
Bár egész évben hiányoltuk,
az idei õsz azonban nemcsak ez-
zel a szép példánnyal örvendez-
tetett meg bennünk. Hál Isten
olyan vidéken lakunk, ahol a var-
gánya kora nyártól késõ õszig
terem, ha persze megfelel szá-
mára az idõjárás. 

A barna különbözõ színárnya-
latát mutató avarban azonban
nem könnyen adja magát, de
egyszer mindenkinek eljön a nagy
nap, amikor a levelek között
meglátja a tökéletes rejtõszínû
barnás kalapokat, és örömében
elkezd síkitozni. Igen, pontosan

ezt a reakciót váltja ki e tökéletes
gombaformájú élõlény, ami sem
növény, sem állat, pláne ha bo-
szorkánykörben lelünk rá. Sokféle
gomba nõ boszorkánykörben,
ezekrõl úgy tartják, a táncoló
tündérek lábnyomai. A vargánya
erõteljes, diós aromájával maga
az eszményi gombaíz, és nem-
csak a gombás ételeket dobja fel. 

A gombák csodálatát mutatja
már-már költõi szépségû elneve-
zésük, mint a királyvargánya,
bronzos vargánya, ízletes vargá-
nya, kékhátú galambgomba, lila
pereszke, nagy õzlábgomba,
lucfenyvesi rizike, sötét trombita-
gomba, fodros káposztagomba,
mezei szegfûgomba. Kifejezetten
óvatosságra int elnevezésével a
gyilkos galóca, vagy a világító töl-
csérgomba. Az elõbbi ugyanis a
csiperkével, míg az utóbbi a róka-
gombával keverhetõ össze, ezért
mindig vizsgáltassuk meg gomba-
szakértõvel a zsákmányt.

A 2017. évi ünnepi megyei
közgyûlésen ismét kitüntették
azokat, akik kiemelkedõ közéleti,
gazdasági munkásságukkal, ma-
radandó életmûvükkel hozzájá-
rultak Zala megye fejlõdéséhez,
hírnevet, elismerést szereztek a
megyének. Az elismeréseket dr.
Pál Attila, a megyei közgyûlés el-
nöke valamint dr. Darák Péter. a
Kúria elnöke adta át. A közgyûlés
Zala Megye Díszpolgára címet
adományozott Fekete György-
nek, a Magyar Mûvészeti Akadé-
mia elnökének

Ülnek: Csordásné Fülöp Edit,
Takács-Szencz Lívia, Szabadicsné
Rádi Éva, Gróf Ferencné, Becze
Ferencné, Konczér Katalin.

Állnak: Dr. Tege János, Szatmá-
ri Zsolt, Fekete György, Mányoki
Attila, Pikó Gábor.
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Kiváló idõben, kitûnõ hangu-
latban zajlott a tizedik geszte-
nyés nap Galambokon október 7-
én, mely a helyi termékek bemu-
tatójával és kóstolójával igazi
gasztronómiai eseményként csá-
bítja a plébániaudvarra a helyie-
ket és a vendégeket. Galambok
jellegzetes gesztenyevidék, ami
meg is mutatkozott a felkínált
gesztenyepüré, sült, fõtt geszte-
nye, valamint pompásabbnál
pompásabb gesztenyés sütik for-
májában. 

– Tíz éve hívta életre Varga At-
tila tanár úr és Vargáné Marika
mûvésztanárnõ ezt a rendez-
vényt, melynek fényét a
galamboki hagyományõrzõk, a
nyugdíjasklub és idén már a Nap
Harmata Közhasznú Alapítvány is
emeli számos fõzõcsapat mellett.
Az eltelt tíz év alatt kulturális és
gasztronómiai programmá nõtte
ki magát mind színvonalában és
tartalmában, ami hozzásegíti ah-
hoz, hogy a térség kiemelt ren-
dezvénnyé váljon – értékelt Ber-
tók Ferenc polgármester.

