes bizo-
nyítéka az emlékpark létrehozása
és a várkastély felújítása.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg al-
polgármestere kiemelte, Eger-

Egész kiskorától fogva gyûrûzte a madarakat, gyûjtötte a rovaro-
kat, tanulmányozta az állatokat és növényeket az édesapjával, aki-
tõl németül is tanult. A vele töltött idõ, tudományos pályafutása, a
nehéz idõkben is megmutatkozó emberi példaadása nagyban hozzá-
járult ahhoz, hogy biológiatanár legyen, mondta Solymosi Gizella az
édesapja tiszteletére épített egervári emlékpark avatásakor.

SOLYMOSI LÁSZLÓ-EMLÉKPARKOT AVATTAK EGERVÁRON

A madárvilág elhivatott tudósának  

Megkezdõdött a megsüllyedt padka helyreállítása a 76-os fõút
nagykapornaki, Zalaegerszegre vezetõ szakaszán, a dombtetõn, a
külsõ sávban. A május 15-re elvégzendõ munkát a Zala Megyei Vé-
delmi Bizottság rendelte el áprlisi ülésén, melyen értékelték a ha-
vazás és az árvíz elleni védekezést. 

A Principális-csatornával kapcsolatosan úgy döntöttek, hogy a
legkritikusabb mederszakaszt megtisztítják a benõtt fáktól és nö-
vényzettõl. Ennek elõkészítéseként bejárás lesz ezen a szakaszon,
melyen Nagykanizsa önkormányzata mûszaki osztályának munka-
társai, katasztrófavédelmi és vízügyi szakemberek, a védelmi bi-
zottság tagjai valamint lakosok vesznek részt. Itt határozzák meg,
hogy ideiglenesen mit tudnak tenni. A végleges megoldást gát és
zsilip megépítése jelentené a húsz kilométeres szakaszon.

Zalaszentgrót zalakoppányi városrészében szintén rézsûcsúszás
miatt rendeltek el forgalomkorlátozást akkor, a másfél tonnát
meghaladó gépjármûvekre. A repedést azóta feltöltötték, komo-
lyabb beavatkozásra nem volt szükség, de figyelik ezt az útsza-
kaszt.

HAVAZÁS, ÁRVÍZ UTÁN 

Kárfelmérés, helyreállítás

váron mernek álmodni, és ezeket
az álmokat valóra is tudják válta-
ni. Egerváron olyan közösség él,
mely nem csak meg meri osztani
álmait másokkal, hanem velük
együtt is képes megvalósítani. Az
alpolgármester ezzel a két tele-
pülés évszázados jó viszonyára,
valódi, igazi szövetségére utalt. A
közös történelemben egyik
összekötõ kapocs Báró Solymosi
László. A tipikus 20. századi ma-
gyar sorsot megélõ ornitológus
olyan szellemi, kulturális és lelki
örökséget hagyott családjára és a
megye egész lakosságára, amely-
re mindenképpen vigyáznunk
kell, hangsúlyozta. 

Az egervári emlékpark avatása
elõtt Zalaegerszegen megkoszo-
rúzták Báró Solymosi László em-
léktábláját. Mindkét eseményen
részt vett lánya, Solymosi Gizella
és fia, ifj. Solymosi László. 

NÉMETORSZÁGBA MIKROBUSSZAL
(háztól házig is)!

Tel.: 72/441-542 30/237-5007
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Megváltozott a hulladékszállí-
tás rendje, emellett a 2012. évi
zárszámadásról, a városi stran-
dok üzemeltetésérõl, és Keszt-
hely közbiztonságáról is tárgyalt
áprilisi soros ülésén a keszthelyi
képviselõ-testület. Zárt ülésen
döntöttek a képviselõk a
Goldmark Károly Mûvelõdési Köz-
pont intézményvezetõi beosztá-
sára beérkezett pályázatokról.

Módosult a hulladékkezelésrõl
szóló helyi rendelet. 2013. január
elsejétõl az önkormányzatok díj-
megállapító hatásköre megszûnt,
az árak kialakításában az idei év-
tõl a szolgáltató az illetékes. A
szemétszállítás rendje májustól
megváltozik a városban: családi
házas övezetben, ha az ingatlan-
tulajdonos a biohulladék szállítása
nélkül köt szerzõdést, akkor évi
52 alkalommal ürítik a kukáját, és
a szelektíven gyûjtött hulladék el-
szállítása szintén hetente törté-
nik. Amennyiben az ingatlantulaj-
donos vállalja a biohulladék gyûj-
tését, akkor azt hetente, a ház-
tartási és szelektíven gyûjtött
hulladékot pedig kéthetente szál-
lítja el azt a szolgáltató úgy, hogy
egyik héten a háztartási hulladék,
másik héten a szelektíven gyûj-
tött hulladék elszállítására kerül
sor. A társasházi lakások esetén a
szállításra egyedi szerzõdés alap-
ján, de legalább kéthetente kerül
sor.

A rendelet értelmében a szol-
gáltató jogosult az általa megkért
lakcím-nyilvántartási adatok alap-
ján helyszíni ellenõrzéssel meg-
gyõzõdni az ingatlanban életvitel-

szerûen tartózkodó, a hulladék-
szállítást ténylegesen igénybe ve-
võ személyek számáról és az ellen-
õrzés során megállapított lakók
számának megfelelõ díjszabást al-
kalmazni.

A tavalyi év zárszámadását is
megtárgyalták a képviselõk: a vá-
ros az elõzetesen tervezettnél jó-
val kisebb, 103.735 eFt költség-
vetési hiánnyal zárta az évet,
mely fejlesztési hitel felvételével
finanszírozható. A költségvetési
rendelet módosítására 2012-ben
nyolc alkalommal került sor, a
költségvetés fõösszegének csök-
kenését az intézménystruktúrá-
ban bekövetkezõ jelentõs válto-
zások okozták: a kórház és a tûz-
oltóság kikerült az önkormányza-
ti fenntartás alól. 

Szabó György, a pénzügyi bi-
zottság elnöke rámutatott: sajná-
latos módon évrõl évre nõ, jelen-
leg a 280 millió forintot is megha-
ladja a be nem fizetett helyi adók
összege.

Az ülést vezetõ Pálinkás Róbert
alpolgármester kiemelte: a kö-
zelmúltban jelentõs, összességé-
ben több mint egymilliárd forint
extra támogatáshoz jutott a vá-
ros: az állami adósságátvállalással
747 millió forint hiteltõl szabadul
meg, tavaly az önhibáján kívül hát-
rányos helyzetû települések kere-

tébõl 160 millió forintot kapott, a
fõtér-projekt második üteméhez
pedig 106 millió forint kiegészítõ
önerõ-támogatást nyert Keszt-
hely. 

Meghatározta az önkormány-
zat a 2013-as turisztikai szezonban
érvényes lakossági strandbérlet-
árakat: ennek értelmében a Libás
és Helikon strandokra 1.000–
1.000, a Városi strandra 4.000 fo-
rintért válthatnak bérletet a keszt-
helyi állandó lakosok, a mindhá-
rom fürdõhelyre érvényes kombi-
nált bérlet pedig 5.000 forintba
kerül majd.

Együttmûködési megállapodás
megkötésérõl határoztak a képvi-
selõk a Pannon Egyetem
Georgikon Karával, mely a jelenle-
ginél is szorosabb együttmûkö-
dést tesz majd lehetõvé. A kölcsö-
nös értékteremtés és értékmeg-
õrzés jegyében kötendõ megálla-
podásban a felek közös gazdasági
stratégia kidolgozását vállalják a
helyi gazdaság támogatása, a
munkahelyteremtés, közös inf-
rastrukturális fejlesztések megva-
lósítása érdekében. A testület tá-
mogatta továbbá egy közös Bako-
nyi Károly-díj alapítását, valamint
Keszthely Város Egyetemi Tanácsa
létrehozását.

A 2013/14-es nevelési évben az
önkormányzat fenntartásában

mûködõ óvodai hálózatban – a je-
lenlegivel megegyezõen – 27 óvo-
dai csoport indításáról döntöttek a
képviselõk.

Beszámolót tárgyalt meg a tes-
tület a város közbiztonságáról,
közlekedésbiztonságáról és a
rendõrség munkájáról, a Goldmark
Károly Mûvelõdési Központ elmúlt
5 évének tevékenységérõl, vala-
mint a tavalyi évi belsõ ellenõrzési
tevékenységrõl. 

Megtárgyalták a képviselõk az
idegenforgalmi adó beszedési ha-
tékonyságát elõsegítõ intézkedé-
sekrõl szóló elõterjesztést is,
melybõl kiderült: idén május else-
jétõl elektronikus vendégbejelen-
tõ rendszer segíti a nyilvántartást.
A Keszthelyi Turisztikai Egyesület
idén fejlesztette ki a négylapos
vendégbejelentõ elektronikus ver-
zióját, mely gyorsabb kitöltést
tesz lehetõvé, valamint a West-
Balaton kártya kiadását is meg-
könnyíti, mivel a kártyarendszer
szoftverével is össze van kapcsol-
va. Emellett a jelenlegi egy helyett
az idei szezonban két adóellenõr-
pár végzi majd a helyszíni ellenõr-
zéseket.

Zárt ülésen döntött a képvise-
lõ-testület arról, hogy további öt
évre Csengei Ágotát bízza meg a
Goldmark Károly Mûvelõdési Köz-
pont irányításával.

KESZTHELYI TESTÜLETI DÖNTÉSEK

Árak, ellenõrzések

A verseny célja, hogy a részt-
vevõ diákok elméletben és gya-
korlatban, életkoruknak megfele-
lõen, játékos formában adjanak
számot mindarról a veszélyhely-
zeti ismeretrõl, amit a tanév so-
rán elsajátítottak, és megmutas-
sák, mennyire járatosak önma-
guk, illetve mások mentésében.

A fiatalok izgatottan latolgat-
ták esélyeiket a verseny elõtt.

Gaál Richárd, a zalaegerszegi
Munkácsy Mihály Szakmunkás-
képzõ Iskola 11. osztályosa érdek-
lõdésünkre elmondta, gyõzni jöt-
tek, mivel szívesen képviselnék
Zala megyét az országos döntõ-
ben. A verseny során nagyon sok
érdekességet tanultak a kataszt-
rófavédelemrõl.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ köszöntõjében azt hangsú-

lyozta, az elmúlt hónapok extrém
idõjárása bebizonyította, hogy
milyen nagy szükség van a ka-
tasztrófavédelem munkájára. A
veszélyhelyzetek elhárítása, vagy
a károk enyhítése során ugyanak-
kor az is fontos, hogy mindenki
tegye a dolgát, ezért a fiatalok-
nak is kell rendelkeznie azokkal az
ismeretekkel, melyek birtokában
segíteni tudnak. 

Egri Gyula tûzoltó ezredes, a
Zala Megyei Katasztrófavédelmi
Izgatóság igazgatója megnyitó
beszédében szintén a veszély-
helyzeti ismeretek fontosságát
emelte ki. Mint mondta, büszke-
séggel tölti el a fiatalok felké-

szültsége, ezért is bízik abban,
hogy a továbbjutó csapat megáll-
ja a helyét a Budapesten április
27-én rendezendõ országos dön-
tõben is. Kérdésre válaszolva el-
mondta, zalai csapatnak még
nem sikerült dobogóra állnia az
országos döntõben, de a negye-
dik-ötödik helyezést többnyire si-
került ez idáig mindig elérni. Az
idei verseny specialitása az árvíz
elleni védekezés volt. Egy telepü-
lésen éles helyzetben középisko-
lások is részt vesznek a mentés-
ben, tehát fontos, hogy tudják,
mi a dolguk egy ilyen helyzetben.
A polgári védelem iskolarendsze-
rû oktatása ezért is elérendõ cél,
hangsúlyozta.  

Az általános iskolás kategó-
riában elsõ helyezést a zalaeger-
szegi Mindszenty József Általános
Iskola csapata érte el, míg a
középiskolások között a nagy-
kanizsai Batthyány Lajos Gim-
názium lett az elsõ.

