
Az 1938-ban elkészült Koszto-
lányi út 10. számú épületen – a
megyeházán – az elmúlt évtize-
dekben komolyabb felújítás nem
történt. Mint Vigh László fogal-
mazott, az elmúlt ciklusokban sok
olyan pályázattal lehetett pénzt
nyerni, aminek nem volt komoly
hatékonysága. A mostani ener-
giahatékonysági projekt magá-
ban foglalja a hõszigetelést, nyí-
lászárócseréket, a tetõszerkezet
javítását.

– Szükség van minderre, sokan
dolgoznak az épületben, sok ál-
lampolgár megfordul itt, nem be-

szélve arról, hogy Zalaegerszeg
egyik patinás épületérõl van szó.
Úgy gondolta a kormány, hogy
ezek a közintézmények legyenek
felújítva. A beruházásnak a jövõ
év végéig kell elkészülnie – fogal-
mazott Vigh László.

Rigó Csaba hozzátette: Az el-
nyert százszázalékos támogatás
a Göcseji út 24 számú épületet is
érinti, ahol szintén több szak-
igazgatási szerv található. A fel-
újítások során ablakcserékre,
napkollektorok, napelemek fel-
szerelésére, világítás-korszerûsí-
tésre is sor kerül. Mint a kor-
mánymegbízott fogalmazott, az
állampolgárok megérdemlik,
hogy méltó körülmények között
fogadják õket.

Megjelenik Zala megye minden településén

2013. szeptember 24. XVI. évfolyam 10. szám

INFORMÁCIÓS ÉS KERESKEDELMI MEGYEI LAP

ZALA-LAP

KIADÓI KFT.
8900 ZALAEGERSZEG,
KOSZTOLÁNYI TÉR 6.

• Lap- és könyvkiadás
• kiadványok • prospektusok

• internetes szolgáltatás

www.zalamedia.hu
TEL./FAX: 92/599-353

www.zalamedia.hu

POSZTUMUSZ DÍSZPOLGÁRI CÍM SZALAY ANNAMÁRIÁNAK

Ünnepeltek Zalaváron

Tekintettel arra, hogy a
Zala Megyei Önkor-
mányzat területfej-

lesztési feladatainak ellátása
során számos megyei szerve-
zettel mûködik együtt, a ha-
tékony munka érdekében fo-
lyamatosan beszámoltatja
ezen szervezeteket. Így a me-
gyei közgyûlés legutóbbi  ülé-
sén tájékoztatást kaptak a
képviselõk a nemrégiben ala-
kult Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ megyei
hatókörû feladatokat is vég-
zõ Zalaegerszegi Tankerüle-
tének munkájáról, valamint a
Zala Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara mûködésérõl.

Emellett megismerkedtek
a Határon Átnyúló Kezdemé-
nyezések Közép-Európai Se-
gítõ Szolgálata (CESCI) tevé-
kenységével. 

A közgyûlés elfogadta a
Zala Megye Szakképzés-fej-
lesztési Koncepciója címû do-
kumentumot.

(Folytatás  az  5.  oldalon.)

Megyegyûlés
A Zala Megyei Közgyûlés Posz-

tumusz Zala Megye Díszpolgára
címmel tüntette ki Szalay Anna-
máriát, a Nemzeti Média- és Hír-
közlési Hatóság, valamint a Mé-
diatanács áprilisban elhunyt, zala-
egerszegi születésû elnökét. A
megyegyûlés elnöke méltatásá-
ban azt mondta: Szalay Annamá-
ria nélkül „céljaink megvalósítása
sokkal nehezebb lesz”. Szalay An-
namária országgyûlési képviselõ-
ként, zalaegerszegi önkormány-
zati képviselõként és a Zala Me-
gyei Közgyûlés tagjaként kiemel-
kedõ szerepet töltött be a város
és a megye gyarapodásában, köz-
remûködésével számos fejlesztési
elképzelés valósulhatott meg.

„Közéleti szerepvállalásaiban
mindig alapvetõ feladatának te-
kintette a zalai, zalaegerszegi
ügyek képviseletét, tevékenysé-
gei révén Zala megye egyik meg-
határozó, mértékadó és mérték-
tartó állami vezetõjévé vált”. Hi-
vatása volt az élete, „sorsa igazi

útját járva képes volt feláldozni
erejét és egészségét.”

Manninger Jenõ ünnepi beszé-
dében kitért arra is, hogy most a
legfontosabb feladatuk a megyei
fejlesztési terv elkészítése a 2014-
2020-as uniós ciklusra. Ennek kap-
csán idézett egy tanulmányból,
mely az elérendõ célok megvaló-
sulásával kedvezõ képet fest Zala
megye jövõjérõl. A tanulmányban
többek között ez áll: A megye ver-
senyképes gazdasága, vonzó ter-
mészeti környezete, fejlett városi
és rekreációs szolgáltatásai mel-
lett a piacképes tudást biztosító
mûszaki, gazdaságtudományi és
agrárképzések is elõsegítik a fiatal
népesség megtartását, a jól kép-
zett fiatal korosztályok népesség-
számának növekedését. Az
együttmûködés a Nyugat-Pannon
Jármûipari és Mechatronikai Köz-
pont ipari pólusába is bekapcsolja
Zala nagyvárosait és térségeit. A
megye biztonságos önellátásra
képes élelmiszerbõl és ivóvízbõl,

lakossági és közösségi energiaigé-
nyének nagy részét megújuló –
nap-, geotermikus és bio – energi-
ából fedezi, amit a vállalkozások is
egyre nagyobb arányban haszno-
sítanak. A megye óvja és fenntart-
ja szép és egészséges természeti
környezetét, táji és épített érté-
keit és kulturális hagyományait.

Az elnök hangsúlyozta, bíznak
abban, hogy ezen célok elérése
következtében a megye egyre
több térsége válik vonzóvá, meg-
tartva fiataljait. Mint mondta, si-
került elérni, hogy a következõ
uniós idõszakban is legyen terüle-
ti program, vagyis a megyék, a
megyei jogú városok helyben ma-
guk alakíthatják ki fejlesztési el-
képzeléseiket, ami a megyei ön-
kormányzatok és a kormányzat ál-
láspontja szerint döntõ szerepet
játszanak majd a kisebb városok és
falvak fejlõdésében. 

Az elmúlt évben végzett mun-
kájuk során minden járás területét
érintõen beruházási projektek elõ-
zetes megvalósíthatósági tanul-
mányait készítették el. 

„Magyarország jobban teljesít”
– jelentette ki, megjegyezve, hogy
ezt statisztikai adatok támasztják
alá. „Csökken az infláció, elindult a
gazdasági növekedés, szerényen,
de már emelkedik a reálbér. 

(Folytatás az 5. oldalon.)

Állami védekezés keretében légi permetezést rendelt el a
Zala Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgató-
sága Lenti térségében, hogy megakadályozza a múlt héten fel-
bukkant veszélyes szõlõbetegség továbbterjedését. 

A légi permetezést a szõlõ egyik legveszélyesebb kórokozó-
jának, a szõlõ aranyszínû sárgaság fitoplazmás betegség Lenti-
hegyen elõforduló fertõzésének felszámolása és továbbterje-
désének megállítása érdekében, a kórokozót terjesztõ amerikai
szõlõkabóca irtására rendelte el a hatóság. A permetezést
szeptember 23-án végezték Lenti-hegy, Gosztola és Kerka-
teskánd zártkerti ingatlanjainál.

A hatóság közleménye kitér arra is, hogy a készítmény a fel-
használókra, mezõgazdasági dolgozókra, a kívülállókra és a he-
lyi lakosságra alacsony kockázatú, a hatóanyag szúnyogirtó
szerként is használatos, méhekre pedig mérsékelten veszélyes.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriumá-
ban kimutatott fertõzés csökkenti a szõlõtõkék terméshoza-
mát, néhány év alatt pedig kipusztulást okoz.

„A megyenap mindig jó alkalom arra, hogy számot adjunk merre
haladunk, megerõsítsük hitünket történelmünkre, hagyományainkra
alapozva. Nem véletlen, hogy ezen a napon adjuk át kitüntetéseinket,
és köszöntjük azokat a zalaiakat, akik szaktudásukkal, munkájukkal,
emberi tartásukkal és példamutató tevékenységükkel hozzájárultak
megyénk jó híréhez” – fogalmazott köszöntõjében Manninger Jenõ a
zalavári történelmi emlékparkban tartott ünnepi közgyûlésen.

HÕSZIGETELÉS, NYÍLÁSZÁRÓCSERE, VILÁGÍTÁS-KORSZERÛSÍTÉS

Felújítják a megyeháza épületét
Energetikai pályázaton nyert 376 millió forintot a zalaegerszegi

kormányhivatal az épület rekonstrukciójára. A részletekrõl Vigh
László országgyûlési képviselõ és Rigó Csaba kormánymegbízott tá-
jékoztatta a sajtó képviselõit.

Veszélyes szõlõbetegség



A vásári forgatag szentmisével
vette kezdetét, majd Pintér László
országgyûlési képviselõ nyitotta
meg a rendezvényt. Aggodalmát
fejezte ki a „az alvó kisfalvak" sorsa
miatt. Mint fogalmazott, jó lenne,
ha a falvakban élõk újra látnának
lehetõséget a háztáji gazdálkodás-
ban, amit a kormány is szorgalmaz.

A megnyitó egy meglepetés-
számmal folytatódott. Színpadra
hívták az országgyûlési képviselõ-

ket, dr. Gyimesi Endrét, Vigh Lász-
lót, Cseresnyés Pétert, Gyutai Csa-
bát és Pintér Lászlót, akiknek kuko-
ricamorzsolásban kellett megmér-
kõzniük egymással. A feladattal el-
sõként Cseresnyés Péter, Nagyka-
nizsa polgármestere végzett.

Ezt követõen „komolyra fordí-
tották a szót": az új fõzõszín és ke-
mence, valamint az új civil iroda
avatására invitálták az érdeklõdõ-
ket. Gyutai Csabának, Zalaegerszeg

polgármesterének jutott a meg-
tiszteltetés, hogy átadja a létesít-
ményeket. Gratulált a helyieknek
és Vigh László polgármesternek a
település szép külleméhez és ren-
dezettségéhez. Mint mondta, a fa-
luszépítõ munka sorába tartozik az
új fõzõszín, kemence és irodaház
létrehozása is, amire ugyancsak
büszkék lehetnek a Felsõrajkon
élõk.

Vigh László országgyûlési képvi-
selõ, Felsõrajk polgármestere ér-
deklõdésünkre elmondta, a sátrat
mindig elfújta a szél, ezért azt gon-
dolták, építenek egy fedett teret,
pajtát azok számára, akik sütnek-
fõznek rendezvényeiken. S hogy
még inkább megkönnyítsék dolgu-
kat, egy kemencét is építettek a

fõzõszínbe. Emellett a Civil Szolgál-
tatóházban új Leader irodát alakí-
tottak ki a Közép-Zala Gyöngysze-
mei Vidékfejlesztési Közhasznú
Egyesületnek, az épület és a pajta
elé pedig hatszáz négyzetméteres
parkolót létesítettek.