Itt a helyi és környékbeli ter-
melõk valóban kitesznek magu-
kért, a sajton, a tökmagolajon, a
lekvárokon át sokféle helyi élelmi-
szert állítanak elõ. Kínálatuknak és
a fõzõcsapatok szorgalmának kö-
szönhetõen valódi finomságokkal

tudunk szolgálni a rendezvény lá-
togatóinak. A finom étkekhez a
Galamboki Szolgáltató Központ
konyhatündérei is hozzájárultak,
elõszeretettel kínálva a vendége-
ket. A cél az, hogy Galambok köz-
ponti szerepet töltsön be a hagyo-
mányos élelmiszer-elõállítás és

kézmûvesség megõrzésében. Ezt
szolgálja a jövõ évben pályázati
forrásból tervezett piactér létre-
hozása, ami a környéken, telepü-
lésünkön és a saját önkormányzati
mezõgazdasági tevékenységünk-
ben megtermelt áruk értékesíté-
sének lenne színvonalas bemuta-

tóhelye – hangsúlyozta a polgár-
mester.

Az önkormányzati közmunka-
programban valóban kitûnõ minõ-
ségû zöldségeket és gyümölcsö-
ket állítanak elõ, melyek elõkészí-
tett és feldolgozott formában is

kaphatók voltak. Idén már a fû-
szerparcellák is teremtek (borsi-
kafû, kakukkfû, rozmaring stb.),
így szárítottfûszer-kínálatukat is
be tudták mutatni.

A Galamboki Hagyományõrzõ
Közhasznú Alapítványt Varga Attila

és Varga Attiláné Marika alapította
a község kulturális örökségének,
tárgyi emlékeinek megõrzésére és
színvonalas hagyományõrzõ prog-
ramok megvalósítására.

– A gesztenyés nap megrende-
zésével az volt a célunk, hogy en-
nek a nagyszerû növénynek és a
falunak hírnevet szerezhessünk,
az embereknek pedig az egymásra
találás lehetõségét biztosítsuk –
mondta érdeklõdésünkre Marika.
– Ebben a rohanó világban mind-
annyiunknak szüksége van arra,
hogy egy percre megálljunk.  Azt
gondolom, ezt a szándékot sikerül
is megvalósítani ezzel a rendez-
vénnyel, amit most igazi napfé-
nyes õszi idõben tarthatunk. Fõ-
zünk, sütünk, gesztenyés sütemé-
nyeket kínálunk, mellyel vendégül
látjuk a falubelieket, a szomszédos
települések kulturális egyesületeit
és lakóit, akikkel szoros barátságot
ápolunk.

Aki kihagyta a tizedik geszte-
nyés napot, jövõre tartsa számon,
és mindenképp látogasson el Ga-
lambokra, ahol a finom ételek
mellett igazi családi kikapcsolódás
is kínálja magát.

Antal Lívia
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KULTURÁLIS ÉS GASZTRONÓMIAI KAVALKÁD

Felejthetetlen gesztenyézés Galambokon

Az engedély nélküli fakiterme-
lés és a jogosulatlan vadászat
megelõzése érdekében írt alá
együttmûködési megállapodást a
Zala Megyei Rendõr-fõkapitány-
ság és a Zalaerdõ Zrt. 

Az ország erdõ- és vadvagyoná-
nak jelentõs része Zala megyében
található, ekképpen mindkettõ vé-
delemre szorul – vezette fel gondo-
latait dr. Sipos Gyula rendõrfõkapi-
tány. Mint mondta, 2015 januárjá-
tól, amióta itt dolgozik a megyé-
ben, azt tapasztalta, hogy az erdõ
vagyon- és természetvédelme so-
kak számára szabadon megfogal-
mazott dolog, egyes emberek egy-
fajta õsi jussként gondolják az er-
dõbõl, a vadból való részesülést. 

A rendõrségnek erre intenzíven
figyelni kell, ezért szabad kapacitá-
sát az erdõt és vadat érintõ va-
gyonvédelmi bûncselekmények
visszaszorítására kívánja fordítani.
Az együttmûködés ötlete ezért
merült fel a Zalaerdõvel, ami példa
nélküli kezdeményezés, hangsú-
lyozta a rendõrfõkapitány.