AL

KATASZTRÓFAVÉDELMI IFJÚSÁGI VERSENY DÖNTÕJE

Jártasságot szereztek a mentésben

Az egészségturizmus orvosi és turisztikai szemmel címmel
a Pannon Egyetem Georgikon Kara valamint a Hévíz-
gyógyfürdõ és Szent András Reumakórház április utolsó

péntekjén közösen szervezett plenáris ülést is magában foglaló
kétszekciós (orvoslás, turisztika) szimpóziumot a Tófürdõ konfe-
renciatermében, a Spa Hotelban, illetve a hévízi kórház kultúrter-
mében.

A nyitóünnepségen mondott köszöntõjében Manninger Jenõ, a
megyei közgyûlés elnöke sürgette a reumakórház új, EU-s projek-
tek révén történõ folyamatos modernizálását és elmondta: a
gyógyturizmus húzóágazat a megyében, amit fontos fejleszteni a
munkalehetõség teremtése miatt is. 

Dr. Mándó Zsuzsanna orvos-igazgató kiemelte: világviszonylat-
ban a termálvizek ötödik leggazdagabb országa vagyunk, ezért is
tartották lényegesnek a hagyományteremtõ rendezvény egyik év-
ben Keszthelyen, a másik évben Hévízen történõ megszervezését. 

Dr. Kvarda Attila, a reumakórház ügyvezetõ igazgatója – aki elõ-
adásában az orvosi szolgáltatásokra alapuló egészségturizmus
tendenciáit járta körül – arról is szólt, hogy a gyógyturizmus fej-
lesztése helyi és országos viszonylatban is kiemelt stratégiai fel-
adat lett és lesz. 

Dr. Kovács Ernõ, a Georgikon kar egyetemi docense – aki refe-
rátumában a látogatók szemével mutatta be a hévízi egészségtu-
rizmust – kifejtette: a két intézmény közötti kiváló, a kutatásokra
is kiterjedõ szakmai kapcsolata igényként hozta felszínre a tudo-
mányos ülés és párbeszéd megtartását. Az egészségügyi turizmus
honi perspektíváiról dr. Balitzky Alexandra, az Emmi Egészségügyi
Intézményekért felelõs felügyeleti fõosztályának vezetõje mesélt. 

Papp Gábor, a tavalyi turisztikai rangsor ezüstérmes városának
polgármestereként arról értekezett, hogy miért szeretik Hévízt a
gyógyturisták. A balneológia idei trendjeit prof. dr. Bender Tamás,
egyetemi tanár foglalta össze. 

Az orvoslás szekció ülésén a reumakórház tudományos kutatá-
sairól, az eredményekrõl, tényekrõl és érdekességekrõl is szó
esett. Ecsetelték a szállodai gyógyászat részleteit és megvilágítot-
ták továbbá egy nemzetközi gyógymasszõrképzési projekt részle-
teit. A turisztikai szekcióban körüljárták megyénk turisztikai jelen-
tõségét és fejlesztési perspektíváit.

Ahogy a versenyt huszadszor rendezték meg, úgy huszad-
szor fõzött ebédet a döntõsök számára a puszta-
magyaródi katasztrófavédelmi élelmezésellátó raj. Kovács

Károlyné polgármester elmondta, ezt a szolgálatot immár húsz éve
vállalják magukra. Szívesen teszik, igyekeznek változatos kínálatot
nyújtani. Otthon fõznek, és az elkészített ételt hozzák el Zalaeger-
szegre. Idén babgulyással és sajtos pogácsával érkeztek, és öröm-
mel kívánnak jó étvágyat a finom ebédhez a verseny százhúsz
gyermekének.

SZIMPÓZIUM A SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZBAN

Az egészségturizmusról

Huszadik alkalommal rendezték meg idén a felmenõ rendszerû
megyei katasztrófavédelmi ifjúsági versenyt. Az általános és kö-
zépiskolás diákok alkotta csapatok – közöttük egy horvát csapat
Csáktornyáról – a járási versenyek gyõzteseiként jutottak a megyei
döntõbe, amit a zalaegerszegi Dísz téren tartottak április 19-én. 



– Egyáltalán miért leszünk al-
lergiásak?

– Az allergia nem csak szerzett
betegség, kialakulásában az örök-
lési hajlam is szerepet játszik – vá-
laszol a kérdésre dr. Petz Zsuzsan-
na tüdõgyógyász. – Azt tapasztal-
juk, felnõ egy generáció, ahol
gyakran vagy az egyik, vagy mind-
két szülõ allergiás, a gyermek pe-
dig örökli ezt a hajlamot. Régeb-
ben elsikkadtak az allergiás tüne-
tek, például egy bõrtünet felett,
most, hogy az allergiás megbete-
gedések a figyelem középpontjá-
ba kerültek, egyértelmûen tudjuk,
hogy azt, például a poratka váltot-
ta ki. 

– Milyen szerepe van az aller-
gia kialakulásában az életmód-
nak, vagy a táplálkozásnak?

– E tekintetben legfõbb okként
tekinthetünk a nagyon alapos fer-
tõtlenítésre a háztartásban, a kü-
lönbözõ vegyszerek, tisztítószerek
túlzott használatára. Az is tény,
hogy más levegõt szívunk, más
ételeket eszünk, másképp moz-
gunk, mint korábban, nem beszél-
ve a szervezetet, a testet és lelket
érõ stresszhatásokról, ami mind
szerepet játszhat az allergia kiala-
kulásában.

– Hogyan kezelhetõ?
– A légúti allergia kezelése

gyógyszeresen történik, melynek
célja az allergiás rohamok megelõ-
zése, a gyulladás csökkentése, a

tünetek enyhítése. A szénanáthá-
ban szenvedõknek érdemes a
gyógyszerek szedését legalább
egy héttel megkezdeni az allergia-
szezon elõtt, hogy a készítmé-
nyek, mire megjelenek az aller-
gént okozó pollenek tavasszal, ki-
fejthessék hatásukat. Ilyenkor már
a várva várt napsütés is panaszt
okozhat. Bõrtünetekkel, viszketõ
foltokkal jár a napallergia, mellyel
szintén érdemes felkeresni a szak-
orvost. Természetesen ebben az
esetben értelemszerûen kerülen-
dõ a napozás és a szoláriumozás.  

– Milyen következményekkel
járhat az elhanyagolt allergia?

– A kezeletlen légúti allergia
legsúlyosabb következménye az
asztma. Ez a betegség, ha már
egyszer kialakult, nagyon gyakran
egész életen át tartó odafigyelést,
kezelést kíván. Egyáltalán nem

mindegy tehát, hogy elhanyagol-
juk-e allergiás panaszainkat, ezál-
tal esélyt adva az asztma kialaku-
lásának.   

– Az allergiateszt mennyiben
segíti a terápiát?

– Allergiateszttel kimutatható,
hogy ki mire allergiás. A rendelõ-
intézetekben a klasszikusnak ne-
vezhetõ allergiateszt elvégzésére,
vérvételre van lehetõség, nálunk
a szombathelyi Allergia Centrum-
ban olyan korszerû eljárások áll-
nak rendelkezésre, melyekkel az
allergének subtípusai is kimutat-
hatók, ami a betegség késõbbi le-
folyására illetve a kioltó terápiára
való alkalmasságot is igazolni tud-
ja. Fontos tudni ugyanis, hogy va-
laki a parlagfû melyik epitópjára
allergiás, mert nem minden par-
lagfû-allergiásnál végezhetõ el si-
keresen a kioltó terápia. De az
ételallergiával küszködõknek is re-
ményt nyújthat ez a speciális
teszt, mert ha kiderül, hogy mi-
lyen ételre allergiás és például
nulldiétat tart, tünetmentes lesz,
az ételallergiája idõvel elmúlhat. 

– Kioltható az allergia? Mit
értsünk ez alatt?

– A légúti allergia esetében
rendelkezésre áll az úgynevezett
kioltó terápia, amely azon alapul,
hogy az adott allergénhez (amire
allergiás az egyén) hozzászoktat-
juk a szervezetet. Injekcióban
vagy tablettában, oldat formájá-
ban, éveken át lassan adagolva –
történhet a hozzászoktató keze-
lés. Ennek következtében már
nem ellenségként ismeri fel a
szervezet az allergént; így két-há-
rom év alatt tünetmentessé tehe-
tõ a páciens.

Antal Lívia

A megyei közgyûlés múlt heti
ülésén Zala megye szerepérõl tár-
gyalt: milyen jellemzõi vannak a
térségi egészségügyi fekvõbeteg-
ellátórendszerben? Azok a kórhá-
zak, melyek a Zala Megyei Önkor-
mányzat tulajdonában voltak, álla-
mi átvételre, kerültek. Gyakorlati-
lag lezajlott a fekvõbeteg-ellátás
kapacitásának és a területi ellátási
kötelezettségeknek az újrarende-
zése is. Az átalakítások a megye
életében is hoztak és hoznak vál-
toztatásokat, de ezek kisebb mér-
tékûek, mint más megyékben. A
legfontosabb, hogy Zalában nem

volt funkcióváltó kórház, így válto-
zatlan intézményi formában látják
el a kórházak a megye lakosait. 

A struktúraváltás kapcsán
összességében a megyében csu-
pán 12 ággyal csökkent az aktív
ágyak száma, a krónikus ágyaké vi-
szont nyolccal nõtt. Így a megye
fekvõbeteg szakellátó intézmé-
nyei összesen 1202 aktív és 817
krónikus ágyon látják el a betege-
ket. Fontos, hogy ellátó intéz-
mény sehol sem szûnt meg. A sür-
gõs kórházi fekvõ ellátásra szoruló
betegek ellátása is újraszervezésre
kerül, fokozatosan a térségi elv

veszi át a területi ellátási kötele-
zettséget.

A betegellátásban gondot okoz
az ország egész területén egyre
erõteljesebben jelentkezõ orvos- és
egészségügyi-szakdolgozó hiány. E
negatív trend alól Zala megye
egészségügyi i8ntézményei sem ki-
vételek. Magyarországon a reziden-
sek álltak az orvosok helyzetének
javítására irányuló követelések élé-
re. A kormányzat válaszképpen
2011-ben elindította a Rezidens Tá-
mogatási Programot, 2012-ben pe-
dig kormányhatározatba foglalta az
egészségügyi dolgozók mintegy 30
milliárd forintot kitevõ béremelé-
sét, amely meg is valósult. 2013-
ban is folytatódhatnak az ágazat-
ban már elindult béremelések, erre
a költségvetésben 50 milliárdot kü-
lönített el a kormány.

KRÓNIKA 3MEGYE

A közgyûlés tájékoztatást ka-
pott a most zajló megyei terület-
fejlesztési tervezés jelenlegi állá-
sáról, melynek következõ fázisá-
ban várhatóan szeptemberre ké-
szül el a területfejlesztési prog-
ramdokumentum, amely a kor-
mány és a megyék között megkö-
tendõ stratégiai megállapodás
mellékletét képezi majd, így bizto-
sítva a programban foglalt projek-
tek megvalósításának kormányza-
ti támogatását. 

Manninger Jenõ kiemelte: egy
jól elõkészített programmal el tud-
juk érni azt, hogy a támogatásként
elnyert pénzek hatékony felhasz-
nálása mellett olyan projektek va-
lósuljanak meg a megyében, ame-
lyek fókuszában a számunkra leg-
fontosabb célként megjelölt mun-
kahelyteremtés, illetve a helyi gaz-
daság fejlesztése áll.  

A kormány 2013. március 14-én
hozott határozata alapján elõkészí-
tés alatt áll a Zala Megyei Vállalko-
zásfejlesztési Alapítvány alapítói jo-
gainak átadása a Zala Megyei Ön-
kormányzat részére, melyhez kap-
csolódóan a közgyûlés tájékozta-
tást kapott a szervezet 2012. ja-
nuár 1. és 2013. március 31. között
végzett tevékenységérõl. 