A fõzõszín hasonló stílusban ké-
szült el, akácfa tartóoszlopokkal és
nádtetõvel, mint a 2011-ben át-
adott 16 lábú pajta. A kemence
elõtt egy hatalmas zsúrkocsi áll,
melynek tervezése szintén a pol-
gármesterhez fûzõdik. A kivitele-
zést irányításával a közfoglalkozta-
tottak végezték, csak a tetõ meg-
építéséhez hívtak szakembert.

Baumgartner József, Nagykutas
volt polgármestere építette meg a
kemencét. Édesapjától tanulta a
mesterséget, amit immár több év-
tizede végez. Mint mondta, régen
minden háznál volt kemence, ami-
re újból szükség lehet, hiszen húst,
kenyeret, kalácsot, rétest egyaránt
lehet sütni benne. Ezért azt szeret-
né, ha a fiatalok elsajátítanák ezt a
mesterséget.

A kemencében ezúttal langali
készült. Gorza Tamás, vasbol-
dogasszonyi lakos hozzáfûzte, csak
egy ilyen igazi hagyományos pa-
rasztkemencében lehet finomakat
sütni. A fõzõszínben hatalmas kon-
dérokban állt a húsos káposzta, a
halászlé és a pörkölt, melynek ké-
szítésében a szomszéd településrõl
érkezõ asszonyok, lányok is besegí-
tettek. Volt is keletje az ételeknek,
ahogy a többféle ízesítésû kürtös-
kalácsnak.

A vásározók sokféle helyi ter-
méket (az élelmiszerektõl kezdve a
kézmûves tárgyakig) kínáltak, árul-
kodva arról, hogy a falvakban újra-
élednek a régi hagyományok, szo-
kások.

Antal Lívia

Országjáró program állomása
volt Zalaegerszeg, amikor is
Bábiné Szottfried Gabriella mi-
niszteri biztos a közel 100 éves
védõnõi szolgálat megújítása ér-
dekében találkozott a zalai védõ-
nõkkel. A helyi viszonyokat Tóth
Lenke megyei vezetõ védõnõ is-
mertette, majd problémákat, ja-
vaslatokat lehetett felvetni a kor-
mánytisztviselõnek.

A megyei védõnõket és a ven-
dégeket Rigó Csaba kormánymeg-
bízott köszöntötte. A miniszteri
biztos, aki 2010 óta tölt be képvise-
lõi posztot, elmondta, az országjá-
rás célja, hogy a jelentõsen eltérõ
ellátási, fenntartási és mûködési vi-
szonyokat megismerje, s mindeze-
ket figyelembe tudják venni a
szeptemberben tárgyalásra kerülõ,
a szolgálat megújítását célzó prog-
ramban, jogszabályokban.

– A közel 100 éves magyar vé-
dõnõi szolgálatra érdemes odafi-
gyelni, hiszen a népegészségügyi
mozgósítás és az egészségnevelés
terén õk a legstabilabb láncsze-
mek, lévén rendelkeznek azzal a bi-
zalmi tõkével, mely a rendszert
mûködtetni képes. A védõnõk
komplex ellátást végeznek, foglal-
koztatási és képzési formájuk spe-
cifikus kell legyen, az ellátottak
igényeinek megfelelõen – mondta
Szottfried Gabriella, aki maga is vé-
dõnõként dolgozott korábban.

Az országos körülmények sok-
féleségét színezõ zalai viszonyokról
Tóth Lenke adott tájékoztatást.
Többek között elmondta, a megyé-

ben csökken a lakosság és ezen be-
lül a fiatalok száma, nyílik az olló a
15 év alatti és 65 év feletti korosz-
tály arányait tekintve. A csecsemõ-
halandóság mértéke, mely az
egészségügyi szolgáltatást erõsen
minõsíti, az országos átlagnak
megfelelõ. A koraszülöttek száma
7 százalék, stabilan, melyen évek
óta nem tudnak változtatni. 

– A zalai táj a munkavégzés
szempontjából nehézséget okoz,
mert ugyan a közlekedés jól szer-
vezett, de nem a védõnõ munka-
idejéhez igazodik. Sok az 500 fõnél
kevesebb lakosú település. A vé-

dõnõi munkát összesen 177 fõ lát-
ja el (2012-es adat), területi, isko-
lai, kórházi, családvédelmi, illetve
vezetõi szinten. A betöltetlen ál-
láshely 8 százalék, és a csökkenõ
gyereklétszám miatt átszervezé-
sek várhatóak. Közel 14000 csalá-
dot látnak el a védõnõk, havi 70-
80 látogatással. Kapcsolatuk a
gondozottakkal folyamatos, cél-
zott, az igényekhez igazodó. A vé-
dõnõk szerepe jelentõs az egész-
ségvédõ feladatok terén, így a nõ-
védelmi programban, ahol méh-
nyakszûrést végeznek (Zalában 16
védõnõ) s ezzel a munkával az or-
szágosnál jobb eredményeket ér-
nek el, egyértelmûen sikertörté-
netrõl lehet beszámolni. Majd a
szolgálat komplexitásáról beszélt a
továbbiakban.

A védõnõnek mindent tudnia
kell, ami a területén történik. 25
százalékban háromnál több telepü-
lés tartozik egy kollégához, de van,
aki 7 települést lát el. A körzetek ki-
alakításában figyelembe kell venni
a településszerkezetet, a lakosság
összetételét, az oktatási intézmé-
nyek elhelyezkedését. A védõnõ-
nek együtt kell mûködnie egész-
ségügyi szakemberekkel, szakellá-
tással, gyerekjóléti központtal, köz-
oktatással, fenntartóval, szakható-

ságokkal. Mindez komoly feladat, s
mindent adminisztrálni sem kis
teher. Néhány számadatot is ismer-
tetett ezután Tóth Lenke. Minden
védõnõ állami keretek között dol-
gozik, a felszereltség elfogadható,
de nem minden esetben korszerû.
Az ellátást megtagadók száma mi-
nimális, de azért minden évben
akad. A születések és ezzel a gon-
dozottak száma fokozatosan csök-
ken, 2000 és 2010 között 6800 fõ-
vel volt kevesebb a 0–13 éves kor-
osztály. A fenntartók harcának kö-
szönhetõen azonban érdemi állás-
helycsökkenés nem történt, figye-
lembe véve a sajátos településszer-
kezetet is. 

Bánfi Kati
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OKOS LEGYÉL, HELYIT VEGYÉL! – TERMELÕI VÁSÁR FELSÕRAJKON

Vásári forgatag, fõzõszín-avatás

Felsõrajkon tizedik alkalommal rendezték meg a kistérségi kiállí-
tást és vásárt, melyen az Okos legyél, helyit vegyél! szlogenhez mél-
tóan, több mint ötven termelõ mutatkozott be. A rekordszámú kiállí-
tó mellett az új fõzõszín, a falu kemencéjének valamint a Civil Szolgál-
tató Ház felavatásával is kitûnt a rendezvény. A látogatók mindezt
nagy érdeklõdéssel hálálták meg.

A vendégéjszakákat tekintve stabilan a tíz leglátogatottabb
magyarországi célpont egyike Zalakaros, amely egyre elõke-
lõbb helyet foglal el a turizmusban – mondta a Nemzetgazda-
sági Minisztérium belgazdaságért felelõs helyettes államtitkára
vasárnap a zalakarosi fürdõ új részlegének avatásán.

Lenner Áron a több mint 300 millió forintból megvalósított
kétszintes Vízipók-Csodapók gyermekvilág beruházása kapcsán
arról is beszélt, hogy idén 7 százalékkal bõvült a hazai turizmus
hozzájárulása a nemzeti össztermékhez. A növekedés elsõsor-
ban a belföldi, Széchenyi Pihenõkártyás költéseknek köszönhe-
tõ, a kártyára a munkáltatók már több mint 100 milliárd forin-
tot töltöttek fel dolgozóik számára.

Manninger Jenõ, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke arra emlé-
keztetett, hogy a Gránit Gyógyfürdõ Zrt. a Nyugat-dunántúli
Operatív Program 2,6 milliárdos, a balatoni kiemelt övezet tu-
risztikai attrakcióinak fejlesztését célzó keretbõl nyert támoga-
tást. A munkahelyeket is teremtõ beruházás a családbarát tu-
rizmus növekedését szolgálja. 

Novák Ferenc polgármester felidézte, hogy az 1965-ös nyi-
tás óta már több mint 21,5 millió vendég kereste fel a
zalakarosi fürdõt. Tavaly nyárra készült el a szabadtéri Vízipók-
Csodapók gyermekvilág, idén augusztusban a fedett részlegé-
ben is elindult a próbaüzem. Mindennek köszönhetõen soha an-
nyi gyermek nem látogatta még a fürdõt, mint mostanában.

ÁTADTÁK A FEDETT GYERMEKRÉSZLEGET

Vízipók-Csodapók

A
Zalai Borút Egyesület, a
Lendvai Szõlõ- és Gyü-
mölcstermesztõk Egyesüle-

te és Zalaszentgrót Város Önkor-
mányzatának együttmûködésében a
Szlovénia–Magyarország Határon
Átnyúló Együttmûködési Program
2007–2013 keretében, 422 000 Euro
összegû uniós és hazai támogatás
segítségével a zalai és lendvai bor-
turisztikai fejlesztések növelését
ösztönzi.

Deák András projektkoor-
dinátor elmondta, 2013. augusz-
tus 24–29. között 51. alkalommal
került megrendezésre
a Nemzetközi Mezõ-
gazdasági és Élelmi-
szeripari Vásár a szlo-
véniai Gornja Radgo-
nában. A város a hor-
vát, a magyar és az
osztrák határhoz is
közel van, így négy
országból vonzza a lá-
togatókat és a kiállító-
kat. Jól bevezetett, el-
sõsorban mezõgaz-
dasági profilú vásár,
ahol a borászok sike-
resen szoktak megje-
lenni, értékesíteni, egyéni és közös
megjelenésre is van lehetõség. 

A Zalai Borút Egyesület szervezé-
sében a zalai és lendvai borok lehetõ-
séget kaptak a szervezet égisze alatt
történõ megjelenésre, az idei évben
borkóstoltatási és bemutatkozási le-
hetõséggel.

A megjelenés a borászok számára
ingyenes volt, a pavilon és a kóstolta-
táshoz szüksé-
ges eszközök
is biztosítva
voltak.

A Zalai Borút Egyesület 2008 óta
résztvevõje a rangos vásárnak. A
kommunikáció megkönnyítése érde-
kében a reklámcélokat szolgáló kiad-
ványok, amelyek terjesztésre kerül-
nek, háromnyelvûek. A magyar és az
angol nyelvû változat mellett a szlovén
szóróanyagok a legkelendõbbek.

A hat napig tartó vásáron a magyar
és a szlovén borászok közösen mutat-
ták be boraikat, és szívesen adtak az

érdeklõdõknek szõlészettel, borászat-
tal kapcsolatos szakmai információ-
kat. Nem titkolt vágyuk, hogy minõsé-
gi boraikkal egyre több vendéget csa-
logassanak a zalai és a Lendva kör-
nyéki borvidékre. 

A vásári részvétellel a hazai és
szlovén borászok együttmûködése
erõsödött, nõtt a borvidékek ismertsé-
ge, jó hírneve.