Rosta Gyula, a Zalaerdõ Zrt. ve-
zérigazgatója azt mondta, nagy
örömmel fogadták az együttmûkö-
dés lehetõségét, hiszen érdekeik
abszolút egybevágnak. Az államer-
dészet mind az erdõ- és mind a
vadvagyon tekintetében olyan fel-
adatokat lát, amelyben elsõdleges

prioritás a megõrzés és megóvás. A
Zalaerdõ 54 ezer hektáron folytat
erdõgazdálkodást állami tulajdonú
területeken, egy hatodán pedig
vadgazdálkodási tevékenységet,
így a vadállomány védelme is ki-
emelt feladata. A vezérigazgató ki-
tért arra, hogy az orvvadászat né-
hány éve már önálló törvényi tény-
állás, és nem csak egy egyszerû lo-
pás. Mivel az orvvadászok kezében
fegyver is lehet, ami szorított hely-

zetben kiszámíthatatlan cselek-
ményhez is vezethet. Ezért kéri kol-
légáitól, hogy értesítsék a rendõr-
séget minden esetben.

A fatolvajok a Zalaerdõ erdeiben
inkább csak a szabálysértési határ-
értéket meg nem haladó, azaz leg-
feljebb 50 ezer forint kárt okozó
bûncselekményt követnek el. Az
orvvadászat mértékére viszont
csak becsült adatok vannak, a
vadorzók igyekeznek észrevétlenül
dolgozni, tettükre csak kevés szá-
zalékban, vagy egyáltalán nem de-
rül fény. Az együttmûködéstõl a
felderítés javítását is remélik. 

Dr. Sipos Gyula hozzátette, az
osztatlan közös magántulajdonban
lévõ erdõket érintõ bûncselekmé-
nyek nagyobb számban fordulnak
elõ. Az orvvadászat egyik hajtóere-
je a kereslet, márpedig alig találni
zalai vendéglátóhelyet, ahol ne kí-
nálnának folyamatosan vadhúst,
vélekedett.
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A közelmúltban került sor a
hagyományos ünnepi megyei
közgyûlésre, ahol átadták a me-
gyei elismeréseket. Elsõként Vigh
László országgyûlési képviselõ
köszöntötte a megjelenteket.
Hangsúlyozta: „fejlõdési spirál-
ban van az ország és ez még csak
a kezdet”. Szólt a két megyei jo-
gú városban történt fejlesztések-
rõl, melyek kihatnak a kisebb te-
lepülésekre is, ahol a polgármes-
terek mindent elkövetnek, hogy
fejlesszék, szépítsék a falujukat.

Dr. Pál Attila, a megyei közgyû-
lés elnöke rövid áttekintést adott
az elmúlt egy év munkájáról, a za-
lai lehetõségekrõl. Mint elmondta,
ismert, hogy a gazdaságfejlesztés
és a területfejlesztés a megyei ön-
kormányzat fõ feladata, ezen belül
is az európai uniós források fel-
használásának koordinálása. A me-
gye települései 23 milliárd forintot
fordíthatnak fejlesztésekre, az
úgynevezett TOP keretében 100
százalékos támogatási intenzitás-
sal civil szervezetek, egyházak, ön-
kormányzatok pályázhatnak. A 23
milliárd forint több mint 80 száza-
léka már lekötött, a nyertes pályá-
zók kiértesítésre kerültek. Iskolák,
óvodák, háziorvosi rendelõk, tu-
risztikai egységek újulnak meg.
Ezeken a lehetõségeken túl gyara-
pítja a megye vagyonát, hogy a
két megyei jogú város együtt kö-
zel 25 milliárdot használhat fel a
TOP-keretbõl.

A Modern Városok Programban
megvalósuló beruházások értéke
Nagykanizsán és Zalaegerszegen
közel 60 milliárd forint. Többek
között ebbõl újulnak meg a városi
uszodák, konferencia- és rendez-
vényközpontok, valamint a Mura
program keretében komplex gaz-
dasági és turisztikai fejlesztés va-
lósul meg. Dr. Pál Attila megemlí-
tette továbbá az R76-os és az
M70-es  gyorsforgalmi útfejlesz-
tést, a negyvenmilliárd forint ér-
tékû jármûipari tesztpálya-beru-
házást, amely hazai forrásból való-
sul meg.