A megyei testület térségfejlesz-
tési koordinációs feladatkörében
eljárva tájékozódott a járási rend-
szer 2013. január 1-vel való felállí-
tásáról és mûködésének tapaszta-
latairól, Zala megye térségi egész-

ségügyi fekvõbeteg ellátórend-
szerben betöltött szerepérõl, vala-
mint a megyei szociális intézmény-
rendszer átalakított mûködésérõl,
melynek nyomán 2013. április 1-én
megalakult a Szociális és Gyermek-
védelmi Fõigazgatóság Zala Megyei
Kirendeltsége. Döntött a közgyûlés
a több mint húsz éve sikeresen
mûködõ, évente megújított mura-
vidéki együttmûködési megállapo-
dás 2013. évi megújításáról is. 

Az idei szerzõdéssel kapcsolat-
ban Manninger Jenõ elmondta,
hogy az idõ igazolta a megállapo-

dásokban megfogalmazott célok
helyességét, a megyei támogatás
hatékonyan segítette a Muravidé-
ken élõ magyarság nemzeti kultú-
rájának, hagyományainak megõr-
zését, kétnyelvû oktatási intézmé-
nyeinek mûködését. A Zala Megyei
Önkormányzat a megváltozott fi-
nanszírozási viszonyok között is
mindent megtesz az együttmûkö-
dés fenntartása és a muravidéki
magyarság kulturális életének tá-
mogatása érdekében, így 2013-
ban is 1 millió forintos pályázati ke-
retet biztosít a két térség közötti
együttmûködésre. A beérkezett
pályázatokról a Muravidéki Magyar
Önkormányzati Nemzeti Közösség
és a Zala Megyei Önkormányzat
képviselõibõl álló négy fõs testület
dönt majd.

ÜLÉSEZETT A MEGYEI KÖZGYÛLÉS

Térségfejlesztés és egészségügy
ORVOSHIÁNNYAL KÜZDENEK A KÓRHÁZAK

Intézmény sehol sem szûnt meg
Az egészségügyi ellátás egészségügyi térségekbe szervezése már

2011-ben megkezdõdött, 2012. január elsejétõl pedig kijelölésre ke-
rült a nyolc egészségügyi térség. A nyugat-dunántúli térség – mely-
hez Zala megye is tartozik – központja Gyõr lett. 

Amegyei közgyûlés leg-
utóbbi ülésén Rigó
Csaba kormánymegbí-

zott adott tájékoztatót a járási
rendszer felállításáról, mûkö-
désének tapasztalatairól. Zala
megyében hat székhelyen
(Keszthely, Lenti, Letenye,
Nagykanizsa, Zalaegerszeg és
Zalaszentgrót) mûködik járási
hivatal. Ezeken a területeken
kormányablak is mûködik. Ez
utóbbi még négy városban (Hé-
víz, Pacsa, Zalakaros, Zalalövõ)
került kialakításra.

Rigó Csaba hangsúlyozta: a
cél, olyan modernkori járások
kialakítása volt, melyek hozzá-
járulnak egy alacsonyabb költ-
séggel, de nagyobb hatékony-

sággal mûködõ, ügyfélközpon-
tú területi közigazgatás kialakí-
tásához. A Zala Megyei Kor-
mányhivatal az országban elsõ-
ként állapodott meg teljes kö-
rûen minden települési önkor-
mányzattal a járási kormányhi-
vatalok kialakításáról. Elhang-
zott: a nagykanizsai és zala-
egerszegi kormányablak adatai
alapján, május elején már az 50
ezredik ügyfelet köszönhetik.

Az igazi változást jövõ év
elején tapasztalják majd az ál-

lampolgárok, amikor is a mos-
tani okmányirodák bázisán
megnyílnak a kormányablakok
– szólt a jövõrõl a kormány-
megbízott. A cél, hogy mindent
egy helyen lehessen intézni
reggel 8 és este 20 óra között,
a hét öt napján. 

2014 elejére a kormányabla-
kok száma megtízszerezõdik –
így az egyablakos eljárás révén
átláthatóbbá, könnyebbé és
hatékonyabbá válnak a folya-
matok.

A parlament múlt heti ülésén döntött arról, hogy július 1-tõl a tavalyi
áprilisi árakhoz igazodhat a szemétszállítási díj. A kormány szándékának
megfelelõen a hulladékszállítás díjainak országosan egységesnek és a
szolgáltatással arányosnak kell lennie. 

Ezen kívül igazságosnak és megfizethetõnek a családok és háztartások
számára. Errõl a közelmúltban Németh Szilárd, a rezsicsökkentésért fele-
lõs fideszes munkacsoport vezetõje beszélt. A parlamenti döntést követõ-
en azt mondta: ezzel a döntéssel olyan történelmi lépés valósult meg,
melyre az elmúlt negyven évben nem volt példa.

Manninger Jenõ, a megyei közgyûlés elnöke, a keszthelyi térség or-
szággyûlési képviselõje érdeklõdésünkre elmondta: a szemétszállításra
vonatkozó törvénymódosítás lényege, hogy a szemétszállítási díjaknál a
2012. Áprilisi árakat veszik a 10 százalékos csökkentés alapjául. Azaz a
szolgáltatók júliustól a tavalyi áprilisi ár 4,2 százalékkal megemelt össze-
gének 90 százalékát kérhetik a szemétszállításért. 

A BETEGSÉGRÕL DR. PETZ ZSUZSANNA TÜDÕGYÓGYÁSZT KÉRDEZTÜK

„Kioltható” az allergia
Dr. Moll Károly Orvos Emlékére Közhasznú Alapítvány

8380 Hévíz, Vörösmarty u. 32.

2012. évi közhasznúsági jelentés
Az alapítvány egyszerûsített mérlege (forintban): 
Eszközök

A.) Befektetett eszközök –
B.) Forgóeszközök
– pénzeszközök 9.291.339
Összesen: 9.291.339

Források
C.) Saját tõke
– induló tõke 2.768.307
– tõkeváltozás 7.408.746
– t. évi eredmény – 885.714
Összesen: 9.291.339

BEVÉTEL – KIADÁS ALAKULÁSA:

BEVÉTELEK: 2012. jan. 1. nyitó pénzkészlet 10.177.053
Támogatás 70.000
Bankkamat 491.308
SZJA 1% 248.957
Bevételek összesen: 10.987.318

KIADÁSOK:
Pénzbeni adományok szociális, egészségügyi, kulturális célra 1.100.000
Természetbeni adományok rászorulók részére 498.018
Bankköltség 23.176
Egyéb szolgáltatás, hirdetés, posta ktg., ügyvédi ktg. 74.785
Kiadás összesen: 1.695.979

Az alapítvány az alapító okiratban meghatározott céloknak megfelelõen végezte tevékenységét.
Kiadásai között elsõbbséget élveztek a hévízi és keszthelyi intézmények és  a hévízi szociálisan rá-
szoruló családok. Az alapítvány számlájára 2012. évben csak egy vállalkozástól érkezett támogatás.
Központi költségvetési szervtõl és helyi önkormányzattól támogatás nem érkezett. Vezetõ tisztség-
viselõk személyi juttatásban nem részesültek. A kuratórium a közhasznúsági jelentést 1/2013. sz.
határozattal elfogadta. 

Dr. Szendrõdi Miklós 
a Kuratórium elnöke

Az alapítvány köszönetet mond támogatóinak, személyi jövedelemadójuk 1%-ának az alapítvány
számlájára történt felajánlásáért. 

A felajánlott összeget a hévízi és keszthelyi iskolák, szociális intézmények eszközbeszerzésének
támogatására, valamint hévízi rászoruló családok anyagi támogatására használtuk fel. Kérjük továb-
bi támogatásukat. Alapítványunk adószáma: 18968622-1-20. 

Köszönettel:  az  alapítvány  kuratóriuma

Túl vagyunk a mogyoró, a barka virágzásán, és bármerre tekin-
tünk, virágzó gyümölcsfákban gyönyörködhettünk. Az újraéledõ
természet sokaknak könnycseppeket csal a szemébe, orrában kel-
lemetlen viszketõ érzést okoz, és még sorolhatnám a panaszokat.
Egy szó, mint száz: kitört a tavasz és vele együtt kezdetét vette az
allergiaszezon.   

A Zala Megyei Közgyûlés legutóbbi ülésén jóváhagyott SZMSZ mó-
dosítása értelmében a mandátumáról megyei tankerületi igazgatói
kinevezése miatt lemondott Pácsonyi Imre helyett mostantól új kép-
viselõ, Nagy Tamás vesz részt a Zala Megyei Közgyûlés munkájában. 

DÖNTÖTT A PARLAMENT

Csökken a szemétszállítás díjaA járásokról



A Bázakerettyei Közös Önkor-
mányzati Hivatal március elsején
kezdte meg mûködését, az új
közigazgatási szervezetet kilenc
település – Bázakerettye, Csör-
nyeföld, Kerkaszentkirály, Kiscse-
hi, Lasztonya, Lispeszentadorján,
Maróc, Muraszemenye és Szent-
margitfalva – alkotja. Csörnye-
földön kirendeltség mûködik, na-
pi nyolcórás nyitva tartással és s
teljes feladat-ellátással. 

– Az önkormányzati törvény
közös hivatal kialakítására vonat-
kozó elõírásainak sem a báza-
kerettyei, sem a csörnyeföldi kör-
jegyzõség külön-külön nem tu-
dott eleget tenni, miután egyi-
künk sem felelt meg az elvárt két-
ezres lélekszámnak. Az egyesülés-
sel azonban teljesültek a kritériu-
mok; az összlakosság száma 2930
fõt tesz ki, ami viszont már meg-
felel a közös hivatal mûködési fel-
tételeinek – mondta el érdeklõdé-
sünkre Iványi László, Bázakerettye
polgármestere. 

– A közigazgatás szerkezeti
átalakítása az oktatási-nevelési
intézményeket is érintette. Mi-

lyen változásokat hozott mindez
Bázakerettyén?

– Az már mindenki számára is-
mert tény, hogy az iskolák állami
fenntartásba kerültek. Iskolánk-
kal kapcsolatos átadás-átvételi
eljárás 2012 decemberében meg
is történt. Óvodánk tekintetében
azonban speciálisabb helyzetben
vagyunk, mivel az intézmény a
Letenye Kistérség Többcélú Tár-
sulás keretein belül, a becsehelyi
óvoda tagintézményeként mû-
ködött és mûködik is jelenleg a
nevelési év végéig. A következõ,
2013/14-es nevelési évtõl azon-
ban visszakerül önkormányzati
mûködtetésbe, hogy ennek mi-
lyen formáját választjuk, arról az
elkövetkezõ idõszakban dön-
tünk. 

– Mi jellemzi ez évi költségve-
tésüket? Milyen az önkormányzat
gazdasági helyzete?

– Továbbra is szem elõtt tartjuk
a takarékosságot, hogy az elõzõ
évekhez hasonlóan biztosítsuk ön-
kormányzatunk pénzügyi helyze-
tének stabilitását. Fontos változás,
hogy 2013-tól feladat alapú finan-
szírozás lépett érvénybe, ami azt
jelenti, hogy az önkormányzatok
csak a kötelezõen ellátandó fel-
adataikhoz kapnak állami forrást.
További változás, hogy az állam az
átvett feladatokkal egyidejûleg
csökkentette a települések hely-
ben maradó adóbevételeit. Ez
minket is érintett, tehát szoros és
szigorú költségvetést tudtunk
megalkotni erre az évre is. Pozi-
tívumként értékelhetõ viszont az

önkormányzati adósságrendezés.
Ennek kapcsán a mûködési célokra
felvett húszmillió forintos folyó-
számlahitelünket átvállalta az ál-
lam. 

– A törvényi változások miatt
idén a víz- és szennyvízrendszer
üzemeltetése kikerül a Nonprofit
Kft. feladatkörébõl.

– Igen, ugyanis a törvény ki-
mondja, hogy csak bizonyos szá-
mú bekötési ponttal rendelkezõ
szolgáltató mûködtethet ilyen lé-
tesítményt. Ezért az önkormány-
zat tulajdonrészt vásárolt az
Észak-zalai Víz és Csatornamû Zrt.-
ben, valamint a Dél-zalai Víz- és
Csatornamû Zrt.-ben egyaránt. A
további üzemeltetéssel kapcsolat-
ban döntést kell hoznunk a kö-
zeljövõben. 