ZALAI ÉS LENDVAI BORÁSZOK

A Gornja Radgonai vásáron

HELYZETKÉP A VÉDÕNÕI SZOLGÁLATRÓL

Együttmûködni a szakellátással

Tóth Lenke

Tízhetes Basset hound szuka kiskutyák eladók. A kutyusok törzskönyvezettek,
féregtelenítve, oltva, chipelve vannak.

Apa: Talajmenti Lokomotív Hobó
Anya: Phantom Of Lake Coco Channel

Érdeklõdni
az alábbi telefonszámon lehet:

06-30/ 6527-425
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Jól haladnak a földmunkák, zajlik a mûtárgy-rekonstrukció, épülnek az új mûtárgyak –
nagyjából 60%-os készültségi állapotban van a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. üteme.
Igyekeznek a projekttel a kivitelezõk, mivel közeledik a befejezés határideje. 2015 elejétõl a
rendszer – három hónapnyi próbaüzem után – megkezdi mûködését. A kivitelezõk dolgát pe-
dig bonyolítja, hogy a kivitelezési idõszakok nem zavarhatják az élõvilágot, így a természet-
védelmi szempontokhoz – a madarak fészkeléséhez, a halak ívásához – kell igazodniuk. 

A Vízvédelmi Rendszer beavatkozásainak célja a Kis-Balaton, és ezzel a Balaton vízminõségé-
nek megóvása, a térség árvízvédelmének biztosítása és az egyedülálló természeti értékek megõr-
zése – mégpedig az ún. rugalmas vízkormányzás feltételeinek kialakításával. 

A munkálatok három fõ helyszínen zajlanak: a Hídvégi-tó, az Ingói-berek és a Fenéki-tó területén.
A beavatkozások sorában fel kell újítani 21 régi létesítményt, és újakat is kell építeni a víz útjának

irányítható szabályozása érdekében. A változás következtében az Ingói-berek a benne levõ egyedül-
állóan értékes nádas védelme érdekében kikerül a folyamatos áramlás útjából, így a víz a Fenéki-ta-
von keresztül, áramlásbiztosító eszközök segítségével jut a Balatonba. Nagy vízhozamnál az Ingói-
berek is részt vesz a víz levezetésében. A berek mellett futó út megszakításaival kivezetik nyugati
irányba a vizet, így biztosítva jobb feltételeket a nádas szaporodásához. Mindezek érdekében maga-
sítani kell a töltéseket, és nagyjából 20 kilométernyi áramlásjavító csatorna kotrását is el kell végezni. 

Része a munkának a Zalavári belvízöblözet élõhely-rekonstrukciója, ahol így megnövekedhet a
vizes területekhez kötõdõ madárfajok fészkelõ és vonuló állománya. A Zimányi- és a Vörsi-berek
bevonásával létrejön egy új víztározótér, ahol változó vízmélységû élõhely, ún. wet-land alakulhat
ki. Az itt élõ halak szabad vándorlása érdekében már elkészült két tájba illõ hallépcsõ: ezeken a vo-
nuló halfajok ívási idõszakban a vízállási viszonyoktól függetlenül feljuthatnak a Balatonból a Kis-
Balatonba, onnan az Alsó-Zala-völgybe. E létesítményekkel a Kis-Balaton újra a „Balaton halböl-
csõje” lehet majd. 

A kivitelezõknek a hosszú telet – majd az év eleji árhullámot követõen sikerült jelentõs elõreha-
ladást elérniük, fõként a nagyobb földmunkáknál, amilyen a töltésépítés, továbbá mûtárgyépítések
–, zsilipek, hallépcsõk megépítése. Elkészült többek között az Ingói-berek lezáró töltése, a Kánya-
vári sziget melletti parkoló bõvítése, Hídvégpuszta és a Zalakomár–Sármellék összekötõ út bevé-
dése. Túl vannak a Zala-meder tisztításán, megtörtént a Holt-Zala-meder helyreállítása, és új csa-
torna épült a Zala holt medre valamint az egyesített övcsatorna mellett is. Több helyen zajlik (lezaj-
lott) az élõhely-rekonstrukció, korszerûsítették továbbá a pörösi, kápolnapusztai és az ún. „északi”,
„középsõ”, „déli” szivattyútelepeket, folyik a fenékpusztai géptelep korszerûsítése – továbbá jelen-
leg is folyamatosan zajlanak földmunkák, szerkezetépítési, gépészeti, villamos- és acélszerkezeti
munkák a Szabadics Zrt. és a Pentavia Kft. (közös ajánlattevõk) kivitelezésében, a Kis-Balaton Kon-
zorcium, mint mérnök szervezet felügyeletével. A munkák méreteit jellemzi, hogy a beavatkozások
mintegy 75 km2-t érintenek, ami megegyezik a Fertõ-tó magyar területre esõ nagyságával. Az épí-
tõk többek között százezer köbméternél több töltésanyagot, mintegy 2500 köbméter terméskövet,
több mint 3000 köbméter betont, 2600 folyóméter cölöpöt, mintegy 34 ezer négyzetméter geotex-
tíliát és 29 ezer négyzetméter ún. georácsot építettek be az eddig eltelt kivitelezési idõszakban.

A „rugalmas vízkormányzás” lényege, hogy alkalmazásával – szabályozó mûtárgyak, zsilipek se-
gítségével – a Balatonba mindig a lehetõség szerinti legjobb minõségû víz kerülhet – ennek felté-
teleit teremtik meg nagyjából jövõ õszig a most zajló munkálatok. A víz útját a monitoringrendszer
adatai alapján lehet majd szabályozni. A folyamatos ellenõrzés egyaránt kiterjed az élõvilág válto-
zásaira és a víz mennyiségének, illetve minõségének telepített mérõmûszerekkel követett alakulá-
sára. A monitoring rendszer mûszaki elemeinek gyártása, telepítése ütemterv szerint halad, folyik
az alkalmazói program (SCADA-rendszer) egyeztetése, tesztelése; telepítésre kerültek az irányítás
központi PC-berendezései a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szombathelyi és keszthelyi köz-
pontjaiba; folyamatos az elkészült monitoringállomások bekapcsolása.

Biomonitoring rendszer kidolgozásának keretében az alapállapot felmérése már a munkaterü-
let-átadást követõen megkezdõdött, a korábbi kutatások helyszínét további mintavételi helyekkel
bõvítették, és összesen 9 élõlénycsoportra, közöttük a Natura 2000 jelölõfajokra és fokozottan vé-
dett fajokra irányul a folyamatban levõ kutatás. Megtörtént a terepen vett minták konzerválása és
ezt követõen a mintákat mikroszkópos feldolgozás céljából laboratóriumba szállították. Az ez évi
minták feldolgozása jelenleg zajlik. Az alapállapot felmérésében a legkorszerûbb technika segít:
légifotók alapján végzett terepi felméréssel készül például a digitális vegetáció-térkép, amelynek ré-
vén a növényvilág változását lehet figyelemmel kísérni.

A kémiai monitoring keretében a balatonhídvégi közúti hídnál és a zalaapáti közúti hídnál napi
gyakoriságú mintavétel valósult meg. Ökológiai típusú anyagforgalmi vizsgálatok keretében táp-
anyagforgalmi számításokkal meghatározható, hogy a Kis-Balaton milyen hatékonysággal távolítot-
ta el a különbözõ tápanyagformákat (pl. a tavaszi árhullám estében).

A monitoringadatokra támaszkodva így a rendszer optimális hatékonysággal tud majd mûködni,
és megoldható vele a Kis-Balaton ökológiai vízigényének biztosítása is. A rendszer lehetõvé teszi,
hogy egyszerre érvényesüljenek vízvédelmi és természetvédelmi célok: tovább javuljon a Balaton
vízminõsége, legyen biztonságos a környezõ települések ár- és belvízvédelme, s ezzel egy idõben
õrizzük meg a Kis-Balaton természeti értékeit.

Mennyibõl épül?
A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg.

A beruházás céljai megfelelnek a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) „Vizeink jó
kezelése” akciótervének. A projekt teljes tervezett összköltsége 6.147.138.996 forint, amelynek
15%-át a magyar állam, 85%-át az Európai Unió finanszírozza

Mire való a hallépcsõ??
A megkerülõ hallépcsõ elve, hogy egy meglévõ duzzasztómû mellett természet közeli, tájba il-

lesztett, mesterséges medret építenek. Itt a fõvízfolyás hozamának egy részét, vagy akár egészét
is átvezethetik. A hallépcsõ a kiépítettségtõl függõen nemcsak a halak, de szinte az összes vízi élõ-
lény átjutását megoldja. Mivel a csatorna kiinduló pontja a duzzasztási határ közelében is lehet, így
az áramlási viszonyok a fõ vízfolyáshoz képest szinte változatlanok, ami a helyi flóra és fauna szem-
pontjából kedvezõ.

GÕZERÕVEL DOLGOZNAK A KIVITELEZÕK A KIS-BALATON-PROJEKTEN

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
www.kisbalatonprojekt.hu

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

Információs zöld szám:
06-80/630-051, hétköznap 9–13 óráig.
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A Zala Megyei Védelmi
Bizottság Göcsej Harci Túra
elnevezéssel versenyt
rendezett Zalaegerszegen,
a csácsi arborétumban.
Elõször 2008-ban hirdették
meg a megye középiskolá-
sai számára, tavaly elma-
radt, így az ez évi ötödik
volt a sorban. Ezúttal tizen-
egy csapat mérette meg
magát katonai felkészült-
ségébõl. A keszthelyi
Asbóth János Szakközépis-
kola diákjai bizonyultak a
legjobbnak. Második lett a
keszthelyi Vajda János
Gimnázium (képünkön),
harmadik helyen a zala-
egerszegi Csány-szakkö-
zépiskola végzett.

– Húsz éve tart már az ásatás,
így kimondottan ez évi szenzáció-
ról nem beszélhetünk, hiszen a fel-
tárt leletek egymásra épülnek –
vette át a szót Szõke Béla Miklós, a
Magyar Tudományos Akadémia Ré-
gészeti Intézetének fõmunkatársa,
aki Ritoók Ágnessel irányítja a
munkálatokat. – Már 2010-ben
megtaláltuk a palota egy kisebb ré-
szét, s ahogy haladtunk elõre évrõl
évre, úgy formálódott ki a kõépü-
let alakja, melynek most már há-
rom falát ismerjük, amibõl a ne-
gyedik oldala is kikövetkeztethetõ. 

Európai szemmel is jelentõs fel-
tárás ez, mivel ilyen jó állapotban,
teljes alaprajzzal feltárt palota csak
Paderbornban található, amit Nagy
Károly építtetett a 780-as években.
A zalavári palotát száz évvel késõbb
Karintiai Arnulf keleti frank király és
császár építtette, tudtuk meg. 

– A Karoling-birodalom legkele-
tibb tartománya volt  Pannónia,
melynek központja Mosaburg
(Zalavár) volt. A palotát azért épí-
tették, hogy a királynak és más
rangos személyiségnek megfelelõ
színvonalú szállást biztosítsanak.
Arnulf király 880 és 890 között so-
kat tartózkodott itt, ezt bizonyítják
máig fennmaradt adománylevelei.
Ezekben jól olvasható a dátum és a

helyszín. Ebbõl a szempontból na-
gyon jelentõs, hogy az egyik okle-
vélben Mosaburg, mint regia
civitas, vagyis királyi város van fel-
tüntetve. A Karoling-kori palota ré-
gészeti feltárása ezt az írásos tényt
támasztja alá. 