Az, hogy ilyen mértékû fejlesz-
tési forrás egyszerre álljon rendel-
kezésre, nagyon ritka egy térség
életében. Ugyanakkor továbbra
sem szabad elfelejteni a sok-sok
kis település kérését: a megye
mellékútjainak és kerékpárút-há-
lózatának folyamatos felújítását,
folytatta a megyei közgyûlés el-
nöke. Szerinte a fejlõdés, a siker
az emberek tehetségében, szor-
galmában és teljesítményében
rejlik. Zala megye sikeres, ezt mu-
tatja, hogy kiemelkedõ tehetségei

vannak. A megye elismeréseit is
olyan polgárok kapják, akik
büszkék arra, hogy õk zalaiak.

Ünnepi beszédében dr. Darák
Péter, a Kúria elnöke arról szólt,
hogy mit ad Zala az országnak és
mit köszönhet az ország Zala me-
gyének. Történelmi példák sorát
hozta, hogy Zala berkeibõl hányan
és hogyan kerültek az országos
politikába, közéletbe.  Olyan zalai
elõdökrõl szólt, mint Zrínyi Miklós,

Deák Ferenc, Wlasics Gyula,
Keresztury Dezsõ és a Festeticsek.
Zala megye jó a kultúrában, a gaz-
daságban és képviselõi soha nem
hezitáltak, ha országos közügyek-
be kellett beleszólni. 

Az ünnepi megyegyûlésen a ki-
tüntetéseket dr. Darák Péter és dr.
Pál Attila adta át. 

A közgyûlés Zala Megye Dísz-
polgára kitüntetést adományozott
Fekete Györgynek, a Magyar Mû-

vészeti Akadémia elnökének sok
évtizedes kimagasló, a magyar
kultúráért végzett alkotói és kö-
zösségi munkásságáért, Zalaeger-
szeg és Zala megye kultúrájának
példaértékû támogatásáért.

Zala Megye Közigazgatásáért
Díjat kapott Becze Ferencné nyu-
galmazott igazgatási ügyintézõ a
helyi közigazgatásban 40 éven ke-
resztül végzett kiemelkedõen ma-
gas színvonalú munkájának elis-
meréseként.

Zala Megye Egészségügyéért
Díjat adományoztak dr. Tege Já-
nos sebész fõorvosnak, magas
fokú szakmai felkészültségéért,
több évtizedes sebészi munká-
jáért.

Zala Megye Szociális Gondosko-
dásáért Díjat vett át Gróf Ferencné
nyugalmazott intézményvezetõ a
kisgyermekek napközbeni ellátása
területén 40 éven át kifejtett ki-
magasló és példaértékû munkájá-
nak elismeréséül.

Zalai Pedagógus Díjat kapott
Csordásné Fülöp Edit a Gye-
nesdiási Kárpáti János Általános és
Alapfokú Mûvészeti Iskola tanára a
magyar népdal oktatásában több
évtizeden keresztül kifejtett tevé-
kenységéért, a megyei és orszá-
gos versenyeken kimagasló ered-
ményeket elért diákjai felkészíté-
séért.

Zala Megye Sportjáért díjat
adományoztak Szatmári Zsolt ve-
zetõedzõnek kiemelkedõ sporto-
lói, edzõi és sportszervezõi mun-
kássága elismeréseként.

Zala Megye Sportjáért díjat vett
át Mányoki Attila hosszútávúszó
több mint két évtizedes kiemelke-
dõ sportolói pályafutása elismeré-
seként.

Zalai Civil Társadalomért és Nem-
zetiségekért Díjat vett át Konczér
Katalin a Zala megyei kulturális
egyesületek, civil szervezetek és a
horvát nemzetiség, a horvát–ma-
gyar kapcsolatok érdekében vég-
zett áldozatos munkájáért. 

Zala Megye Fejlesztéséért Díjat
kapott Szabadics Zoltán, a
Szabadics Zrt. elnöke, Zala megye
gazdaságának fejlesztésében és
közösségi életében több évtizede
meghatározó szerepvállalásáért. 