– Változott a szemétszállítás
rendszere is.

– Igen, de ez díjnövekedésben
nem érinti a lakosságot, mert ná-
lunk nem kéthetenként, hanem
heti egy alkalommal szállítják el a
hulladékot. Ellenben sok panasz
érkezett a kuka méretére vonat-
kozóan, amelybõl csak egyfélét le-
het használni. Egy faluban, ahol
komposztálnak, nem sok szemét
gyûlik össze, nem beszélve az
egyedülállókról. A szolgáltató felé
természetesen jeleztük, hogy le-
hessen kétféle méretet használni,
ami persze díjban is különbséget
jelent. A másik probléma, hogy
csak a Kerettye falurészben van
gyûjtõsziget, ahova nehéz eljuttat-
ni a szelektív hulladékot, fõleg az
idõseknek, a település nagy terüle-
ti kiterjedése miatt. Ezért Bázán is

el kellene egy gyûjtõsziget, de en-
nek létesítését, ígérete ellenére
még nem teljesítette a szolgáltató.
A házaknál zsákos szelektív hulla-
dékgyûjtésre mindazonáltal van
lehetõség egy másik szolgáltató
által. 

– Milyen évet zárt az elmúlt
évben a termálfürdõ? 

– Több mint félmilliós veszte-
séggel zárta a 2012-es esztendõt
a strandfürdõ, ami a bevétel és a
kiadás különbségébõl fakadt. A jö-
võre nézve azonban biztató, hogy
a vendégek száma a korábbi évhez
viszonyítva több mint 1200 fõvel
nõtt, így megközelítette a 14500
fõt. Június elsején szeretnénk
megnyitni a fürdõt. Bízunk a jó
idõben, és reméljük, idén még
többen keresik fel.

– Ha már a strandról beszél-
tünk, idén mikor rendezik meg a
termálkupát?

– Idén június 29-én tartjuk a
hetedik termálkupát, a kispályás
labdarúgótorna és családi napra az
elõzõ évekhez hasonló érdeklõ-
désre számíthatunk.

– Milyen fejlesztések megvaló-
sítását remélik az idei évben?

– Bízunk abban, hogy hamaro-
san döntés születik a bázake-
rettyei templom, a volt erdei is-
kola és a szolgáltatóház tetõszer-
kezeteinek, valamint a körjegyzõ-
ségi hivatal épületének felújítását
illetõen. A Zalai Dombság Turiz-
musáért Egyesülettel valamint a
Nonprofit Kft.-vel együttmûköd-
ve nyújtottuk be ezeket a pályá-
zatokat a Leader programra. De
vannak már nyertes pályázataink
is. A Polgárõr Egyesülettel és
nyolc másik környezõ település-
sel közösen térfigyelõ kamera-
rendszer kiépítésére kerülhet sor.
A Bányász Mûvelõdési Egyesület-
tel közösen kiadandó helytörté-
neti könyv szerkesztése is már el-
kezdõdött. A Déryné Mûvelõdési
Ház elbontott színháztermének
helyén egy fedett szabadtéri
színpadot és nézõteret szeret-
nénk létesíteni. Erre nyertünk pá-
lyázati forrást, a kivitelezés elkez-
dése azonban további egyezte-
tést kíván meg a tulajdonos, bá-
nyász szakszervezettel. 

Két pályázaton pedig már túl
vagyunk. A Horvát–Magyar IPA
program keretében elkészültek a
szennyvízrendszer rekonstrukció-
jának tervei, és befejezõdött a bel-
területi csapadék- és belvízelveze-
tés kiépítése az Új Széchenyi Terv
keretében.

Szeretnénk bõvíteni a foglal-
koztatást, ami a jelen gazdasági
helyzetben szintén nem könnyû,
illetve nem sok eszköz áll rendel-
kezésére önkormányzatunknak.
Természetesen folyamatosan ku-
tatjuk a lehetõséget, szívesen fo-
gadjuk az érdeklõdõket, segítünk
nekik a közvetítésben, az informá-
ciók beszerzésében és átadásában
– hangsúlyozta Iványi László.

FALUKÉP4 TÉRSÉG

JÚNIUS ELSEJÉN NYIT A TERMÁLSTRAND BÁZAKERETTYÉN

Épületfelújításokat terveznek

Pötréte szép természeti kör-
nyezetére és horgásztavaira a
külföldiek is felfigyeltek; a tele-
pülés központjában felállított
zászlókertben hét nemzet zászla-
ja lengedezik a magyar trikolór
mellett. A községben két sikeres
rendezvényt tartottak áprilisban;
13-án irodalmi vetélkedõt, 20-án
nyugdíjas napot. Az utóbbi prog-
ramon a település mindennapi
életérõl, fejlesztésének szándé-
kairól beszélgettünk Gáspár Ká-
roly polgármesterrel. 

– A közös önkormányzati hiva-
talt Felsõrajk központtal hoztuk
létre. Szervezeti szempontból nem
történt változás, hiszen a koráb-
ban körjegyzõségben mûködõ öt
település továbbra is együtt ma-
radt. A feladatfinanszírozás beve-
zetése, valamint a helyi adóbevé-
telek elvonása miatt forrásaink vi-
szont jelentõsen csökkentek. Sze-
rencsére három cég, kiknek veze-
tõivel-tulajdonosaival jó a kapcso-
latunk, segítõkészek – egy tõzeg-
feldolgozó, egy kertészet és egy
sertéstelep – is mûködik települé-
sünkön, így valamennyi iparûzési
adóval továbbra is számolhatunk.
Önkormányzatunk is igyekezett
saját bevételre szert tenni, így a
magántulajdonba lévõ bányatava-
kat bérbe adtuk az 1994-ben létre-
hozott horgászegyesületnek. A ci-
vil szervezet a jelen gazdasági kö-
rülmények ellenére jól mûködik,
napijegyforgalma meghaladja a 7-
8 millió forintot évente. Ez azt is
jelenti, évente 3000–3500 ven-
déghorgász fordul meg nálunk.
Nagy népszerûségnek örvend a
lékhorgászat, ami értelemszerûen
nem minden évben tud megvaló-
sulni. A horgászegyesület bérleti
díjat fizet az önkormányzatnak,
ami idén 4,5 millió forint. 

– 2010 óta polgármester. Való-
ra vált–e minden álma?

– Egy kárpitos üzem ügyveze-
tõjeként dolgozom fõállásban,
ahol 45 fõt foglalkoztatunk, ami

sok elfoglaltságot jelent. Ezért
nem akartam polgármesternek je-
löltetni magamat elõször, de aztán
úgy gondoltam, a faluért nagyobb
részt kell vállalnom az önkormány-
zati munkában. Kérdésére vissza-
térve, nagy álmaim voltak, me-
lyek, ahogy az szokott lenni, rész-
ben megvalósultak, részben nem.
Jelentõsebb beruházás volt a mû-
velõdési ház rekonstrukciója, amit
pályázati forrás is segített. Emel-
lett néhány útszakaszt is felújítot-
tunk. A második önkormányzati
ciklusban alpolgármesterként dol-
goztam. Már akkor is érezhetõ
volt, hogy a lakosságot nehéz be-
vonni a közösségi életbe. Ez sajnos
ma sem könnyû, hiszen még nehe-
zebbé vált a megélhetés azóta,
ami kihat az emberek hangulatára. 

– Mit tettek annak érdekében,
hogy a lakókat kimozdítsák ott-
honról? 

– A falu közösségét megerõsí-
tendõen létrehoztunk egy zászló-
kertet, melyet hét nemzet lobogó-
ja díszít, jelezve ennyiféle náció él
nálunk. Idõközben ugyanis sok kül-

földi (fõleg osztrák és német) tele-
pült be, idén hollandok is, így ha-
marosan az õ zászlajukat is ki-
tesszük. Emellett új rendezvénye-
ket indítottunk el.  Éves program-
sorozatunk a márciusi borver-
sennyel kezdõdik. Ez egy hagyo-
mányos rendezvény, melyen han-
gos borbírálat zajlik, és amit két
évvel ezelõtt borkorcsolya-ver-
sennyel bõvítettünk. Áprilisban
tartjuk az irodalmi vetélkedõt,

amit nemessándorházi példára új
programként hoztunk létre. Most
az idõseket invitáltuk egy mûsoros
délutánra, melyen finom ételekkel
és italokkal vendégeljük meg õket.
Készítettünk két ajándékcsoma-
got, hogy a falu legidõsebb lakóit
megköszöntsük. Idén Póczak
Kálmánnénak és Sinkovics Gézának
(mindketten 91 évesek) adjuk át
otthonukban. 

Júniusban tartjuk a falunapot. A
tavalyi nagyon emlékezetes szá-
munkra, mert a hivatal udvarában
felavattuk a falukertet, amit a Ko-
vács Gyulától vásárolt õshonos
gyümölcsfákkal (alma, körte, szilva,
cseresznye stb.) ültettünk be.
Emellett igazán sokféle program-
ból válogathatott a falu lakossága.
Nagy sikert aratott a letenyei fú-
vószenekar, amely végigvonult a
falun. Idén takarékossági okokból
egy kicsit szûkebbre szabjuk a falu-
napot; a tûzijátékról lemondunk. A
Pötréte Fejlõdéséért Közalapítvány
sokat tesz a faluért, a lakókért.
2011-ben nagyszabású gyermek-

nappal lepték meg a kicsiket és na-
gyobbakat egyaránt. Az alapítvány
szervezi meg minden évben az év
két utolsó rendezvényét, a Miku-
lást és a fenyõünnepet. Az utóbbi
programon a hottói bábszínház
adott mûsort az elmúlt évben. 

– Milyen fejlesztéseket tervez-
nek?

– A Leader programra nyújtot-
tunk be két pályázatot. Egy játszó-
teret szeretnénk létesíteni a sport-
pálya elõtti területen, a másik pá-
lyázatból pedig egy szép kerítést
építenénk a temetõ köré, mert az
elöregedett tujákat már ki kell
vágni. A ravatalozó felé vezetõ
úton térköves sétányt alakítanánk
ki. Abban bízunk, hogy minden-
szentekre elkészülnek ezek a mun-
kák. A faluba vezetõ út felújítását
is tervezzük, melyet a kamionok
nagyon tönkretettek. Büszkék va-
gyunk arra, hogy településünk
nem adósodott el, így az önkor-
mányzati adósságrendezés nem
érintett bennünket. Cserébe vi-
szont kaptunk egy lehetõséget,
vagyis ezen út rekonstrukcióját
kértük abban a levélben, melyet
Pintér Sándor belügyminiszternek
kellett megcímezni. 

Tavaly pályáztunk tóparti pihe-
nõpark kialakítására. Egy kiszolgáló
épületet építettünk volna a horgá-
szok számára, de sajnos elutasítot-

ták pályázatunkat azzal az érvvel,
hogy nem teremt munkahelyet.
Tervünkrõl azonban nem mondunk
le, ha lesz olyan kiírás, újból pályá-
zunk. A polgármesteri hivatal épü-
letét is szeretnénk felújítani, erre
is engedélyes építési tervekkel
rendelkezünk. Egy új szárnnyal bõ-
vítenénk az épületet, ahol nappali
ellátást nyújtó idõsek klubját hoz-
nánk létre. A beruházás megvalósí-
tására szintén pályázatot szeret-
nénk benyújtani. 

A nyugdíjasnapon Gáspár Károly
polgármester minderrõl tájékoz-
tatta a lakosságot is. Beszélt arról
is, hogy a szemétszállítás heti be-
vezetésével jelentõsen növeked-
tek a kiadások, de az önkormány-
zat állja a megemelkedett külön-
bözetet, így továbbra is csak hat-
ezer forintot kér a lakóktól éves
hozzájárulásként. 