Az alapterülete meghaladta a
15x8 métert, az alapfalak mérete
arra enged következtetni, hogy
egyszintes épület volt. A palota
azonban nem sokáig állhatott.
Arnulf király megállapodást kötött
a magyarokkal, hogy ameddig él,
az õ uradalmi területét nem bánt-
ják. 899-ben meghal, ami után a
magyarok megszállják Pannónia
nagy részét. Mosaburg vélhetõen
csak a tizedik század elején esik el.
Több olyan sírt is feltártak, ahol az
áldozatok gerincébõl magyar nyilak
állnak ki. Ezek már Árpád-kori lele-
tek, ahogy a megtalált pipák és egy
dobókocka.

Szõke Béla Miklós kérdésre vála-
szolva elmondta, a Nemzeti Múze-
umban jövõ márciusban nyílik az a
kiállítás, ahol a Zalaváron feltárt Ka-
roling- és honfoglalás kori leleteket
elõször tekintheti meg a nagykö-
zönség. Emellett készítenek egy ki-
adványt, mely történetileg és ré-
gészetileg is bemutatja az ásatás
eredményeit és jelentõségét. Arra

a kérdésre, hogy helyben mindeb-
bõl látható lesz-e valami, a követ-
kezõt válaszolta: számítanak a me-
gye segítségére annak érdekében,
hogy az itt feltárt valamennyi épí-
tészeti érték látható legyen az ér-
deklõdõk számára, ahogy Hadria-
nus templomának maradványai.
2019-ben lesz a Szent Adorján ben-
cés monostor alapításának ezer-
éves évfordulója, jó lenne addigra
a már feltárt, de betemetett fa-
templomot és kolostort is bemu-
tathatóvá tenni. A zalavári történe-
ti-régészeti park jelentõsége igen
nagy, messzire viheti a megye és
az ország hírnevét.

Antal Lívia

KAROLING-KORI ÉPÜLET MARADVÁNYAIT TÁRTÁK FEL

Palota a királyi városban
A habarccsal kevert kõrétegek azok az alapfalmaradványok, azok

a kövek, melyek között csak föld van, a falkibontás után visszadobált
anyagok, melyekre nem volt szükség – magyarázza Ritoók Ágnes, a
Nemzeti Múzeum régésze. A Göcseji Múzeum szervezett sajtóbejárást
az ez évre lezáruló zalavári ásatások helyszínén, ahol a 880-as
években már álló Karoling-kori palota falmaradványait tárták fel az
idén. Az eseményen részt vett dr. Csorba László, a Nemzeti Múzeum
fõigazgatója is.

Pat egy kis lélekszámú község
Zala megye keleti határán. A
szomszédos falvak Miháld és
Varászló, az utóbbi már Somogy
megyéhez tartozik, ahogy Pat is
1950-ig. A kis falunak sok neve-
zetessége van, ezek egyike az
1863-ban épült evangélikus
templom. A települést katolikus
hívõk is lakják, a volt katolikus is-
kola átépítésével alakítottak ki
imaházat, amit 1998-ban avat-
tak fel.

Pintér Lajos polgármesterrel,
Bertók József kántorral, Antalics
Vilmossal, a falu legidõsebb pres-
biterével és Peti Istvánnal, a kato-
likus templom gondnokával be-
szélgettünk a kis falu nagy múltú,
példás hit- és közösségi életérõl. 

– Paton 24 család építette az
evangélikus templomot, a gróf ál-
tal adományozott faanyagot saját
maguk vágták ki, és minden más
munkát is maguk végezték el -
idézte fel templomuk történetét
Bertók József kántor, aki immár
harminc éve áll szolgálatban. Mint
elmondta, a Sandi Evangélikus
Egyházközség Pati Leánygyüleke-
zete a kezdetektõl fogva megha-
tározó szerepet tölt be a falu éle-
tében. A helyi gyülekezet a Nagy-
kanizsa és Környéke Evangélikus
Egyházközséggel is együttmû-
ködik. 

Paton 2012. szeptember 23-án
hálaadó istentiszteleten emlékez-
tek meg az elmúlt évtizedekben
szolgálatot végzõkre. Az igehirde-
tést Deme Dávid lelkész végezte.
Az ünnepségen elsõként Teke
Zsigmondról emlékeztek meg, aki
1942-tõl 1990-ig gondozta a helyi
gyülekezetet, és kivette részét az
1947-es, az 1968-as valamint az
1988-as templom-felújítási mun-
kálatokból is. 

Hildebrand Elek kántortanító
1928-tól 1942-ig tanította az
evangélikus tanulókat Paton.
Ugyanezen idõben orgonistája és
igehirdetõje is volt a gyülekezet-
nek. 1948-tól az államosítást kö-
vetõen iskolaigazgatóként tevé-
kenykedett: rendre, fegyelemre,
tanulásra intette és nevelte a gye-
rekeket. 

Hodocsek József kántor 33
évig szolgálta a gyülekezetet, eb-
bõl harminc éven át Teke Zsig-

mond lelkész mellett. Kimagasló
jó hallással és énekhanggal bírt,
ahogy tökéletesen szólaltatta
meg az orgonát is. 

Antalics András tanár úr a sop-
roni evangélikus tanítóképzõben
végzett. 1947-48-ban hirdette az
igét és tanított, 1948-tól állami ta-
nítóként, tanárként folytatta élet-
útját. Megtudtuk, azok közül, aki-
ket zenére tanított, már csak ket-

ten vannak: Pintér Lajos és Bertók
József. Látogatásunk alkalmával
mindketten megszólaltatták az
evangélikus templom orgonáját.  

Paton citerazenekar és ének-
kar is mûködött, melynek Baráth
Béla volt a karvezetõje. Élt akkori-
ban egy ember a faluban, aki
többféle hangszert készített és
odaadta jutányos áron a fiatalok-
nak, hogy tanuljanak meg rajta
játszani. Pat község nõi énekcso-
portja nemcsak a helyi, hanem a

környezõ települések rendezvé-
nyeit is színesíti mûsorával. Velük
együtt fellép Antalics Dénesné és
Antalics Vilmos, akik szívesen és
nagy beleéléssel szavalnak. Vilmos
azt mondja, csak ide közelbe
megy velük, messzire már nem
tud elmenni, idõs korára tekintet-
tel.  Van egy 1800-as évek máso-
dik felébõl származó kötete, abból
szeretne szavalni nekünk is. Elõ-
adásában Pósa Lajos: Szeresd ha-
zádat, Hajdan kor és Magyar va-

gyok címû hazafias verseit hall-
gathattuk meg. Mint mondta, a
szavalás mellett szívesen tart rö-
vid beszédeket is a templomban.
Mariska nénivel (Antalics Dénes-
né) a nyári evangélikus gyermek
hittantáborban is szoktak szavalni.
Elmesélte azt is, hogy egy erdélyi
településnek küldött huszonkét
általa gyûjtött verset és ígéretet
kapott arra, hogy a költemé-

nyeket sorra lehozzák a helyi új-
ságban. 

Peti István, a katolikus temp-
lom gondnoka úgy fogalmazott: õ
szerényebben tud nyilatkozni,
mint az elõtte szólók, mert az
evangélikus gyülekezetnek na-
gyobb múltja van a faluban. El-
mondta, a két vallás lassan össze-
mosódik egymással. Gyakran tar-
tanak ökumenikus istentisztelete-
ket, hiszen egy Istenben hisznek,
egy faluban laknak. A helyi közös-

ség egy nagy család,
semmi értelme a szét-
húzásnak. Sajnos egyre
kevesebben vallják
meg hitüket, és az itt
maradt fiatalokat is ne-
héz bevonni a hitélet-
be. Ezzel József és Vil-
mos is egyetértett.

Paton régen evangélikus és ka-
tolikus iskola is mûködött. Az
evangélikus iskolából a falu kultúr-
házát, és az evangélikus gyüleke-
zet által ajándékozott telekre falu-
házat épített Pat község önkor-
mányzata 1995-ben. Itt látják ven-
dégül a gyermeket a hittantábor
ideje alatt. A budapesti Kossuth-
gimnázium tanárai is megfordul-
nak náluk.

A katolikus iskola épületét pe-
dig templommá alakították a szol-
gálati lakás megtartásával. Pintér
Lajos polgármester felidézte, az
iskola megszûnését követõen ösz-
szefogtak, megkeresték a püs-
pökséget, és az önkormányzat is
támogatta anyagiakban a re-
konstrukciót. Rózsás László gazda-
sági helynök irányította az átépí-
tést, melyen rengeteget dolgoz-
tak a falu lakói is. A sok munkáról
fotótabló, az átadási ünnepségrõl
egy fotóalbum is árulkodik a kato-
likus templomban, amit 1998-ban
szenteltek fel. 

A halastavakkal ölelt kis falu va-
rázsát természeti környezete mel-
lett a felújított közösségi épüle-
tek, rendezett utcák is növelik.
Építészeti értékei közé tartoznak
a múlt század elsõ évtizedeiben
épült, küllemében mégis takaros
házak, homlokzatukon az építés
idejét jelölõ évszámokkal. 

Az önkormányzat gondos
munkája szemmel látható a tele-
pülésen. Pintér Lajos elmondta,
nagy energiát fektetnek a pályá-
zatok írásába, ami rendre meg is
hozza gyümölcsét. Az elnyert tá-
mogatásoknak köszönhetõen
újulhatott meg a Petõfi utca és a
temetõi út, korszerû világítást ka-
pott a temetõ, falugondnoki
buszt vásároltak valamint több-
funkciós közösségi, falugondnoki
házat létesítettek. Szintén pályá-
zati támogatás segítette 2011-
ben az evangélikus templom tel-
jes renoválását; az épület idén
150 éves.

EGY KIS FALU, AMELY BÜSZKE MÚLTJÁRA

Pat, a nagy család

Bertók József, Pintér Lajos, Peti István és Antalics Vilmos

Göcsej Harci Túrán

Kemendolláron nagy hagyományai vannak a szüreti felvo-
nulásnak, ahol immár tizenegyedik alkalommal tartották meg a
rendezvényt. A menet nótás jókedvvel ment végig a falun a
szomszéd településeket is érintve, közben nem fukarkodtak a
borral sem a parádés jelmezekbe bújt ünneplõk. A vidám felvo-
nuláson minden civil szervezet képviseltette magát, a hátrama-
radt tagok pedig a faluháznál sürögtek-forogtak a kondér körül,
hogy finom pincepörkölttel kínálják meg az érkezõket.

SZÜRETI FELVONULÁS
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Baranya megyébe látogattak a
becsvölgyei, csonkahegyháti és
novai Önkéntes Pont munkatársai
és önkéntesei. 

A tapasztalatcsere célja volt a Pé-
csi Önkéntes Központ, és néhány to-
vábbi civil szervezet munkáját meg-
ismerve ötleteket meríteni az ön-
kéntesek bevonásának, motiválásá-
nak lehetõségeirõl, a segítségükkel
megvalósítható programokról. Az
utazás elsõ állomása a Civil Közössé-
gek Háza volt, ahol közel 80 civil be-
jegyzett szervezet munkálkodik a
város és lakossága közös ügyeinek
megvalósításán. A résztvevõk a házi-
gazda Knyihár Évától megtudták; a
Nevelõk Háza Egyesület két éve mû-
ködteti az Önkéntes Központot, ahol
évi 7–800 önkéntest vonnak be köz-
érdekû tevékenységekbe.