Zala Megye Fejlesztéséért Díjat
adományoztak Pikó Gábor mûsza-
ki referensnek, Vonyarcvashegy
fejlõdését segítõ, magas színvona-
lú településmérnöki munkájáért.

Zala György Díjat vett át Takács-
Szencz Lívia festõmûvész kiemel-
kedõ, egyedi és sokoldalú képzõ-
mûvészeti munkájáért. 

KRÓNIKA 3TÉRSÉG

ZALA MEGYE DÍSZPOLGÁRA: FEKETE GYÖRGY, AZ MMA ELNÖKE

A siker az emberek tehetségében rejlik

A megyegyûlés tagjainak dr.
Kaszás Anita igazgató adott tá-
jékoztatást a Zala Megyei Adó-
és Vámigazgatóság mûködésé-
rõl, a tevékenységükkel kapcso-
latos fõbb zalai adatokról, és fej-
lesztési terveikrõl. 

Egyebek közt elmondta, hogy
bár a kiemelt adóbevételek tekin-
tetében Zala megye részaránya
az országos bevételeknek csak
1,2 százalékát teszi ki, jelentõs
ügyfélforgalmat bonyolítanak,
így 2017. elsõ félévében közel 59
ezer ügyfél fordult meg kiren-
deltségeiken. Az ügyfelek haté-
konyabb kiszolgálását szolgálja az
ún. Kormányablak integráció,
melynek keretében adóügyi ügy-
félszolgálatok jelennek meg a
Kormányablakokban, lehetõvé té-
ve a lakóhelyhez lehetõ legköze-
lebbi ügyintézést. Az integráció 3
ütemben valósul meg Zala me-

gyében. Elsõként Lentiben és
Zalaszentgróton vált elérhetõvé
ez a szolgáltatás 2017. július 1-
tõl, Keszthelyen 2017. december
31-ig valósul meg, Letenyén pe-
dig 2018. január 1-tõl lehet majd
adóügyeket intézni. 

A jövõbeli tervekkel kapcsolat-
ban kiemelte az online szolgálta-
tások körének bõvítését, az ügy-
felek adminisztratív terheinek
csökkentését célzó fejlesztése-
ket. 

Jóváhagyta a közgyûlés két
újabb pályázat benyújtását: az
EFOP 1.6.3-17 felhívásra az ön-

kormányzat „Zala megyei felzár-
kózás – politikai együttmûködé-
sek" címmel nyújtott be pályáza-
tot konzorciumi partnerségben a
Szociális és Gyermekvédelmi Fõ-
igazgatósággal. A 36 hónap alatt,
közel 75 millió forintból megvaló-
suló projekt támogatási intenzitá-
sa 100%, fõ célja pedig a szegény-
ségben, társadalmi kirekesztett-
ségben élõk számának csökken-
tése, a szegénység újratermelõ-
désének megakadályozása és a
közszolgáltatások, társadalmi-
gazdasági javak egyenlõ hozzáfé-
résének javítása, valamint a társa-

dalmi összetartozás erõsítése. A
projekt keretében megyei Esély-
teremtõ Paktumok és Felzárkóz-
tatási Fórumok létrehozásával, az
állami, önkormányzati és civil,
egyházi partnerek bevonásával
alakítanak ki új együttmûködése-
ket a segítségre szorulók támo-
gatására, a szolgáltatási hiányok
és szolgáltatási utak feltérképe-
zésére, fejlesztési programok
megvalósítására. 

A Földmûvelésügyi Miniszté-
rium és a Hungarikum Bizottság
HUNG-2017, a nemzeti értékek
és hungarikumok gyûjtésének,

népszerûsítésének támogatására
szóló pályázati felhívására az ön-
kormányzat a Lenti Települési Ér-
téktárral együttmûködésben
„Zalaikumok Õszi Fesztiválja”
címmel nyújtott be pályázatot 1
999 ezer forint költségvetéssel.
A projekt megvalósításával lehe-
tõség nyílik tanúsító oklevél ün-
nepség keretében történõ át-
adására a Zala Megyei Értéktárba
felvett közel ötven érték kezelõ-
jének. valamint a fesztivál kere-
tében megjeleníthetõ értékek
bemutatására, népszerûsítésére
egy nagyszabású rendezvényen,
ahol bemutatkoznak a térségi
gasztronómiai és kézmûves ter-
mékek is.  