A rendezvényen Büki Antalné
Szabolcska Mihály: Petõfi címû
versét szavalta el. Mint mondta,
ezt a verset hatodikos korában ta-
nulta meg. Az irodalom és a versek
szeretetét édesanyjától, édesapjá-
tól örökölte. Bátyja, Pérk Ferenc a
zalaegerszegi Zrínyi-gimnázium ta-
nára volt, tiszteletére 1991-ben
emlékalapítványt hoztak létre,
melynek feladata a tehetséges
diákok jutalmazása.

Antal Lívia

KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS RENDEZVÉNYEKKEL

Pötréte, a nemzetközi falu



Magai Ágota,
Becsvölgye polgár-
mestere elmondta,
fontos, hogy az
emberek tudják,
hogy az önkéntes
munka nem egyen-
lõ a korábbi társa-
dalmi munkával. Az
önkéntes munkát
törvény szabályoz-
za, mely az önkén-
tesre és az önkén-
test fogadó szerve-
zetre egyaránt vo-
natkozik. Ennek megfelelõen az
önkormányzat intézményeit hi-
vatalosan regisztráltatta, ami
azért is fontos, hogy igazolni
tudják a foglalkoztatást helyet-
tesítõ támogatásban részesü-
lõknek a kötelezõ harmincnapos
munkavégzést, valamint a kö-
zépiskolásoknak az ötven óra
közösségi munkavégzést, ami
elõfeltétele az érettséginek.

A program egyik célja a hát-
rányos helyzetû munkavállalók
segítése új tapasztalatokkal,
kapcsolatokkal, tudásokkal az
önkéntességen keresztül. Szá-
mukra Csináljunk közösségi ker-
tet címmel ötnapos önkéntes
felkészítést valósítottak meg

Becsvölgyén. Ehhez kapcsolódó-
an az iskolában egy kis kertet
alakítottak ki, ahová krumplit ül-
tettek a tanfolyamon tanultak
szerint.

Darázsi Zsolt, a program
mentora elmondta, a képzésen
résztvevõknek lehetõsége nyílt
arra, hogy megismerjék a bio
kertmûvelést. Ennek lényegi
eleme az ásás és kapálás helyett
alkalmazandó takarásos talajmû-
velés, továbbá az úgynevezett
„ingyen napszámosok", (rova-
rok, madarak) betelepí-
tése növényvédelmi
céllal. 

Az elsõ alkalommal
az önkéntességrõl esett

szó, ez a motivációs nap a lelki
ráhangolódást is segítette a fel-
adatra. A második nap az infor-
matikára irányult, szakmai céllal
bio kertek kialakításával foglal-
kozó honlapokat tekintettek

meg. Bemutatkoz-
tak a települések in-
tézményei és civil
szervezetei, ahol ön-
kéntes munkát lehet
végezni. A követke-
zõ három foglalko-
zás már kifejezetten
szakmai jellegû volt,
az önfenntartó gaz-
daságról, a termé-
szetközeli gazdálko-
dásról, az üvegház-
hatásról, a bio vagy
organikus kertmû-

velés technikáiról beszélgettek.
Az új ismereteket zalai, országos
és nemzetközi példákkal tá-
masztotta alá a szakmai elõadó,
melyeket fotókon, filmeken
néztek meg. A komposztálás
szükségességérõl, a gyümölcs-
és zöldségfeldolgozás, a téli el-
tevés (aszalás, savanyítás stb.)
házi módszereirõl is szót váltot-
tak a részt vevõk.  

A projekt az Európai Unió és
az Európai Szociális Alap társfi-
nanszírozásával valósul meg.

Lehet drog nélkül élni címmel
pályázati projektet valósított
meg a közelmúltban Élhetõbb
Zalaszentivánért Közhasznú
Egyesület. A programsorozat azt
kívánta elõsegíteni, hogy helyi és
környékbeli fiatalok õszinte be-
szélgetéseken szakemberek ve-
zetésével ismerjék meg a kábí-
tószer-fogyasztás veszélyeit.

Programunk személyiségfej-
lesztõ, önértékelést tanító, önbe-
csülést nevelõ tréningekre, fog-
lalkozásokra épült annak érdeké-
ben, hogy a gyerekek tisztában
legyenek ilyen irányú döntéseik,
cselekedeteik súlyával és követ-
kezményeivel. Tájékoztatást kap-
tak abban is, hogyan oldják meg a
konfliktus- és stresszhelyzeteket
anélkül, hogy esetlegesen káros
szerekhez nyúlnának – mondta el
Dormánné Péter Márta, az Élhe-
tõbb Zalaszentivánért Közhasznú
Egyesület titkára.

A drogprevenciós program
fontos eleme volt, hogy ne csak a
fiatalok, hanem a pedagógusok és
a szülõk is kaphassanak informáci-
ót gyermekeik korosztályát érintõ
problémákról, veszélyekrõl és
megoldási módokról. Major Zsolt,
a kábítószer ellenes fórum zala-
egerszegi társelnöke tartotta ezt
a foglalkozást, aki a droghasználat
jelenlegi helyzetérõl, drogok ha-
tásáról, veszélyeirõl, a jogi követ-
kezményekrõl tájékoztatta a je-
lenlévõket, kitérve arra is, mit te-
het a szülõ, a pedagógus a
droghasználat megelõzé-
séért.

Kifejezetten a gyere-
kekre irányult a több alka-
lommal megtar-
tott drámacso-
port foglalkozás,
valamint az önis-

mereti és személyiségfejlesztõ
tréning, melyek a véleményfor-
málás mellett a megküzdési stra-
tégiákhoz, és a nehézségek keze-
léséhez szükséges készségek fej-
lesztéséhez járultak hozzá.

Lázár Péter elõadómûvész,
drámapedagógus érdeklõdésünk-

re elmondta, a tanítási dráma esz-
közeit alkalmazta a drámapeda-
gógiai foglalkozásokon, melyen
többek között szituációs felada-
tokban próbálhatták ki magukat a
fiatalok. Korábban részt vett a BM

által finanszírozott Impul-
zus táborban, ahol kollé-

gáival több drámapeda-
gógiai módszert dol-
goztak ki különbözõ
korosztályok számára

drogmeg-
elõzés céljá-
val. A reak-
ciókról el-

mondta, a gyerekek tisztában
vannak az (il)legális szerek (drog,
alkohol, cigaretta) használatának
veszélyeivel. Biztatónak tûnt
azonban, hogy ezt mégsem teszik
meg, mivel nagyon foglalkoztatta
õket a rászokás, a függõség kér-
dése, problémaköre. Ennek kap-

csán több példát is felhoz-
tak, hogy a környezetük-
ben élõ felnõttek hogyan
szoktak le a dohányzásról.
Arra a kérdésre, hogy a
drogmegelõzés a tanrend
része legyen, a drámape-
dagógus azt válaszolta: az
Impulzus program nagy
ereje pont abban rejlett,
hogy az órarendbe illesz-
tették a foglalkozásokat,
és nem tanórán kívülre,
melyre, ha akarnak, el-
mennek a diákok, ha akar-
nak, nem.  

A nyolcadikos Jakoborics Dóra
Kata elmondta, a szituációs fel-
adatok során sokat nevetett, kö-
zelebb került osztálytársaihoz, és
sok információt tudott meg a
droghasználat veszélyeirõl.

Fehér Lászlóné tréner, a Zalai
Népfõiskola Egyesület titkára ve-
zette az önismereti és személyi-
ségfejlesztõ foglalkozásokat. El-
mondta, a közösségfejlesztõ tré-
ning fontos eleme volt a bemu-
tatkozás és az együttmûködés
gyakorlása, melyen a kihúzott ké-
pek segítségével magukról kellett
beszélniük a gyerekeknek. Megle-
põ módon, hiába járnak már sok-
sok éve egy osztályban, új isme-
reteket tudtak meg egymásról,
melynek nagyon örültek. A foglal-
kozások tematikája többek között
az erõ és gyengeség, a nehézség
és kezelése, a barátság, egymásra

utaltság, szeretet valamint az
erõszak témakörét érintette. 

Például mit tartanak erõszak-
nak, egy gyakorlatot hajtottak
végre, melyen különféle szavakat
mondtak, majd utána hosszabban
is kifejthették véleményüket. Zsa-
rolás, pénz, fegyver, alkohol,
drog, cigi, lelki bántalmazás, erõl-
tetés – sorolták a fiatalok. Elhang-
zott Boston, Pécs neve, utalva a
két városban történt robbantásra
illetve gyilkosságra. Baumgartner
Roland azt fûzte hozzá, hogy saj-
nálatos módon, egyre több az

erõszakos, életellenes bûncselek-
mény. Fazakas Kriszta a családon
belüli erõszakot említette. Kovács
Roland a gyõzelmet gondolta erõ-
szaknak. Korán kell kelni, sok le-
mondással és kötelezettséggel
jár, és az edzõ is kíméletlen a
sportolóhoz, magyarázta véle-
ményét. 

A projekt megvalósítása jó al-
kalmat adott arra, hogy Zala-
szentiván valamennyi, a drog-
prevenció kérdéskörében érintett
szervezet összefogjon, együtt
gondolkodjon és cselekedjen. Az
együttmûködõ szakértõk pedig
partnerként szerepet vállaltak a
programban, hiszen a Nemzeti
Drogstratégiában megfogalma-
zott elvek alapján közös cél a leg-
veszélyeztetettebb korosztály
számára történõ segítségnyúj-
tás, a droghasználat elkerülésé-
ben és a már kialakuló függõség
leküzdésében. A foglalkozások az
Integrált Közösségi és Szolgál-
tató Tér épületében valósultak
meg.

Az Élhetõbb Zalaszentivánért

Közhasznú Egyesület 

„Lehet drog nélkül élni” címmel nyert

drogprevenciós programsorozatra

500 ezer forint támogatást a Nemzeti

Család és Szociálpolitikai Intézettõl 

a KAB-ME-12-7650 azonosítószámon. 
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Lehet drog nélkül élni

– A feladatfinanszíro-
zás bevezetése és az adó-
elvonások miatt azonban
kevesebb pénzt tudunk
idén fordítani a sportra és
a kultúrára, és ugyanezen
okokból egy kellemetlen
intézkedést is meg kellett
hoznunk. Az éveken át
szinten tartott kommu-
nális adó éves díját hat-
ezerrõl kilencezer forint-
ra emeltük, annak érdekében, hogy a nem kötelezõ
feladatainkhoz forrásokat tudjunk rendelni – tájékoz-
tatott a település költségvetési helyzetérõl Farkas
Imréné polgármester. – A tartaléknak vi-
szont örülünk, de egyelõre nem kívánjuk
elkölteni, mert még nem tudjuk, miként
változik majd még az önkormányzatok fi-
nanszírozása. Itt szeretném megemlíteni,
hogy Becsvölgye csatlakozott hozzánk,
így nyolc település alkotja a Gellénházi
Közös Önkormányzati Hivatalt.

Két beruházást szeretnénk megvalósí-
tani. Az egyik, a 2012. augusztus elsejé-
vel létrehozott, de egyelõre csak papíron
mûködõ bölcsõde kialakítása. Ehhez ko-
moly belsõ átalakítási munkákat kell elvé-
geznünk az óvoda egyik épületrészében,
ahol helyet kap az intézmény külön bejá-
rattal. Az átépítés 10–12 millió forintba
kerül. Megfelelõ pályázati kiírásra várunk
jelenleg, hogy támogatást nyerjünk
megvalósításához. Az óvoda felújítására azonban már
be tudtuk adni a pályázatot. Fûtéskorszerûsítést, a
nyílászárók cseréjét szeretnénk elvégezni a teljes
épületet érintve. A harmincmillió forintos beruházás-
ban húsz százalék önerõt kell majd vállalnunk, mert

érintettek voltunk az adósságkonszolidációban.
Mindezek tükrében most az látom, hogy a bölcsõdét
csak jövõ õsszel tudjuk megnyitni. Az önállóan gaz-
dálkodó intézményt öt település társulása fogja fenn-
tartani.