A 16 fõs társaság ezt követõen
meglátogatta A Klub alternatív kö-
zösségi teret, ahol a környezeti
fenntarthatóság jegyében alkotnak,

a VeloSophie Kerékpáros Közösségi
Központot, valamint a Retextil Ala-
pítványt. Utóbbi szervezet háztartá-
si textilhulladékból készít minõségi,
sõt, mûvészi lakberendezési tárgya-
kat és divattermékeket. Teszi mind-

ezt úgy, hogy többségében megvál-
tozott munkaképességûeket foglal-
koztat.

A tapasztalatcsere második nap-
ján a csapat részt vett az újonnan
alakult CSR pécsi munkacsoport elsõ
Társadalmi Felelõsségvállalás Konfe-
renciáján, ahol a CSR elméletével és
gyakorlatával, a vállalatok, az önkor-
mányzat és a civil szervezetek
együttmûködésének lehetõségei-
vel, valamint egy ezek eredménye-
ként megszületõ új típusú pályázati
rendszer modelljével ismerkedhet-
tek meg.

A résztvevõk egybehangzó véle-
ménye a program után, hogy az ön-
kéntességet Zalában is úgy kell to-
vább népszerûsíteni, hogy közben

megmaradjon annak,
ami a lényegét adja: szív-
vel, lélekkel tevékeny-
kedni egy jó ügy érdeké-
ben.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Elégedettségre természetesen

nincs még ok, de ameddig Európa
több országa csõd szélén áll, ná-
lunk a munkára és a családra építõ
politika eredményei, köszönhetõen
az egész ország munkájának, már
látszanak."

„Elégedettségre még nem lehet
ok, mert Zalában a jövedelmi és
népegészségügyi mutatók nem-
csak az európai, de a magyar átlag
alatt is vannak egyelõre."

Ezen kívánnak változtatni a me-
gyei fejlesztési tervben megfogal-
mazott elképzelésekkel. Manninger
Jenõ kérdésre válaszolva példaként

megemlítette, hogy Lentiben
sport-, gyógy- és rehabilitációs
projektek megvalósításában gon-
dolkodnak, Keszthely és Sármellék
térségében ipari terület és
szolgáltatóövezet fejlesztése a cél,
Zalaszentgrót és Letenye térségé-
ben pedig komplex foglalkoztatási
tervet kívánnak kidolgozni. 

Az ünnepi közgyûlés a díjak át-
adásával zárult.

„Zala megye és Zalaegerszeg
fejlõdéséért, a kitartó, magas szín-
vonalú, áldozatos munkájának elis-
meréséül" megítélt Posztumusz
Zala Megye Díszpolgára címet az
NMHH és a Médiatanács néhai el-

nökének testvére, Szalay János
vette át. A család jelezte: a kitün-
tetéssel járó pénzjutalmat jóté-
kony célra ajánlják fel, a zalaeger-
szegi Csány László Közgazdasági
Szakközépiskola, illetve egy „az
elnök-asszony munkásságához kö-
tõdõ, alapítás elõtt álló alapítvány”
javára.

A kitüntettek nevében dr.
Mándó Zsuzsanna mondott köszö-
netet: „Ezek a díjak nemcsak egy
személynek, hanem az intézmé-
nyeknek, az együttdolgozó mun-
katársaknak, és a háttérben álló
családtagoknak is szólnak."

Antal Lívia

Ünnepeltek Zalaváron

(Folytatás  az  1.  oldalról.)
Ez a most készülõ megyei területfejlesztési

koncepció és program különálló mellékletét ké-
pezi majd, s alapvetõ célja, hogy a 2012-ben
megalakult megyei fejlesztési és képzési bizott-
ság által elkészített helyzetelemzés alapján rö-
vid- és középtávú intézkedések révén egy ered-
ményes, hatékony és átlátható szakképzési
rendszer kialakításához vezessen, amely jól szol-
gálja a megye gazdasági és társadalmi céljait.
Alapvetõ célkitûzésük, hogy a szakképzésbõl a
munkaerõpiac igényeinek megfelelõ mennyisé-
gû és minõségû szakképzett munkaerõ kerüljön
ki, amely képes a megújulásra át- és továbbkép-
zések révén, így biztosítva a foglalkoztathatósá-
got és a versenyképesség növelését. 

A megyei önkormányzatnál tovább folytató-
dik a tervezési tevékenység, melynek elvégzésé-
hez az Államreform Operatív Program kereté-
ben juthatunk 100 százalékos támogatottságú
forráshoz. Az augusztus végén megjelent módo-
sított pályázati felhívás szerint megyénként 90
millió forint a megpályázható összeg, mellyel a

Zala Megyei Önkormányzat élni kíván, és ezt jó-
váhagyta a közgyûlés. 

A területfejlesztési program elsõ változatát,
valamint a Terület- és Településfejlesztési Opera-
tív Programhoz (TOP) és az egyéb ágazati ope-
ratív programokhoz kapcsolódó részdokumen-
tumokat 2013. november 30-ig kell elkészíteni.
Az eddigi munka eredményeként már rendelke-
zésükre állnak a készülõ koncepció minõségbiz-
tosításon átesett helyzetelemzõ és javaslattevõ
fázis munkarészei, valamint az elfogadáshoz
szükséges területi hatásvizsgálat csaknem vég-
leges változata. A megyei területfejlesztési
koncepció elfogadására az Országos Fejlesztési
és Területfejlesztési Koncepció elfogadását kö-
vetõen kerülhet sor legkésõbb 2013. december
31-ig. 

A Zala Megyei Közgyûlés áprilisi ülésén dön-
tött arról, hogy egymillió forintot biztosít a Mu-
ravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közös-
séggel (MMÖNK) való együttmûködés keretében
a muravidéki magyarság nemzeti identitásának
megõrzését biztosító programok, szervezetek
támogatására pályázat útján. Mivel  felhívásban
rögzített határidõre érvényes pályázat benyújtá-
sára nem került sor, a megyei testület úgy hatá-
rozott, a partnerszervezet kérésére ezt az ösz-
szeget közvetlenül az MMÖNK javára ítéli oda.

Megyegyûlés

ÖNKÉNTES TAPASZTALATCSERE BARANYÁBAN

Tevékenykedni egy jó ügy érdekében

A szüreti menet vé-
gül a sportpályához ért,
ahol a kisbíró dobverés
után kihirdette a szüreti
közleményt, versbe
szedve azt is: mi és ho-
gyan történt az elmúlt
idõszakban a faluban. 

„Megérett a szõlõ s
puttonyba tették, Put-
tonyból a kádba szépen
belemerték, Kádból az-
tán présbe abba
bészorula, A nagy tekerésbe leve
megcsordula… ” – hallhattuk a rig-
must a szüreti munkáról. A tréfás
versbõl azt is megtudhattuk, hogy
szépül a kultúrház, ahol kikapcso-
lódásra talál a betérõ, elkészült a
szennyvízhálózat, és új harango-
zója lett a falunak. 

Targuba Árpád polgármester
elmondta, Karmacs központtal
hozták létre a közös önkormány-
zati hivatalt, melyhez Vindornya-
fok, Vindornyaszõlõs és Rezi tele-
pülések tartoznak. 

Karmacs korábban 38 millió fo-
rint támogatást nyert az 1963-ban
megnyílt mûvelõdési ház felújítá-
sára. Az épületben most zajlanak a
munkálatok az integrált közösségi
szolgáltató tér (IKSZT) létrehozása
érdekében. A megszépült és funk-
ciójában kibõvített kultúrházat de-
cemberben szeretnék átadni.

A polgármester hozzáfûzte, na-
gyon örülnek a Mezõgazdasági és

Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) pá-
lyázati támogatásának, ami a már
elavult, korszerûtlen épület felújí-
tását teszi lehetõvé. A beruházás-
hoz szükséges önrész elõteremté-
se nem könnyû feladat, amit taka-
rékos gazdálkodással, ha nehezen
is, de biztosítani tudnak.    

A polgármesterrel beszélget-
tünk arról is, hogy a valamikori

2800 lakosú községben ma már
csak mintegy nyolcszázan élnek. A
lakosság csökkenésének fõ oka a
munkahelyek hiánya, ami a közeli
két város, Keszthely és Hévíz felé
vonzza az embereket. Úgy véli,
fellendítené a helyi foglalkozta-
tást, ha Karmacson kisüzemek lé-
tesülhetnének.

Az önkormányzat, a Szt. Anna
Baráti Kör és a Faluszépítõ Egye-
sület azon dolgozik, hogy lehe-
tõségei szerint segítse a lakossá-
got. Összefogásuknak és az ado-
mányoknak köszönhetõen tud-
ják megtartani rendezvényeiket,
a falunapot, a szüreti felvonulást
és a nyugdíjas találkozót decem-
berben. A közösségi programok
szervezésében a helyi polgárõr-
ség is kiveszi részét. A település
legnagyobb múlttal rendelkezõ
egyesülete a Karmacsi Sport-
egyesület. A róla szóló elsõ do-
kumentumok 1903-ból származ-
nak. A focicsapat idei nagy sike-
re, hogy feljutott a megyei II.
osztályba.

Mindeközben a kisbíró befe-
jezte mondókáját. A rendezvény
kulturális mûsorral folytatódott.

Fellépett a
Vindornya-
szõlõsi Õszi-
rózsa Dalkör,
a Rezi Ha-
gyományõr-
zõk, a Ke-
hida Dámák,
végül ope-
rett-elõadás
szórakoztat-
ta a jelenlé-
võket a szü-
reti mulat-
ságon.

PÁLYÁZATBÓL ÚJÍTJÁK MEG MÛVELÕDÉSI HÁZUKAT

Szüreti mulatság Karmacson
Karmacson igazán látványos szüreti mulatságot tartottak szep-

tember 14-én. Az ünneplõk feldíszített lovas kocsikkal járták végig a
település utcáit, egy-egy „megállóban” hagyományok, vidám törté-
netek bemutatásával szórakoztatva az érdeklõdõ lakosságot. A
programot a Szt. Anna Baráti Kör szervezte az önkormányzattal
együtt, a civil szervezetek összefogásával.
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– A turisztikai szálláshely kialakí-
tása valóban jelentõs beruházás
volt, melynek megvalósítására két
pályázatból összesen 29 millió fo-
rintot nyertünk. Az önerõ ennek a
költségnek a 25 százalékát tette ki.
Építését tavaly õsszel kezdtük el,
és június 15-én a falunap ünnepi
eseményeként adtuk át. Az átalakí-
tással és tetõtér-beépítéssel egy
296 négyzetméteres esztétikus
épület jött létre. A földszinten a
sportöltözõk és a recepció, az
emeleten szálláshelyek kaptak he-
lyet. Most zajlik a használatbeli en-
gedélyek beszerzése, a nyitást jövõ
tavasztól tervezzük. Az önkor-
mányzati üzemeltetésû szálló vár-
hatóan egy fõ részmunkaidõs fog-
lalkoztatását is lehetõvé teszi.
Azért hoztuk létre, hogy fogadni
tudjuk önkormányzatunk és más
intézményeink vendégeit. 