A testület kisebb mértékben
módosította 2017. évi költségve-
tését, melynek bevétel-kiadási
fõösszege így 589.368 ezer fo-
rint, valamint módosította a Zala
Megyei Önkormányzati Hivatal
ügyrendjét. 

A MEGYEI KÖZGYÛLÉS LEGUTÓBBI ÜLÉSÉN

Adóügyekrõl, pályázatokról

Fekete György átveszi a kitüntetést.
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Gutorfölde idén országos fi-
gyelmet kapott, miután a zalai
község nyerte el az Év Települé-
se díjat a Magyarország leg-
szebb konyhakertje versenyen. A
megtisztelõ elismerést az OMÉK-
on, a 78. Országos Mezõgazdasá-
gi Kiállítás és Vásáron vehették
át Budapesten, szeptemberben.

– Idén immár ötödik alkalom-
mal vettünk részt „A legszebb
konyhakertek” – Magyarország
legszebb konyhakertjei program
országos megmérettetésén, ame-
lyen idén is három helyi család ka-
pott elismerést. Idén elõször hir-
dették meg a "Év Települése" díjat.
Még inkább büszkeséggel tölthet
el bennünket az, hogy a beneve-
zett 530 település között mi érde-
meltük ki ezt a megtisztelõ címet
– közölte a jó hírt Nyakas István,
Gutorfölde polgármestere. – Tõ-
lünk 105-en neveztek be idén, a
lakosság 24 százaléka, az országos
szinten kimagasló részvételi
arányt jutalmazta a díjjal a zsûri.
Az OMÉK-on tartott ünnepségen
elismerést vehettünk át azért is,
hogy immár ötödik éve veszünk
részt az országos versenyen.
Fercsák Lászlóné Karola, a helyi
kertmozgalom koordinátorának
munkásságát pedig Életmû díjjal
jutalmazták.

A helyi díjátadót október 9-én
tartottuk a mûvelõdési házban,
melyet megtisztelt jelenlétével
Kovács Szilvia, Karcag polgármes-
tere, a verseny ötletgazdája és
programigazgatója. Az ünnepsé-
gen az országban elsõként írtuk
alá a 2018. évi versenyhez való
csatlakozást.

Ahogy a lakosok szorgalommal
mûvelik konyhakertjeiket, úgy az
önkormányzat a falu fejlesztése
érdekében igyekszik minden lehe-
tõséget megragadni, legyen az
pályázat, vagy önkormányzati be-
ruházás. Saját erõbõl tavaly felújí-
tottuk a járdát a Petõfi utcában,

és megkezdtük két kemence épí-
tését a szabadtéri színpad mellett,
amit idén az augusztus 20-i állami
és búcsúnapi ünnepségen adtunk
át. A kemencékben sültek meg az
új kenyerek, melyek minden bi-
zonnyal finomra sikeredtek, mert
felszentelt és felszeletelt darabja-
it hamar elkapkodták.

Két idei pályázati sikerrõl is be-
számolhatok. A Göcsej utca 200
méteres szakaszának újraaszfalto-
zására 10,7 millió forintot nyer-
tünk, ami már elkészült. Ha az idõ-
járás engedi, az óvodakonyha re-
konstrukcióját is befejezzük idén,
melyre 10,4 millió forintot nyer-
tünk. A külsõ felújítás és hõszige-
telés mellett a nyílászárók és a tel-
jes gépészet cseréje valósul meg
konyhai eszközök beszerzésével
együtt. Reméljük, hogy az óvodá-
ban is kicserélhetjük az elavult
nyílászárókat, ehhez a Belügymi-

nisztérium kistelepülések fejlesz-
tésére kiírt pályázatán várunk
1,25 millió forintot. 