A polgármester elmondta, a siófoki székhelyû
Földgázszállító Zrt. jóvoltából mozgásfejlesztõ játé-
kokkal, lábtengó- és tollaslabdapályával gyarapodik
az iskola udvara. A cég az Energikus Települések
Programja keretében, hárommillió forint értékû fel-
ajánlásként, valósítja meg ezt a fejlesztést május 23-
án. Ezen a napon száz fõt fognak vendégül látni a vál-
lalattól, akik ezt a munkát önkéntesen végzik el.  

Gellénházi Krónika címmel helyi újságot jelentet-
tek meg az idén. Az a céljuk, hogy elsõ kézbõl és pon-
tosan informálják a lakosságot a törvényi változások-
ról, az önkormányzat feladatairól és terveirõl. Az új-
ságban minden helyi rendezvényrõl tudósítás jelenik
meg, ami több oldalt is kitölt a sokféle programnak
köszönhetõen. A közelmúltban ünnepelte 15 éves
fennállását a Vajda József Népdalkör, megtartották a
népdal szakági bemutatót, valamint a Weöres Sándor

gyermekszínjátszó találkozó megyei fordulóját. Az el-
múlt szombaton kulturális mûsor, termékbemutató
és -kóstoló várta az érdeklõdõket a tavaszi fesztiválon
(képünkön). Május 26-án pedig az Orchidea Kamara-
kórus számít a közönség figyelmére.

STABIL KÖLTSÉGVETÉS ADÓSSÁGKONSZOLIDÁCIÓVAL

Tervezhetõ munka, színes rendezvények
Jól indult az év Gellénházán az önkormányzati

adósságrendezés következtében, melynek kö-
szönhetõen a 2013. évi költségvetésükben mûkö-
dési és fejlesztési tartalékot is tudott képezni a
helyhatóság.

BECSVÖLGYE JÖVÕJÉÉRT EGYESÜLET

Önkéntes munkával a kisfalvakért

FELVILÁGOSÍTÓ PROGRAM A DRÁMAPEDAGÓGIA ESZKÖZEIVEL

Az önkéntesség elterjesztése, a helyi erõforrások felszínre
hozása és a részvétel erõsítése célja a Becsvölgye Jövõjéért
Egyesületnek, amely a TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0097 kiírás segít-
ségével „Önkéntes Göcsej" elnevezésû közösségi programot va-
lósít meg nyolc település – Becsvölgye, Csonkahegyhát,
Dobronhegy, Kustánszeg, Milejszeg, Németfalu, Nova és
Pálfiszeg – valamint a Zalai Falvakért Egyesület Önkéntes Cent-
rumának közremûködésével.



A tanulmányúton közösségi
gazdaságfejlesztés helyi elemei-
vel ismerkedtek meg a vendégek. 

Szeder-Kummer Mária, a Zalai
Falvakért Egyesület titkára errõl
elmondta, az or-
szág egyik leghát-
rányosabb helyzetû
sásdi kistérségben
fekvõ Alsómocsolád
arra kitûnõ példa,
hogyan lehet kö-
zösségi megoldáso-
kat találni helyi
problémák, kezelé-
sére, enyhítésére. A
Baranya megyei
alig négyszáz lelkes
faluban 1991 óta
zajlik ez a munka a
polgármester irányításával és kö-
zösségfejlesztõk közremûködé-
sével, ami a helyi értékre épül.
Ennek köszönhetõen vált a tele-
pülés a falusi turizmus egyik
gyöngyszemévé, és mindeköz-
ben a munkanélküliség enyhíté-
sére is gondot fordítottak. Az ön-
kormányzat Magunk kenyerén
címmel most elindított közösségi

gazdaságfejlesztési programjá-
val, tartósabb, illetve fenntartha-
tóbb eredményeket vár el. Fõ
eleme, a helyi pénz, a Rigac beve-
zetése, mellyel csak helyi termé-

ket és szolgáltatást lehet vásárol-
ni, valamint az állattartás és nö-
vénytermesztés ösztönzése. 

Alsómocsolád a gesztora a
Köz-Tér-Háló a családokért prog-
ramnak, mely tíz, munkanélküli-
ség sújtotta településen a mély-
szegénységben élõknek kíván se-
gíteni képzéssel és egyéb szol-
gáltatásokkal. 

A kisvejkei gyümölcsfeldolgo-
zó szociális szövetkezet pedig
arra volt kitûnõ példa, hogyan
lehet a gyümölcstermelõ gazdá-

kat összefogni a közös cél érde-
kében, majd stabil exportpiacot
teremteni a helyi termékeknek,
és hogyan lehet fenntarthatóan
és profitorientáltan mûködni, a
környékbeliek szociális helyzeté-
nek javítása, munkahelyek te-
remtése mellett.

Vajmi István, Zalatárnok alpol-
gármestere elmondta, Alsómo-
csolád elõnyt élvez, mert jelentõs
iparûzési adóbevétellel rendelke-
zik. Ezeket a forrásokat jól hasz-

nosítja fõleg turisztikai
céllal. Zalatárnok szintén
szép természeti környe-
zetben fekszik, ami alkal-
massá tenné a települést
egyedi kínálatú falusi tu-
rizmus kialakítására. 

Fábiánné Simon Klá-
ra, az alsónemesapáti
Harangláb Egyesület el-
nöke úgy vélekedett: A
lenyûgözõ eredmények-
ben fontos szerepet ját-
szik a polgármester, aki
mindig megtalálja azokat

az embereket, közösségfejlesztõ
szakembereket, akik segítik az el-
képzelések megvalósítását, még-
pedig közös akaratuk mentén.

Varga Béla, pusztaedericsi me-
zõgazdasági vállalkozó szerint a
szociális szövetkezet, bármennyi-
re is igyekszik felkarolni a hátrá-
nyos helyzetû embereket, a prob-
lémában gyökeres változást nem
tud hozni, mivel mûködése csak
gazdaságilag tartható fenn. Eh-
hez pedig tõke és kapcsolatok
kellenek. 

KÖRNYEZET6 TÉRSÉG

A három éve felújított létesít-
mény egy különleges színfolt a Ba-
laton-felvidéki Nemzeti Park terüle-
tén. Az állatsírok kertje az üdülõré-
gióban Balatongyörökhöz esik
legközelebb, a büdöskúti erdõrész

és a Szent Miklós-forrás közti turis-
taútvonalon érhetõ el. Az állatbará-
ti emlékhely a rekonstrukciója elõtt
alig volt ismert. A fejfákkal megje-
lölt kutyasírok régi keletûek, erede-
tét a vonyarcvashegyi polgárõrök
kezdték el kutatni. Támpontot je-
lentett, hogy a feliratokon a  kutya-
nevek mellett  rendfokozati megje-
lölések szerepeltek. Veretes fém-
táblán álló felirat: „Itt nyugszik Vul-
kán Kutya õrnagy, kit szolgálattelje-
sítés közben vandál személyek or-
vul meggyilkoltak". Ez a legrégibb,
1976-os dátumú kutyasír. Jóval ké-
sõbbi idõpontok is olvashatók a töb-
bi helyen, a keresztekre erõsített kis

táblák, mindenütt szolgálatteljesí-
tés közben történt életvesztésre
utalnak. Kiderült: a terület közelé-
ben egykor katonai objektum mû-
ködött, a fejfákkal jelölt sírok õrku-
tyáinak nyughelyei. A gazdik így állí-

tottak emléket elvesztett hûséges
társaiknak.     

Az elhantolt ebek kiváló szolgála-
ti munkáján semmit nem csorbít: a
köztudatban ugyan él, hogy fegy-
veres testületeknél tartott kutyák
rendfokozatot kaptak, ilyen azon-
ban hivatalosan nem létezik. A té-
ves következtetésre csupán az ad-
hat okot, hogy mindig is volt olyan
állatbarát egyenruhás gazdi, aki a
saját vállapjával azonos jelzést he-
lyezett el a vezetõ szíjon, vagy a
nyakörvön. Az állatok nyilvántartás-
ára számozást használnak, nevet ki-
alakított szisztéma szerint kapnak a
kutyák.     

A területen 12 fejfa áll, ezeket
felújították, alacsony fagerenda ke-
rítés szegélyezi a sírhantokat. A
munkálatokat  a vonyarcvashegyi
polgárõrök a község településüze-
meltetési csoportjának  közremûkö-
désével végezték el.  Közelében tu-
ristapihenõ helyet is kialakítottak,
padokkal. A bemutathatóvá tételt
célzó civil kezdeményezését együt-
tesen segítette Vállus, a vele szom-
szédos Balatongyörök és Vonyarc-
vashegy önkormányzata.     

A létesítmény szimbolikája an-
nak, hogy egy kutya mennyire közel
tud állni érzelmileg a gazdájához,
mennyire megbecsült társ az emlé-
kezetben is. 

– horányi –

ITT NYUGSZIK VULKÁN KUTYA ÕRNAGY

Állatbarátok emlékhelye

A rendezvény szervezésében a
házigazda Deák-Széchenyi szakkö-
zépiskola mellett részt vett a Porta
Speciosa Közhasznú Egyesület,
melynek tiszteletbeli elnöke, Vizi
György lapunknak elmondta. Egye-
sületük 19 évvel ezelõtt spontán
alakult, és az elmúlt 10 évben bõ-
vült jelentõsen az intézmény kör és
a közösségük is. A konferencia cél-
ja, az építõipari szakközépiskolai
képzésnek (a technikusképzés ré-

szeként) olyan fórumot teremteni
az iskoláknak, diákoknak, ahol a
szakmailag tehetséges gyerekek be
tudják mutatni munkáikat, tudásu-
kat és a tanárok is büszkélkedhet-
nek a tanulóikkal. A magyar szak-
képzésben egyedülálló a zalaeger-
szegi rendezvény.

A hivatalos megnyitón a Város-
i Hangverseny-és Kiállítóteremben
Balaicz Zoltán alpolgármester üdvö-
zölte a konferencia résztvevõit,

szólt Zalaegerszeg történetérõl,
építészeti emlékeirõl és az építé-
szeti konferencia fontosságáról. El-
hangzott: az évrõl évre megrende-
zett találkozó szeretné felhívni a fi-
atalok figyelmét az épített örökség
szépségeire, és az újítás lehetõsé-
geire is. 

A konferencia résztvevõi kirán-
dulás keretében ismerkedtek gö-
cseji és õrségi településekkel, kiállí-
táson mutatták be pályázati mun-
káikat és ellátogattak a Hevesi Sán-
dor Színházba is, ahol a Made in
Hungaria címû darabot nézték
meg.

Jövõre a felvidéki Losonc ad ott-
hont az építésztanulók találkozójá-
nak.       

ISMERKEDÉS AZ ÉPÍTÉSZET NÉP GYÖKEREIVEL

Építész diákkonferencia

A Zalai Borút Egyesület idén
április 25-én tartotta szakmai
napját, amelyen neves szakem-
berek elõadásai mellett az ápri-
lis 5-én megrendezett borverse-
nyen minõsített borokért járó
okleveleiket is átvehették a szõ-
lõsgazdák, borászok.

Dr. Pálfi Dénes nyugalmazott
kertészmérnök, az egyesület
védnöke moderálta a rendez-
vényt, melyen Schvarz Csaba,
Zalaszentgrót alpolgármestere
köszöntötte a megjelenteket.
Ezt követõen Szõkéné Hajduk
Andrea, a Zalai Borút Egyesület
elnöke ismertette a Jó bor – Jó
szomszédság címû, Szlové-
nia–Magyarország Határon Át-
nyúló Együttmûködési program
2007-2013 keretében megvaló-
suló, félidejéhez érkezett projekt
eddigi eredményeit. 

A felsorolásban megemlítette
a nõi borászképzést, a borverse-
nyek, borturisztikai bemutatók
és szak-
mai na-
pok szer-
vezését,
m e l y e k
már több
alkalom-
mal lezaj-
l o t t a k .
Részt vet-
tek a
radgonai
vásáron,
hogy nép-
szerûsít-
sék a zalai, közte a zalaszentgróti
borokat. Megvalósulásra vár a
projektben többek között a
sommelier képzés 25 fõ részére,
kétnapos tanulmányút szervezé-
se Szlovéniába, és egy közös ta-
nulmányút Villányba, melyen a
projektpartnerek is részt vesz-
nek. Ezen kívül beszereznek egy
üzleti terminált (Touch Info

Point), amit a zalaszentgróti tu-
risztikai irodában helyeznek ki.