– Idén a sportpályán is dol-
goztak.

– Éppen a falunap elõtt egy
nappal vetettük el a fûmagot az
egyik pályán, míg a centerpályán
befejeztük a 24 állásos öntözõ-
rendszer kiépítését, ami jó szolgá-
latot tett a kánikulában és a nagy
szárazságban. Mindezt egy TAO-s
(Társasági Adó) pályázatból valósí-
tottuk meg. Az elnyert 7 millió fo-
rintot 30 százalék önerõvel egészí-
tettük ki. Úgy véljük, Hévíz mellett
méltó körülményeket kell biztosí-
tanunk a sportolni vágyók számára.
Idén nyáron a sportcentrum mö-
götti 2500 négyzetméteres telket
is visszavásároltuk, ami további le-
hetõséget kínál önkormányzati fej-
lesztéseinknek.

Az asztalos mûhely kialakítását
is már befejeztük a GESZ épületé-
ben. A dolgozók karbantartási fel-
adatokat látnak el, de készítenek új
kültéri játékokat és utcabútorokat.
Ezt a beruházást Leader pályázaton
elnyert támogatás tette lehetõvé,
ahogy a térfigyelõ kamerarendszer
kialakítását is. Sármellék felöl nyolc
kamerát szereltünk fel a nemes-
boldogasszonyfai elágazóig. A tele-
pítést jövõre folytatjuk a hévízi
útig. A kamerákat azért helyeztük
ki elõször a település déli részén,
mert a Hévíz felöli rész védett a
fürdõváros kamerái által.

– Milyen feladatok várnak még
az önkormányzatra idén?

– Több beruházást is elindítunk
õsszel. Hévízzel való konzorcium-
ban egy buszöböl kialakítását,
Leader pályázatból négy buszváró
megújítását, valamint egy 4500
négyzetméteres sétakert – padok-
kal, sétányokkal, játszótérrel – léte-
sítését kezdjük meg. Októberben
adjuk át a polgár-
mesteri hivatalban
kialakított körzeti
megbízott irodáját.
Tavasszal megvásá-
roltunk két ingatlant
a hivatallal szemben,
melyek felújítását
szintén megkezdjük
õsszel, és jövõ nyár-
ra fejezzük be. Egy
helyi termékboltot
szeretnénk kialakíta-
ni. Vannak érdeklõ-
dõk is, akik üzemel-
tetnék a boltot, egy
elismert szakember
pedig csokoládéüze-
met létesítene, és
persze csokiboltot is
nyitna itt. Ezek egy-
elõre csak szándé-
kok, megvalósulásuk
még tárgyalások kérdése.

– Épülnek az elkerülõ utak. En-
nek következtében egyre terhel-
tebbek a belterületi utak, ami
meglátszik állapotukon. 

– Régi problémánk a belterületi
utak állapota. Állami beruházásban
újulna meg a nemesboldog-
asszonyfai út egy szakasza, melyre
építési engedéllyel is rendelkezik a
közútkezelõ. Ez a munka most a

76-os fõút rekonstrukciója illetve
az elkerülõ út építése miatt újabb
egy évvel eltolódik. Ugyanis lezár-
ták a felsõpáhoki utat, így Szent-
györgyvárról a nemesboldog-
asszonyfai útra terelõdött át a for-
galom Hévíz irányába, mert ez rövi-
debb kerülõt jelent. Ez miatt nem
zárhatjuk le most ezt az utat. Igen
rossz állapotban van a Fõ utcai cso-
mópont, keresztezõdés is, szintén
a nagy leterheltség miatt. Ezek az
állami belterületi utak csak a
Zalacsány és Hévíz közötti elkerülõ
út megépítését követõen újulhat-
nak meg, melynek befejezését jö-
võ tavaszra ígérik. A nemes-
boldogasszonyfai út önkormányza-
ti szakaszának rekonstrukciója pe-
dig a mi feladatunk lesz.

– Milyen fejlesztések szerepel-
nek még az önkormányzat tervei
között? 

– 2014-ben folytatjuk a járdák
megújítását, és tervezzük a temetõ
parkolójának bõvítését is. Ameny-
nyiben a 2014–2020 közötti uniós
pénzügyi ciklusban újra nyílnak a
Leader programok, ezt a lehetõsé-
get kihasználva szeretnénk felújíta-
ni a polgármesteri hivatal valamint
az orvosi rendelõ épületét. 

– Hogyan jellemezné a falu kö-
zösségi életét?

– Civil szervezeteinknek is kö-
szönhetõen élénk közösségi élet
zajlik nálunk. Ennek egyik helyszíne

a megújított kultúrház, az IKSZT,
ahol egymást érik a programok.
Örömünkre szolgál, hogy esküvõk
megrendezésére is igénybe vették
a házat, ahol állampolgári eskütétel
ünnepséget is tartottunk. A Ma-
gyar Kórusok és Zenekarok Szövet-
sége minden évben két kiemelt ze-
nei világnapi hangversenyt rendez,
egyet Budapesten, egyet vidéken.
Ez utóbbi rendezési joga staféta-

szerûen évrõl évre vándorol a ki-
emelkedõen teljesítõ népzenei
együttesekhez. 2013-ban ez a
megtiszteltetés nekünk jutott,
büszkék vagyunk arra, hogy októ-
ber 5-én megrendezhetjük a zenei
világnapi koncertet Alsópáhokon.

Különös gondot fordítunk intéz-
ményeinkre is. A 72 kisgyermeket
nevelõ háromcsoportos óvodánk-
ban szeptember elsejével új óvoda-
pedagógust állítottunk munkába,
ami plusz egy fõ foglalkoztatását
jelenti. Jövõre az óvodai játékok
cseréjére is sort kerítünk. Az immár
állami fenntartású iskolánkra to-
vábbra is odafigyelünk, segítjük az
intézményt, amiben csak tudjuk,
többek között a szemétszállítás
költségeinek átvállalásában, vala-
mint a szükséges eszközök beszer-
zésében. 

– A zalacsányi turisztikai fej-
lesztésnek milyen pozitív hatásai
lehetnek Alsópáhokra?

– Úgy véljük ennek a nagyszabá-
sú beruházásnak nemcsak
Zalacsány és Kehidakustány, de
Alsópáhok, Sármellék és a Balaton-
part is nyertese lehet, hiszen föld-
rajzilag bent vagyunk hatósugará-
ban. Ezért fontos, hogy önkor-
mányzatunk fejlessze a községet,
mert az infrastruktúrába, a telepü-
lés rendezettségébe, a sportba és
kultúrába fektetett pénz meg fog
térülni. Ezt a komplexumot 2016-

ban adják át, ennek elébe szeret-
nénk menni fejlesztéseinkkel, és
programkínálatunkkal, hogy fo-
gadni tudjuk a vendégeket

A két önkormányzati ciklus el-
múlt hét évében jelentõsen meg-
szépült településünk, melyet az ide
látogatók is értékelnek dicsérve fa-
lufejlesztõ munkánkat – összegzett
végül Czigány Sándor.

Antal Lívia
Mint azt Hegedûs István, a

Balatoni Integrációs Kft. projekt-
menedzsere és Péterffy Ilona, a
workshop házigazdája a prog-
ram bemutatásakor kiemelték:
integrált és fenntartható turisz-
tikai cselekvési tervek kidolgo-
zását kezdeményezték a délke-
let-európai funkcionális régiók-
ban, ezen belül hazánkban a Ba-
laton Kiemelt Üdülõkörzet (BKÜ)
területén. Innovatív gondolatok
jegyében szeretnék meghosz-
szabbítani az idegenforgalmi
szezont és bõvíteni akarják a tu-
risztikai kínálatot. Jövõ év elejé-
re innovációs attrakcióként el-
készülhet a Balatoni Régió érté-
keivel feltöltött, többnyelvû, tu-
risztikai honlap, amely az ide-

genforgalom kínálatát összefog-
va nyújt hasznos információkat
az érdeklõdõknek. 

„A kulturális turizmusfejlesz-
tés irányába mutató EU-s projekt
fontos Keszthelynek és a régió-
nak, mert a turisták komplex ki-
szolgálása mindegyik településen
sürgetõ cél” – mondta köszöntõ-
jében Pálinkás Róbert alpolgár-
mester. 

Elõadásában dr. Csite András,
a Hétfa Kutatóintézet közgaz-
dász-kutatója a Balaton kulturá-
lis marketingjét járta körül. A ti-
hanyi KOGART-kiállítások és ma-
gángalériák eredményeirõl Tóth
Mihály kiállítóhely-vezetõ szá-
molt be.

www.balatonregion.hu

OKTÓBER 5-ÉN ZENEI VILÁGNAPI KONCERTET RENDEZNEK

Alsópáhok élen jár a falufejlesztésben A Zalai Borút Egyesület jóvol-
tából a nyáron 25 fõ vett részt
sommelier képzésen.

A Szlovénia-Magyarország Hatá-
ron Átnyúló Együttmûködési Program
2007–2013 által támogatott, Jó bor –
jó szomszédság projekt keretében lét-
rejött elõadás-sorozat megszervezése

számunkra is újfajta kihívást jelentett,
hiszen ilyen volumenû szakmai kép-
zést ez idáig nem valósítottunk meg –
tudtuk meg Deák Andrástól, a projekt
technikai koordinátorától. A budapesti
székhelyû Borkollégium vezetõ eladóit
kértük fel a képzés lebonyolítására,
akikben talán Magyarország legneve-
sebb szakembereit tisztelhetjük: Dr.
Mészáros Gabriella, Dr. Rohály Gábor,
Sánta Zoltán és Bálint Csaba osztották
meg tudásukat, tapasztalataikat a
résztvevõkkel.

Az alsópáhoki Kolping Hotelben
megrendezésre került tíznapos tanfo-
lyam során nem kevesebb, mint tíz té-
makörben gyarapíthatták tudásukat a
hallgatók: a Kárpát-medence szõlõfaj-
táin át a világ
legjelentõsebb
borvidékeiig,
pezsgõ és hab-

zóborok, párlatok és erõsített borok
stb. Széles a skála, hiszen a sommelier
szakma a gasztronómia, a borászat, a
vendéglátás és az idegenforgalom ta-
lálkozási pontja, melyhez ismerniük

kell a bor teljes életciklusát a szõlõmû-
veléstõl kezdve a szüretelésen és pin-
cemunkákon át a borfogyasztás eti-
kettjéig.

A képzés részeként szakmai tanul-
mányútra is sor került, ahol a résztve-
võk a szlovéniai Jerusalem-hegyre lá-
togattak, és a Puklavec and Friends
Pincészetben, valamint a Hlebec Far-
mon kaptak ízelítõt a szlovén borkultú-
rából.

A tizedik képzési nap vizsgával zá-
rult, ahol a hallgatók számot adtak az
addig megszerzett tudásukról. A sike-
res vizsgát tett hallgatók a Borkollégi-
um által kiállított tanúsítvánnyal, ren-
geteg információval és egy remek él-
ménnyel lettek gazdagabbak.

Sommelier képzés
a Zalai Borúton

A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség szeptember
közepén az „INTOURACT” egymillió eurós összegû nemzetközi pro-
jektjének II. alkalommal megrendezett workshopjára várta az ér-
deklõdõket a Balatoni Múzeumba, hogy az eddiginél is szorosabb
együttmûködésre késztesse a térség kultúrájáért, turizmusáért
dolgozó partnereket.