Adtunk be pályázatot 500 ezer
forint támogatás reményében a

települési értéktár-bizottság lét-
rehozására és a település értéke-
inek feltárására, dokumentálásá-
ra, amit idén el szeretnénk vé-
gezni. Amikor elkészül a papírala-
pú és digitális kiadvány, például a
rádiházi ménesünket a megyei
értéktárban is szerepeltetni kí-
vánjuk.

Tervezzük az orvosi rendelõ
felújítását is. A háziorvosi állás be-
töltött, dr. Balogh Bibiána Diána
látja el a betegeket, és bízunk a
40 millió forintot igénylõ pályáza-
tunk kedvezõ elbírálásában.  

A kulturális területet fejlesz-
tendõen egy EFOP kiírással is sze-
retnénk élni. A 20 millió forintos
támogatásra váró projektben az
egész életen át tartó tanulást kí-
vánjuk népszerûsíteni, melynek
része a helyitermék-elõállítás, né-
pi kismesterségek oktatása, tanul-
mányi kirándulás és táboroztatás.

Mozgalmas kulturális élettel büsz-
kélkedhetünk, a mûvelõdési ház
által szervezett programokhoz jól
illeszkedhetnének ezen pályázat
adta lehetõségek. 

Közeleg a tél, így örülünk an-
nak is, hogy a tûzifa-pályázattal
59 köbméter fát tudunk besze-
rezni, mellyel 30 család téli tüze-
lõjéhez tudunk hozzájárulni

Gutorfölde önkormányzata tá-
mogatást remél Csertalakossal és
Szentpéterföldével közösen be-
adott pályázata tekintetében is.
Traktort és öt munkaeszközt sze-
reznének be 12-13 millió forint
értékben, melyekkel mindhárom
településen kommunális feladato-
kat (hóeltakarítás, kaszálás, útjaví-
tás, tüzelõhöz faaprítékolás stb.)
látnának el, mondta végül Nyakas
István polgármester.

– Csertalakoson is sikerült fej-
lesztéseket végrehajtani – vette
át a szót Jobbágy Zoltán Sándor
polgármester. – Az adósságkon-
szolidáció révén a jól gazdálkodó
önkormányzatoknak adott állami
forrás elsõ részletébõl egy belte-
rületi utat újítottunk fel, rendbe
tettük a hõsi emlékmûvet, ahol
térköveztünk és parkosítottunk. A
támogatás második 1,5 millió fo-
rintos részletébõl  új kerítést épí-
tettünk a temetõ köré, melynek
régi bejáratát új kovácsoltvas ka-

pura cseréltük. A Belügyminiszté-
riumtól is várunk támogatást,
hogy a kultúrházban új nyílászáró-
kat építhessünk be.

– Kultúrházunk ablakait mi is
újra cserélnénk, szintén élve a
Belügyminisztérium pályázati le-
hetõségével – folytatta Tóth
Péter Szentpéterfölde polgár-
mestere. – Az adósságkonszolidá-
ció révén összesen hatmillió forint
fejlesztési forráshoz jutottunk,
melynek elsõ részletébõl a kocs-
ma elõtt és a buszmegállóban tér-
köveztünk, valamint a falu teljes
területén rendbe tettük az árko-
kat 2014-ben. Az újabb hárommil-
lióhoz tettünk másfél millió ön-
erõt, így összesen 4,5 millió forin-
tot fordíthattunk a ravatalozó kö-
zelmúltbeli rekonstrukciójára. Új-
jáépítettük a teraszt, ami az épü-
lettel új egységes tetõszerkezetet
kapott, járólapoztunk, kívül-belül
festettünk, valamint kicseréltük a
nyílászárókat. Szeretnénk, ha tá-
mogatáshoz jutnánk a szennyvíz-
hálózat kiépítéséhez, mert jelen-
leg nagy problémát jelent ennek a
közmûnek a hiánya. Bízunk ben-
ne, hogy lesz rá módunk, hiszen a
település nagyon szép természeti
környezetben fekszik, melynek
megóvását is szolgálná a kiépíten-
dõ csatorna.