A projektben partner Zala-
szentgrót Város Önkormányzata.
A település is már több program-

elemet megvalósított: helyi ter-
mék bemutatásához pavilonokat
és sörpadokat szereztek be, tu-
risztikai kiadványokat készítet-
tek, szüreti fesztivált szerveztek,
v a l a m i n t
vadászati-
b o r á s z a t i
kiállításokra
invitálták az

érdeklõdõket; továbbá hasonló
programokat szerveznek még.

A szlovén partner, a Lendvai
Szõlõ- és Gyümölcstermesztõ
Egyesület a borturisztikai köz-
pontnak helyet adó épület re-
konstrukcióján dolgozik jelenleg.
A lendvai létesítmény (ahol he-
lyet adnak a zalai boroknak is) a
korábbi közös pályázatban,
Kisszentgróton kialakított Civil
Turisztikai Központ mintájára jött
létre.

Dr. Májer János, a badacsonyi
Szõlészeti és Borászati Kutató-
intézet igazgatója elõadásában a
klímaváltozás hatásairól beszélt.
Az éghajlatváltozás lehetséges
kedvezõ hatásai között említette
meg a kései szüretelésû fajtái
biztosabb beérését, vagy a vö-
rös-borszõlõfajták termesztésé-
nek növekedését. A kedvezõtlen
hatások közé sorolta egyebek
mellett az aszálykárt, a tápanyag-
felvételi zavarokat. Beszélt arról,
hogy 2011-ben a 3 millió hektoli-
ter belföldi borfogyasztástól 1
millió külföldrõl származott, de
mint hangsúlyozta, az okok elsõ-
sorban társadalmi-gazdasági vál-
tozásokra vezethetõk vissza és
kevésbé a klímaváltozásra!

A szakmai napon mások mel-
lett elõadást tartott Pál János. A
Zalai Borturisztikai Klaszter elnö-
ke a szervezet céljairól tájékoz-
tatta a jelenlévõket.

A várva várt tavasz hordozza immár a túrázási kedvet. A hosszabb
természeti sétára vállalkozók a Keszthelyi-hegység kirándulóhelyei
közt megtekinthetik a Vállus településhez tartozó erdõben lévõ, orszá-
gosan is ritka látványosságnak számító kutyatemetõt.     

A fiatalok hete programsorozat részeként Zalaegerszeg adott ott-
hont a XIX.  Nemzetközi Középiskolai Építész Diákkonferenciának. A
háromnapos eseményen 30 határon túli és magyarországi építészeti
középiskolából jöttek tanulók. A kárpát-medencei fiatalok mellett az
Olaszországból is érkeztek vendégek.

AKeszthelyi Családbarát -
Kertbarát Kör legutóbbi
vendége  Kormányos

Ferenc növényvédelmi szakmér-
nök volt, aki a környezet- és
természetazonos anyagok hasz-
nálatát népszerûsítve több, a kis-
kerttulajdonosok által is alkal-
mazható vegyszermentes nö-
vényvédelmi technológia részle-
teit ismertette.

Az ökológiai növényvédelem
egyik legnagyobb hazai népsze-
rûsítõjeként közismert mérnök,
mint elárulta, az egyetemen
vegyszerhasználatra képezték ki,
ám õ a biológiai anyagok haszná-
latával nagyobb sikereket ért el,
mint a szintetikus kemikáliákkal.
Szerinte a kiskertek tulajdonosai-
nak elöljáróban a termõföld mû-
ködõképességének helyreállítá-
sát érdemes elvégezni, mert a
talaj a biológiai rendszer legfon-

tosabb eleme. A növényorvoslás-
ra, az egyes növények immun-
rendszerének erõsítésére csak ez
után kerülhet sor. A szakember
szerint a gazdák még mindig tü-
neteket kezelnek, nem pedig a
tüneteket kiváltó okra koncent-
rálnak. A balástyai Ambro-bio
cég ügyvezetõje szerint mostan-
ra elfelejtettük a parlagon ha-
gyás fontosságát, elfelejtettük,
hogy csak növényi anyagokból
lesz olyan kiváló komposzt, ami-
ben nincs se kártevõ, se gomba,
se rovar, se egyéb károkozó. A

tiszteletbeli egyetemi docens a
diplomáját a biológiai védekezés-
rõl írta, és mint mondta, a nö-
vény önvédekezõ képességének
növelését mindenképp termé-
szetes anyagokkal érdemes vé-
gezni. A lombvédelemre, szár-
gyengeségre, mészhiányra is
rendelkezésre áll a bordói levet
és ként tartalmazó szer. A bio-
technológiai kutatás és fejlesztés
terén nevet szerzõ mérnök be-
mutatta, hogy a tavalyelõtt
Nagypáliban az alma varasodása
miatt végzett kutatás végkövet-

keztetése szerint is a levelek
kálcium és rézfelvétele bordói lé
kezeléssel, sokkal eredménye-
sebben és költségtakarékosab-
ban volt elvégezhetõ, mint a drá-
ga vegyszerekkel. Aki jó minõsé-
gû, jó ízû, jó illatú és egyforma
nagyságú növényeket szeretne
nevelni, annak a vegyszer nélkü-
li, élõ környezetet mûködésének
elvei mentén kell a zöld techno-
lógia alkalmazásába fognia, mert
a jó gazda gondosságával, a nö-
vényekbõl mindig ki lehet hozni a
maximális biológiai tudást.

ELÕADÁS A TALAJ- ÉS NÖVÉNYORVOSLÁSRÓL

Zöld technológia a növényvédelmében

A KÖZÖSSÉG ALAPÚ GAZDASÁGFEJLESZTÉSRÕL

Tanulmányúton Alsómocsoládon Jó bor – Jó szomszédság
A Zalai Falvakért Egyesület a közösség alapú gazdaságfejlesz-

tés témakörében tanulmányutat szervezett a Baranya megyei
Alsómocsoládra. Az április 15-16-án megvalósult programon pol-
gármesterek, alpolgármesterek, falugondnokok, mezõgazdasá-
gi vállalkozók, civil egyesületek képviselõi vettek részt, akik Za-
la megyébõl és az Õrségbõl érkeztek.

A projekt az MNVH Elnökségének értékelése alapján a Nemzeti Vidékfejlesztési Program
Irányító Hatósága jóváhagyásával valósult meg.



Kegyes képét mutatta az idõ-
járás a cserszegtomaji falunapi
vigalom sok száz résztvevõjének
április utolsó hétvégéjén. Az Eu-
rópa tér és a sportpálya között
lévõ területet már délelõtt bir-
tokba vették a pörköltfõzõ ver-
senyen induló, helyi baráti közös-
ségekbõl, civil egyesületekbõl,
klubokból álló, az egyes helybeli
intézményegységeket képviselõ
csapatok – adta hírül Palkovics
Zoltánné, az önkormányzat Kul-
turális, Oktatási és Idegenfor-
galmi Bizottságának elnöke, aki
vezetõ szervezõje volt a régi tra-
díciókra visszatekintõ vigas-
ságnak. 

Gumhert András, Kovács Imre és
Vörös Ernõ mesterszakácsok alkot-
ták a 27 csapat részvételével zajló
pörköltfõzõ verseny gasztro zsûri-
jét. A polgármester a csapatoknak
emléklapot és tárgyjutalmakat
adott át, a legügyesebben helytál-
lókat pedig még serleggel is jutal-
mazta. Ízmesterré Bri&Csit kiáltot-
ták ki, az arany minõsítés a Robinia
Kft.-nek járt ki, az ezüst-díjat a Pol-
gárõr Egyesület vette át, míg a
bronz jutalomnak a Ko-vácsi–Bozso-
ki duó tagjai örülhettek.

Mint megtudtuk: táncház, ka-
rate-, íjászati- és zumba bemuta-
tók; arcfestõ-, gyöngyfûzõ-, lova-
goltató foglalkozások, légvár vala-
mint a Brumi Bandi Band élõzenés
gyermekmûsora jobbára a fiatalok
kedvét kereste, de felléptek
„Cserszegtomaj Csodahozó Csilla-
gai” is. Zenés, táncos, énekes mû-
sorral szórakoztatta a nagyérde-
mût: a Szabó István Általános Isko-
la tanulóiból álló csapat, a „Cser-
szikék” Tánccsoport, a Gyöngyös
Népdalkör, az „Aranykorúak”
Nyugdíjasklub, a Kék Balaton Cite-
razenekar és a Tátika Népdalkör.
Színpadra szólították a slágerpará-
dét elõadó Szakonyi Milánt, a „Hé-
vízen is csillag születhet" tehet-

ségkutató verseny gyõztesét. Mi-
elõtt kezdetét vette volna a falu-
napi bál a CASINO együttessel,
nosztalgia show-ra és zenés idõ-
utazásra invitálta a jelenlévõket a
Barátok közt tv-sorozat Novák La-
cija: Tihanyi Tóth Csaba színmû-
vész. Vasárnap délelõtt a kultúr-
házban megnyílt a Cserszegtomaj
és Dálnok testvértelepülési kap-
csolatát bemutató fényképkiállí-
tás. Délután a focit kedvelõk szur-
kolhattak a Cserszegtomaj–Vár-
völgy utánpótlás és megyei II. osz-
tályú futballcsapatokért.

Bartha Gábor polgármester el-
mondta: a falunap a hosszú tél
után kiváló alkalom volt a tavaszi
megújulásra, és szerencsére ezút-
tal is rengetegen tisztelték meg
személyes jelenlétükkel a nagy ha-

gyományokra visszatekintõ prog-
ramot. A faluközösség összetartó
erejét is le lehet mérni az efféle
rendezvényeken – hangsúlyozta
ki, mielõtt a falu sikereirõl érdek-
lõdtünk volna.

– Eredmény, hogy a fesztiváli
óriássátor is a miénk, de miénk az
a sok lelkes civil közösség és egye-
sület is, akik részére idén több
mint ötmillió forintot különítet-
tünk el a mûködésük támogatása-
ként. Örülök annak is, hogy az el-
múlt két esztendõ pozitívra sike-
redett pénzügyi záró mérlegét
nemrég elfogadhattuk. A költség-
vetésünk egyensúlyban van, és
biztonságot adó pénzügyi tarta-
lékkal is rendelkezünk. Sikerült
hozzáértõn és takarékosan gaz-
dálkodni, ezért jut majd pénz az

útjaink felújítására is. A faluban
élõk komfortján javító, több millió
forintot felemésztõ urbanizációs
törekvéseink megvalósításán fára-

dozunk. A Millennium
utca mart aszfaltos
burkolatot kap, a Paj-
tika utca északi végén
is kijavítjuk a csapa-
dékvíz-elvezetõ rend-
szert, az utat pedig
teljes aszfaltburkolat
h e l y r e á l l í t á s s a l
tesszük rendbe. A Ká-
polna sor kavicsos,
északi végén is terve-
zünk aszfaltozási
munkát. A tél erõsen
tönkretette a Feny-
ves utca bevezetõ
szakaszát, így itt sem
odázhatjuk el a hely-
reállítási munkákat. A
Teleház épületében a
nyár elejéig hivatalo-

san is megnyitjuk a rendõrség kör-
zeti megbízottjának irodáját, és a
közbiztonság jelentõs javítását
várjuk attól, a remények szerint
nyertes pályázattól, melynek se-
gítségével a település 22 kiemelt
pontjára szerelhetünk föl rend-
szerbe foglaltan high-tech köztér-
figyelõ kamerákat. Komoly állami
támogatásra számítunk, de az Eu-
rópa-téren, a pályázat sikerétõl
függetlenül, elindul egy köztérfi-
gyelõ kamera és ugyanitt a közvi-
lágítás rendszerét modernizálva, a
díszvilágítás is kigyullad. Tavasszal
megkezdtük kultúrházunk belse-
jének teljes rendbe tételét, a külsõ
szigetelés és a homlokzat javítása,
festése most van folyamatban.
Szabadidõ-ökológiai, kultúrakör-
nyezeti mintapark épült. A frissen
elkészült különleges közösségi tér
fiatalok és felnõttek szabadidõs
tevékenységének ad otthont,
méghozzá úgy, hogy kialakítása és

mûködtetése során kiemelt szem-
pont lett a környezet védelme. A
projekt avatóünnepségét a Gyer-
meknapra idõzítjük. Az önkor-
mányzat anyagilag is segíti a
tomaji templom tornyának re-
konstrukciós munkálatait.