A településfejlesztés olyan tevékenység, ami folyamatosan ad
feladatot Alsópáhok önkormányzata számára. A településen az el-
múlt hónapok is munkával teltek el, melynek eredményeként ünne-
pelhették a már turisztikai szálláshelyként is üzemelõ sportcentrum
épületének átadását a falunapon. Ez csak egyike volt az idén meg-
valósult beruházásoknak, de lesz még teendõ az elkövetkezõ hóna-
pokban is. Minderrõl Czigány Sándorral, Alsópáhok polgármesteré-
vel beszélgettünk.

Czigány Sándor

Apáti nap elnevezéssel tartot-
ta meg hagyományos falunapját
az elmúlt szombaton Zalaapáti
közössége.

A program hálaadó szentmisé-
vel kezdõdött, melyen Pacsai Já-
nos Fidél atya halálának tízéves
évfordulójára emlékeztek. 

Vincze Tibor polgármester a
rendezvénysátorban tartott be-
szédében azt hangsúlyozta: az
Apáti nap egyik fõ mondanivalója
a jókedv és humor mellett a tisz-
tességes helytállás,  hogy tisztes-
séggel köszöntsék az elhunytakat
és élõket is. 

Pacsai János Fidél atyára  na-
gyon sokan szép emlékekkel gon-
dolnak. Egy igaz, becsületes em-
ber és politikus volt, aki a hetve-
nes években, amikor nehéz volt
gyakorló papnak és hívõnek lenni,
sem volt megalkuvó.

A polgármester Horváth Imrét
is köszöntötte, aki hetven évvel
ezelõtt kapta meg a tanítói diplo-
máját a gyõri tanítóképzõben.

Hosszú évtizedeken keresztül ta-
nította a falu ifjúságát hittel és
becsülettel. Mint mondta: „néha
megkaptuk tõle a megfelelõ be-
osztásunkat, ami jobb emberré
tett bennünk.”

Pozsegovits Borbála, a mûve-
lõdési ház vezetõje olvasta fel dr.
Szabó Péter dékán levelét, benne
a méltatással, amit Rubin Diplo-
májához mellékelt az intézmény.   

Horváth Imre köszönetét kife-
jezve elmondta, amikor vonattal
erre utazott, Zalaapátit látva azt
gondolta, erre a vidékre szívesen
jönne tanítani. Tizenkét évet
Egeraracsán és Dióskálon, húsz
évet pedig Zalaapátiban tanított.
Mint mondta: végérvényes zalai
lett. Zalaapáti a legkedvesebb
számára, mert az itteni élet adta
meg neki azt, hogy túlléphette a
hetven évet.

Apáti focikupát is rendeztek
délelõtt, délután a köszöntõt
követõen kulturális mûsorral
folytatódott a rendezvény.

Térfigyelõ kamerák a Csali-parknál

GYERTEK NEMZETEK TURISTÁI!

„Kultúra és kulturális turizmus”
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APÁTI NAP EMLÉKEZÉSSEL ÉS KÖSZÖNTÉSSEL

Hittel és tisztességgel 

Horváth Imre (balról) Rubin Diplomájával a kezében.



VADÁSZAT 7TÉRSÉG
A zalai erdészek és vadászok

nevében a festõi szépségû
Sohollári-völgyben a megyei va-
dászszövetség, a megyei vadász-
kamara és a Zalaerdõ Zrt. augusz-
tus legvégén közösen szervezte
meg a zalai vadászat ünnepélyes
évadnyitó rendezvényét, amely-
nek fõvédnökségét idén dr.
Semjén Zsolt miniszterelnök-he-
lyettes, az Országos Magyar Vadá-
szati Védegylet elnöke vállalta. 

„Szeptember elsejétõl egy hó-
napon át számtalan vadász járja
majd a zalai erdõket, és dombokat,
izgalommal teli várakozással, le-
gyen az vendéget kísérõ hivatásos,
vagy élete bikáját keresõ sportva-
dász. Megkezdõdött a szarvasbõ-
gés, a természet e csodás jelensé-
ge hálára kötelez mindenkit, aki
ennek részese lehet. A vadásznap
egyben ünnep is a megye vadász-
társadalma számára, ahol bemutat-
hatja a nagyközönségnek nemes
hagyományait, kedves szokásait,
jóízû étkeit, mindezt színvonalas
kulturális, mûvészeti és szakmai
bemutatók keretében, bizonyítva a
széles közvéleménynek, hogy a va-
dászat nemcsak vadûzés, hanem
egy életforma is” – mondta el Ros-
ta Gyula, a Zalaerdõ Zrt. vezérigaz-
gatója a nagyszabású rendezvény
nyitányaként.

Ünnepi köszöntõjében dr.
Kardeván Endre, a Vidékfejlesztési
Minisztérium államtitkára hangsú-
lyozta: a sohollári színvonalas, nagy
hagyományokra visszatekintõ, ér-
tékteremtõ és értékeket átadó, re-
mek vadásznap egyaránt segíti és
szolgálja a turizmus élénkítését to-
vábbá a régió természeti és kultu-
rális értékeinek bemutatását. A si-
kerek mögött – szerinte – az itteni
szakmai tudás, tapasztalat, az ösz-
szefogásban élen járó vadásztársa-
dalom és a tudatos gazdálkodás
rejlik. A tárca által kezdeményezett
kedvezõ változások érintették a
fegyvertartási, -vásárlási, -átadási,
-tárolási szabályokat, az orvvadá-

szat elleni lépéseket, az orvosi vizs-
gálat könnyítését. A hivatásos va-
dászok többletjogosítványok birto-
kába kerültek. 

A Millecentenárium emlékére
állított Hét Vezér Emlékhely kopja-
fájának koszorúzását követõen a

megemlékezés a Vadászok Életfá-
jánál folytatódott. Az emberi kör-
nyezet, a természet és ezen belül a
vadászat, vadgazdálkodás terén
maradandót alkotók közül 21 elõd
nevét kis fém tábla jelzi az életfán.
A vadászkamara elnökségének
döntése alapján ezúttal Briglevics
László erdõmérnök, Wentzely Dé-
nes erdész, Egyed Gyula erdõmér-
nök, Kovács Endre kerületvezetõ
vadász emlékét idézték vissza né-
ma fõhajtással, és a névtáblák fel-
szögelésével.

A Hubertus kápolnánál Rosta
Gyula, a Zalaerdõ Zrt. vezérigazga-
tója köszöntötte a résztvevõket.
Megnyitó beszédében kiemelte: –
A tisztességes vadászok közösség-
formáló erejével és a jog minden
eszközével fel kell lépni a hírnevün-

ket romboló, az írott és íratlan sza-
bályokat gátlástalanul megszegõk-
kel szemben. Kerüljenek végre
"partvonalon kívülre" az éjjellátós
kolbásztöltögetõk, az erdei utak
mentén milliós értékeket pusztí-
tók. Jogalkotásunk szempontjából
mozgalmas idõszak van mögöt-
tünk, mely sok eredményt hozott.
A vadászok mindennapjait meg-
könnyítõ, a hangulatukat javító új
szabályok léptek életbe, olyanok,
amelyek a vadgazdálkodókat is se-
gítik. A nagyon várt új vadászati

törvény azonban nem született
meg, így a gazdálkodást alapjaiban
meghatározó vadkártérítési szabá-
lyok nem változtak. A társaságok
újabb nehéz év elé néznek. A me-
zõgazdasági és erdei vadkár mér-
téke folyamatosan emelkedik. Ez

utóbbi nekünk, erdészek-
nek különösen fájó, hiszen
fiatal erdeink egészségi ál-
lapota rágás és hántás kö-
vetkeztében jelentõsen
romlik. Vadászterületein-
ket elképesztõ mennyisé-
gû elektromos és drótkerí-
tés szabdalja, akadályozva
a szabad mozgást, súlyos
károkat okozva a gímbi-
kákban. A védekezés mel-
lett a lelövés fokozása le-
het csak a járható út. Eh-
hez Zalában a vadászati
hatóság minden segítsé-
get megad. A gímszarvas
túlszaporodása mellett a
bikák koreloszlása sem
megfelelõ. Egyre több fia-
tal, jó képességû bika ke-
rül terítékre, ami elfogad-
hatatlan. Ha a zalai szarvas

világhírét meg kívánjuk õrizni,
esetleg egy új világrekord elejtésé-
nek álmát dédelgetjük, haladékta-
lanul fel kell hagynunk, a „ha én
nem lövöm meg, meglövi a szom-
széd” gyakorlattal. A szakszerû
gazdálkodás nyomasztó bevétel-
kényszere oldható a vadlelövés és
selejtezés fokozásával, ami egy-
szerre jelenthet többletbevételt és
vadkárcsökkenést. Az értékes fiatal
bikák kímélete tõkebefektetés, ami
néhány éven belül megtérül. Eh-
hez szükség van a vadászok jóval

nagyobb anyagi áldozatvállalására.
A Zalaerdõ Zrt. eltökélt a folyamat
végig vitelében. Három év alatt
50%-kal emeltük lelövési tervün-
ket, ami jelenleg évi 7 ezer darab
nagyvadat jelent. Ezt mindaddig
folytatjuk, amíg a mezõgazdasági
és erdõkárok jelentõs csökkenését
nem tapasztaljuk. A gímvadászat
tekintetében pedig minden hivatá-
sos vadászunk tudatában van an-
nak, hogy nem lövethet mínusz
pontos bikát. Sajnos azonban be
kell látnunk, hogy ez a folyamat so-
káig tart, és korántsem biztos,
hogy a feladatot egyedül meg tud-
juk oldani, hiszen a megye vadász-

területének csupán egyötödét ke-
zeljük”, zárta beszédét a vezérigaz-
gató.

A dr. Márfi Gyula veszprémi ér-
sek által a Hubertus kápolnában ce-
lebrált szentmisét követõen kitün-
tetések átadására került sor. A

Zalaerdõ Zrt. dolgozói közül dr. Ná-
dor László a Magyar Vadászatért ér-
demérmet, Kreiner Roland és Kár-
páti János Nimród-érmet, Illés
György és Solt Imre pedig Huber-
tus-kereszt ezüst fokozata kitünte-
tést kapott.

Az új vadászokat az ünnepélyes
fogadalomtételt követõen prof. dr.
Faragó Sándor, a Nyugat-Magyar-
országi Egyetem rektora avatta föl,
aki köszöntõjében a felavatandó
vadászokat Szent Hubertus emlé-
kének ajánlva azt kérte, hogy az or-
szág legjobb adottságú területein
felelõsségteljesen, a példaképeiket
követve, védjék, óvják, szeressék a
vadat és legyenek olyan igazva-
dászok, hogy méltán büszkék le-
hessenek rájuk azok is, akiknek se-
gítségével idáig eljutottak.

Több ezren voltak kíváncsiak a
délutáni programokra, melyek kö-
zött szerepelt íjász-, vadászkutya-
bemutató és magyaragár verseny,
illetve a zalai vadász alkotómûvé-
szek kiállítása. A kisebbeket játszó-
ház és lovaglási lehetõség várta. A

Zalaerdõ Zrt. rendezvénysátrában
az irodalombarátok Hopp Eszter
fordítótól megvásárolhatták Sieg-
fried Erker „Bakok” címû könyvét,
amelyet Hopp Tamás erdészetigaz-
gató mutatott be.