– Jut pénz az intézmények-
re, rendezvényekre, kultúrára,
sportra is?

– Az iskola fenntartását mi is át-
adtuk a Klik-nek, de egyúttal arról
is határoztunk, hogy a mûködést
anyagilag továbbra is támogatjuk.
Minden évfolyamban ingyenesen
adjuk a tankönyveket. Az elsõ év-
folyamon 32 fõvel indítunk majd
osztályt, de 27 óvodást is fölvet-
tünk az újonnan induló csoportba.
Sószegény konyhával, friss alap-
anyagokkal, és minden nap gyü-
mölccsel szolgálunk a közétkezte-
tésben. A településen régóta elin-
dult a program, melynek révén
egészségesen táplálkoznak a gye-
rekek és a szociális étkeztetést
igénybe vevõk. 

Minden hagyományos rendez-
vényünket megtartjuk és hazánk
hangszeres kísérettel rendelkezõ
népdalköreit, zenekarait, zenésze-
it népszerûsítjük az augusztus 10-
ére szervezett I. Népi Hangszeres
Fesztiválon. Szívünket melengeti
az élettel, jókedvvel, családi kötõ-
déssel megtöltött, az iskolák kö-
zött is intenzívvé lett testvérkap-
csolat, amit 2005-ben kötöttünk a
majd ezer kilométer távolságra lé-
võ, Kovászna megyei Dálnok köz-
ség vezetõivel. Egymás falunapjai-
ra is ellátogatunk, de mi is készü-
lünk a Dózsa György születési he-
lyén zajló, az 1514-es paraszthá-
borúba torkollott keresztes hadjá-
rat katonai vezetõjének 500 évvel
ezelõtti halálára emlékezõ dálnoki
díszünnepségre. Örülünk az új
sportkomplexum öltözõi vizes-
blokkjának és minden olyan fej-
lesztésnek, beruházásnak, mellyel
a nagyközség boldogulását segít-
hetjük.

KALEIDOSZKÓP 7MEGYE

Szent György legendája, tettei üzenet a mai rendõrök számá-
ra, hogy becsülettel teljesítsék hivatásukat – hangsúlyozta
Szukics Ferenc rendõr ezredes, bûnügyi rendõrfõkapitány-

helyettes a rendõrség napja alkalmából megtartott nyílt napon a
Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság elõtt.  

A bûnügyi rendõrfõkapitány-helyettes továbbá beszélt arról,
hogy az elmúlt több mint húsz évben megújult, megfiatalodott a
Zala megyei rendõrség. Mint mondta, fiatal, de határozott elhiva-
tottsággal, elkötelezettséggel szolgáló állomány szavatolja a ren-
det és a biztonságot. A zalai rendõrök munkájának és a fokozott
rendõri jelenlét (járõrök, körzeti megbízottak) biztosításának kö-
szönhetõen nõtt a lakosság szubjektív biztonságérzete. 

A megnyitó ünnepségen elismerték a legjobbak munkáját. Zala
megye rendõrfõkapitánya a rendõrség napja alkalmából kiemelke-
dõ szolgálatellátásért soron kívül elõléptette rendõr fõtörzs zász-
lóssá Kocsis Róbert törzszászlóst, rendõr zászlóssá Ferkócza Zsolt
és Miklósi Csaba fõtörzsõrmestereket, valamint Tompa Gábor köz-
alkalmazottat fizetési fokozatban elõre sorolta. 

Szijártó József, a Zala Megyei Polgárõr Szövetség közlekedési ta-
gozatvezetõje a kiemelkedõ együttmûködés elismeréseként tárgy-
jutalmat adott át Andalics Zoltán, vasúti, Inhof András, egervári,
Blaskovics Péter, hahóti, Szilágyi Mihály, szepetneki és Kiss Károly,
zalaszentlászlói körzeti megbízottnak. 

A nyílt napon az érdeklõdõk felkereshették a bûnügyi-technikai
standot, a kommunikációs kiállítóhelyet, fegyver- és szolgálatiku-
tya-bemutató tekinthettek meg, a gyerekeket pedig kerékpáros
ügyességi versenyekkel várták.

A FALUNAPPAL IS A KÖZÖSSÉG EREJE FEJLÕDIK

Cserszegtomaj csakugyan cselekszik

KITÜNTETÉSEK ÉS NYÍLT NAP 

A rendõri munka elismerése
Gyenesdiásnak immár hely-

történelmi eseménye a Nagyme-
zei csata. Megvívására hagyo-
mányosan, minden esztendõben
sor kerül. Idén másfél évtizedes
jubileumát is ünnepelték annak,
hogy a rendezvény „Rügyfaka-
dás, tavaszünnep" néven bevo-
nult a helyi természetbaráti és
kulturális események közé. 

Az évszakköszöntõt a kitartó-
an kedvezõ idõjárás révén mél-
tón és zavartalanul tudták meg-

tartani. Katonásdi, vendégeske-
dés, hagyományõrzés, szórako-
zás terepe volt a kedvelt kirándu-
lóhelyként ismert erdei Nagyme-
zõ, ahova felvonulók invitálták a

falunépét. A III. Szegedi Honvéd
Zászlóalj gyalogosai készültek ar-
ra, hogy idén is megvívják a
„Nagymezei csatát", emléket ál-
lítva a hajdani harcászatoknak. E
történelemidézés szereplõje volt
a Gyenesdiási Huszárbandérium
is, lovasaikat a Balaton-parton
várták be a közös akcióra a tüzé-
rek. Ágyúlövés adta jelét a tett-
helyre vonulás kezdetének, majd
a Boombatucada ütõegyüttes
vette át a hangadást, velük az
élen megindult a falun át a Nagy-
mezõre tartó menet. Útjuk köz-
ben a házakból kisereglett obsi-
tosok jóféle italokkal, az asszony-
nép pogácsával kínálta a lovassá-
got, gyalogságot.    

Huszárok és honvédek csataje-
lenet-bemutatói után számos ter-
mészeti program váltotta fel a ka-

tonásdit: békés perceket jelentõ
lósimogatás, gyermeklovaglás,
növénytani séta kínált kellemes
tavaszi idõtöltést.      

Nagy attrakció volt idén is a fõ-
zõverseny. Miközben szabadtûzön
csapatok mérkõztek a mind jobb
ízek varázslásában, tartott a fegy-
verparádé, íjászok, cserkészek,
tûzoltók, kulturális csoportok mû-
sora kínált szórakozást. Vetélkedõt
rendeztek a Föld napja jegyében, s
izgalmas versengés során ezúttal
is megválasztották a Nagymezõ
kõdobó bajnokát, valamint sodró-
fahajító bajnoknõjét.  

A rendezõ helyi Forrásvíz Ter-
mészetbarát Egyesület, mint min-
den évben, idén is elõre meghatá-
rozott célra fordítja a program be-
vételét, ezúttal az erdei tornapá-
lyát újítják fel segítségével. 

NAGYMEZEI CSATA 2013

Lovaglás, fõzõverseny

Negyedik alkalommal ren-
dezték meg a Motoros Vezetés-
technikai Tréninget és Tájéko-
zódási Túrát, melyen közel öt-
ven motoros vett részt a me-
gyébõl. A Zala Megyei Baleset-
megelõzési Bizottság és a Zalai
76-os Motoros Egyesület szer-
vezte rendezvénynek ezúttal az
egervári szabadidõközpont
adott otthont.

Kósi Ferenc Kepucci, az egye-
sület elnökségi tagja elmondta,
korábban Zalaegerszegrõl indul-
tak el a motorosok a túraver-
senyre, idén azonban az egervári
polgármester meghívására vál-
toztattak a helyszínen, így került

a rendezvény Egervárra. A tele-
pülés és Zalaszentgrót közötti
tájékozódási túraversenyen kü-
lönbözõ feladatokat is teljesíteni
kellett a motorosoknak, majd
Pókaszepetken és Zalaszent-
gróton ügyességi pályán illetve
vezetési tréningen kellett bi-
zonyítaniuk rátermettségüket. 

Szijártó József, Egervár pol-
gármestere elmondta, örömmel
adtak helyet a motoros találko-
zónak, mely szentmisével kezdõ-
dött. A jövõ évi helyszín a felújí-
tott várkastély lesz. 

A vezetéstechnikai tréningen
a „2. csapat” végzett az elsõ he-
lyen. Tagjai: Cseszkó József, Ger-
gácz László, Hársfalvi György, Szi-
vós Norbert és Gyerkó Gábor.

MOTOROZZ BALESETMENTESEN!



Mustang Forte
A gabona páratlanul gyors és erõs gyomirtó szere

Rendkívül széles hatásspektrum

A versenytársakat felülmúló hatásbiztonság

Rugalmas kijuttathatósága (2 nóduszos korig)

Minden gabonában (sörárpában is!)

Kiemelt hatékonyság a mezei acat gyökérzete ellen is 

Használata után õszi káposztarepce biztonsággal vethetõ

Az IKR Kereskedelmi Zrt. két, mezõgaz-
dasági gépbemutatóval összekötött
rendezvényre invitálja a zalai termelõ-

ket. Mindenkit szeretettel várnak, természete-
sen azokat is, akik nem kaptak meghívót. 

Németh László, az IKR Zrt. Zalaegerszegi Alköz-
pontjának gépértékesítési vezetõje felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy a két rendezvénnyel az idén
még várható uniós gépvásárlási pályázatokhoz kí-
vánnak segítséget nyújtani zalai partnereiknek. A
pályázat negyvenszázalékos támogatottságú és
utófinanszírozott. A támogatás összegét a pályá-
zat végrehajtásának ellenõrzése után fizetik ki. 

MÁJUS 10-ÉN, CSOPAKON, A JÁSDI PINCÉNÉL
(Arany J. u. 2.) várják az érdeklõdõket. A szõlõ- és
gyümölcsmûvelési gyakorlati bemutatón New Hol-
land szûkített nyomtávú erõgépeket (traktorokat)
valamint ültetvényes talajmûvelõ-, permetezõ és
zöld munkagépeket tekinthetnek meg munka köz-
ben. A rendezvény 10.30 órakor kezdõdik.

A MÁJUS 22–25. KÖZÖTT TARTANDÓ BÁBOLNAI
NEMZETKÖZI GAZDANAPOKRA is elvárja az IKR Zrt.
a zalai gazdákat. Az esemény helyszíne a Bábolna
Nemzeti Ménesbirtok.

A szõlõ- és gyümölcsmûvelési munkagépek
mellett különféle típusú zöldgépekkel valamint
földmegmunkáló  gépekkel is tartanak gyakorlati
bemutatót, melyen így az állattartók, az erdõmû-
velõk jelenlétére is számítanak.

A Zalaegerszeg, Balatoni út 43. szám alatt ta-
lálható IKR alközpontban mezõgazdasági gépal-
katrészek, új és használt munkagépek és egyéb
mezõgazdasági eszközök forgalmazásával is ren-
delkezésre állnak.

Érdeklõdni lehet: Németh László gépértékesí-
tési vezetõnél a 30/552-0154-es telefonszámon,
és a laszlonemeth@ikr.hu email címen.

AGRÁRIUM8 RÉGIÓ

IKR ZRT.: SZÕLÕ- GYÜMÖLCS-, ERDÕMÛVELÕ ÉS
ZÖLDGÉPEK GYAKORLATI BEMUTATÓJA 

Csopakon és a Bábolnai Gazdanapokon

HORVÁTH ZSOLT

területi szaktanácsadó – 06-30/444-9107