Nemes Norbert

– Nagyon nehéz hónapok van-
nak mögöttünk, és növényvédelmi
szempontból nagyon költségesek
is, mert nagyon sok beavatkozást
kellett végrehajtani, melynek haté-
konysága éppen a növények rosz-
szabb ellenálló képessége miatt
nem volt mindig megfelelõ. Mindez
megmutatkozott a terméseredmé-
nyekben, kihatott a minõségre és a
piaci értékesítésre. Az õszi búzából
nem tudtunk igazán jó minõséget
elõállítani, egyidejûleg a repce fel-
vásárlási ára is csökkent, amellett,
hogy piacon való elhelyezésük is jó-
val nehezebbé vált az elõzõ évek-
hez képest. Mindenesetre a nö-
vényvédelem tette a dolgát: idén
jóval kevesebb parlagfû volt a szán-
tóföldeken, és más kórokozók és
kártevõk sem okoztak járványmére-
tû problémát Zalában. 

– A nyári csapadékhiány és
aszály hogyan hatott ki az õszre?

– A learatott területek agrotech-
nikai ápolása elmaradt, nem keltek
ki a gyomok, az árvakelések, melye-
ket tárcsázással, még az õszi veté-
sek elõtt ki lehetett volna pusztíta-
ni. A repcében már látjuk, hogy a
gyomirtások kevésbé voltak haté-
konyak, mert a nyáron nem kikelt
gyomokat és árvakeléseket most
külön menetben más készítmé-
nyekkel kel kezelni. Ráadásul a rep-
cénél a rovarkártevõk elleni véde-

kezés is körül-
m é n y e s s é
vált, mert a
csávázósze-
rek korláto-
zott mérték-
ben álltak
rendelkezés-
re, vagy, ami
kapható volt,
az már kevés-
bé volt haté-
kony. Több
gazda is pa-
naszkodott, hogy emiatt most állo-
mányszerû kezelést kell végeznie,
nem beszélve arról, hogy ezek plusz
kiadást jelentenek. 

Közvetve érinti a növényvédel-
met az a probléma, hogy a termelõk
jóval kevesebb fémzárolt vetõma-
got vetnek, ehelyett gyakori a vis-
szafogott mag elvetése. Piaci ne-
hézségek állnak e mögött, a gabo-
nákat még nem vitték el, a gazdák
nem jutottak pénzükhöz, nem tud-
nak vetõmagot vásárolni. A visszafo-
gott magok genetikai tulajdonságai
azonban nem egyeznek meg a vetõ-
magokéval, ezért ha olyan évjárat
lesz, a kártevõkkel szemben kevés-
bé lesznek ellenállóak a növények. 

– A forgalomba hozható nö-
vényvédõ szerek tekintetében
várható-e újabb szigorítás az új
uniós ciklusban?

– Várhatóan az AKG-prog-
ramban elõírt környezetvédelmi
elõírásokat kell teljesíteni azon gaz-
dáknak is, akik nem vesznek részt
ebben a programban. A környezet-
terhelés további csökkentése érde-
kében újabb növényvédõ szereket
és mûtrágyákat vonnak ki, ami pél-

dául a kukoricatermesz-
tõket fogja hátráltatni a
kukoricabogár elleni ha-
tékony védekezésben,
mert nem lesznek csává-
zó szerek, melyek meg-
védték a vetõmagot, a
három eddig használha-
tó talajfertõtlenítõbõl
pedig csak egyet hagy-
nak meg. Mindez áruhi-
ányt illetve árdrágulást
fog elõidézni, ami kedve-
zõtlenül hat majd a ter-

mesztés biztonságos tervezhetõsé-
gére. Fontos a parlagfû elleni véde-
kezés és a méhek védelme, de en-
nél sokkal hangsúlyosabban esik lat-
ba az élelmiszer-biztonság. E tekin-
tetben nemcsak a növényvédõszer-
maradványokra, hanem a kártevõk
toxinjaira is kellene koncentrálni,
hogy azok sem maradjanak bent a
növényben. A növényvédelmi ka-
mara tevékenységének egyik fõ cél-
ja, hogy a fogyasztók asztalára biz-
tonságos és egészséges élelmiszer
kerüljön. Szakmai testületként töb-
bek között ezért kívánunk dolgozni
az új agrárkamarában is, ahol még a
szervezetépítés folyik. Abban bí-
zunk, ha a rendszer beáll, a növény-
védelmi elõrejelzés, szaktanácsadás
és más szolgáltatás terén igénybe
veszik szakembereinket – zárta
gondolatait Simonfalvi Elemér.   

ZALAI VADÁSZATI ÉVADNYITÓ

Sohollári erdész-vadászünnep 

KÖRKÉP A HATÁRBAN ÉS A SZABÁLYOZÁSBAN

Növényvédõ szemmel
Az idõjárás ismét kiszámíthatatlan tényezõként befolyásolta a me-

zõgazdasági termesztést, ezért nagyon nehéz volt megtervezni a nö-
vényvédelmet is, miután a nyári csapadékhiány a gyomirtás mellett a
kártevõk elleni védekezést is bizonytalanná tette – értékelt Simonfalvi
Elemér, a Magyar Növényvédõ és Növényorvosi Kamara Zala Megyei
Szervezetének alelnöke.
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A bemutatót követõ fórumon
Balogh Ádám, a Baki Agrocentrum
kereskedelmi igazgatója beszélt a
kukorica és szója aktuális piaci hely-
zetérõl, a felvásárlási árak alakulá-
sáról.

Érdeklõdésünkre elmondta,
alapjában véve jó évet vártak, hek-
táronként 7-8 tonnás átlagtermés-
hozamra számítottak a kukorica
esetében Zalában. Ez elmaradt, ta-
vasszal ugyan esett, de a nyári sú-
lyos csapadékhiány megtette a ma-
gáét. Ezért a kukorica (amit mint-
egy 50 ezer hektáron termesztenek
a megyében) terméshozamát 5,2
tonnára becsülik. Más országokban
azonban kedvezõbb volt az idõjá-
rás, Amerikában, ami a világ kukori-
catermésének negyven százalékát
adja, jó termésátlag várható, ahogy
Romániában, Ukrajnában, Bulgáriá-

ban és Szerbiában is többlettermés-
sel számolnak. A kukorica felvásár-
lási árak tekintetében fontos be-
folyásoló tényezõk a
logisztikai (szállítási
és raktározási) ne-
hézségek, a megnö-
vekedett fuvardíjak,
a deviza árfolyam in-
gadozások és a kör-
nyezõ országok ter-
mései is. Mindezen
körülmények jelen-
leg 42-43 ezer forin-
tos felvásárlási árat
jelentenek a régiónkban, ami per-
sze változhat, de jelentõs áremel-
kedésre nem lehet számítani.

Balogh Ádám úgy véli, az aszá-
lyos évek arra ösztönözhetik a ter-
melõket, hogy növeljék a csapadék
szempontjából jobban ellátott õszi

növények vetésterületét. Õszi búza
és árpa jöhet szóba, a repce eseté-
ben azonban csak szinten tartás
várható a lecsökkent piaci árak
miatt.

A szóját az elmúlt években újra
nagyobb területen termesztik ha-
zánkban elsõsorban az AKG prog-
ramnak köszönhetõen. A kereske-
delmi igazgató elmondta, felkeltet-

te a piac érdeklõdé-
sét, hogy Magyaror-
szág GMO-mentes
szóját tud elõállítani,
ami az árakat is ked-
vezõen befolyásol-
hatja, ha ennek elis-
mertetése is meg-
történik. Ahhoz
hogy igazán jövedel-
mezõ legyen ez a
növény, jó termésát-

lagok is kellenének, ami Zalában je-
lenleg csak 2 tonna körül ingadozik,
míg az eredményességhez 3 tonnás
termésre lenne szükség. Jelenlegi
felvásárlási ára 120-122 ezer forint
tonnánként. A szójatermesztésben
a megfelelõ technológia kidolgozá-
sa, felfejlesztése eredményt hozhat
néhány év alatt, melyre jó példa a
repce zalai elterjedése és sikere. A
szójának nitrogén gyûjtõ képessé-
ge alkalmassá teszi, hogy nagyon jó
elõveteménye legyen az õszi kalá-
szosoknak, megnövelve azok ter-
méshozamát akár 0,5-1 tonnával
hektáronként, emelte ki Balogh
Ádám.

A Baki Agrocentrum, a szántó-
földi növénytermesztõk szakmai
centrumaként, az eddigi gyakorlat
szerint végzi a kukorica- és szójafel-
vásárlást megbízható szerzõdéses
és stabil pénzügyi háttérrel. 

Kukorica és szója fajtabemutatót tartott a Baki Agrocentrum Kft.
szeptember 18-án. Mivel a megfelelõ vetõmag kiválasztása kulcs-
kérdés a sikeres termesztés érdekében, ezért Zala megye meghatá-
rozó integrátora évrõl évre fajtakísérletet állít be, hogy ezzel is se-
gítse integrátori körének gazdálkodóit.

SZAKMAI INFORMÁCIÓ:

Horváth Zsolt Tel: 30/444-9107

A repcében õsszel és tavasszal
legegyszerûbben felhasználható rovarölõ szer a

mivel gyári kombinációban tartalmazza

a klórpirifosz és piretroid hatóanyagokat.

Szinergista hatása révén biztosítja az Ön számára a létezõ legjobb hatékonyságot

az összes repce kártevõ ellen.

Biztosítja az egységnyi területre jutó legtöbb klórpirifosz mennyiséget, ami biztosít-

ja a leghosszabb tartamhatást. Hárompontos védelem: tartamhatás, gázosodó ha-

tás és taglózó hatás.

AKG programokban õsszel egy alkalommal felhasználható.

Kiszerelése (1 és 5 liter) lehetõvé teszi, hogy 1-2 ha meny-

nyiséget is megvásároljon. 

A készítmény a repcebolha és a repcedarázs álhernyóján

kívül nagy hatékonysággal pusztítja el a mocskospajort

és a káposztalegyet.

...és ne feledje: „Minden rovarölõ technológia annyit ér,
amennyi Nurelle D van benne”

Ha bizonyíték kell, és nem ígéret! 

A Galera erõsebb változata
Három hatóanyag (klopiralid, pikloram és

aminopiralid).

Az Ikarus állományban használható, széles

hatásspektrumú gyomirtó szer bármilyen rep-

cében alkalmazható.

Õsszel metazoklór hatóanyagú termékekkel

korai posztemergensen kijuttatható.

(a kombináció elpusztítja a már kint lévõ ér-

zékeny

gyomokat és megfelelõ tartamhatással ren-

delkezik

a kisebb csírázó gyomok ellen.)

Elpusztítja: székfû, pipitér fajokat, ragadós galajt, mezei acatot, kiváló hatással irtja

a pipacsot és árvácska fajokat. 

Szelektív egyszikûirtóval õsszel keverhetõ.

az Ikarus tankkeverékben õsszel csak egy készítménnyel keverve juttatható ki (pl.:

Szakmai nap
a Baki Agrocentrum Kft.-nél 