Antal Lívia

FEJLESZTÉSEK CSERTALAKOSON ÉS SZENTPÉTERFÖLDÉN

Gutorfölde az Év Települése

Az õsz hagyományosan a szü-
reti mulatságok ideje, melynek a
megyeszékhelyhez közel fekvõ
Kispáliban is teret adtak október
7-én, az alkalomhoz illõ gyönyörû
õszi idõben. Az elmúlt idõszakban
más közösségi rendezvényekre is
invitálta az önkormányzat a la-
kosságot.  

– Idén õszre került át az orszá-
gos TE-Szedd hulladékgyûjtési ak-
ció, melyhez mi is csatlakoztunk.
Az õszi nagytakarítás során hagyo-
mányosan a településre bevezetõ
utakat tisztítottuk meg a felelõtle-
nül eldobált szeméttõl – kezdte az
események felsorolását Horváth
Zsuzsanna polgármester. – Másnap
szeptember 16-án az Európai Mo-
bilitási Héthez kapcsolódóan im-
már harmadik éve autómentes na-
pot tartottunk. A közösségi közle-
kedés valamint gyalogos és kerék-
páros közlekedés népszerûsítése
céljával ismeretterjesztõ vetélke-
dõt tartottunk gyerekeknek, me-
lyen a felnõtt korosztály is képvi-
seltette magát.  Lezártunk egy út-
szakaszt, melyen ügyességi ver-

senyt tartottunk, illetve tettünk
egy nagy túrát Nagykutas,
Andrásfa és Telekes érintésével, és
vissza Kispáliba.

Míg beszélgettünk, a faluház
elõtt gyülekeztek a szüreti felvo-
nulás szereplõi, ötletesnél ötlete-
sebb jelmezekbe bújva. A nyugdí-
jasklub tagjai régi játékbabákkal a
kezükben érkeztek.  Sokan pingál-
tak valamit arcukra a mulatság
kedvéért, a társaság legfeltûnõbb
tagjai címet azonban a férfi meny-
asszony és a nõi võlegény vívta ki,
akik szerelmes élcelõdéssel fokoz-
ták idõnként a hangulatot. A hu-
moros jelmezek látványa, az egy-

mással való viccelõdés megalapoz-
ta a jókedvet, mire az egész menet
a felszalagozott traktorokra szállt.
A menyasszony és a võlegény gya-
log vonultak többedmagukkal és
persze a kisbíróval. 

S persze mi is felültünk a trak-
torra, hogy egy zötykölõdös, ka-
paszkodós, ugyanakkor nagyon vi-
dám élményben lehessen részünk.
A közösségi házban mûsor várta a
felvonulókat, fellépett a 2014-es
Fölszállott a páva tehetségkutató

versenyen a legjobb három vonós-
banda közé kerülõ Zsikó Zoltán és
Zenekara, valamint a gõsfai Roz-
maring Táncegyüttes.

A polgármester elmondta, a
szüreti rendezvényhez sikerült pá-
lyázati forrást nyerni, melybõl fi-
nanszírozták a mûsort és a frissítõ-
ket. Még két, nagy érdeklõdésre
számító program lesz november-
ben, az egyik a nyugdíjasegyesület

által szervezett tollfosztás és liba-
sütés, míg a másik a szépkorúak
köszöntése. 

– Hála Istennek nemcsak közös-
ségi rendezvényeknek örülhetünk
õsszel, hanem a megvalósuló fej-
lesztéseknek is, az adósságkonszo-
lidáció révén, a jól gazdálkodó ön-
kormányzatok számára juttatott
állami forrásból. Ebbõl gázkazáno-
kat szereztünk be, mely az ifjúsági
klub és az imaház központi fûtésre
való átszerelését tette lehetõvé. A
temetõben új térköves sétányt lé-
tesítettünk, az öntözõkannáknak
és a kerékpároknak pedig egy-egy
tárolót helyeztünk el. S végre ide-
értek a kivitelezõk, így megkez-
dõdhetett a járdafelújítás is a tele-
pülésen. A Zalaegerszeg felõli kriti-
kus állapotú útszakasz rendbetéte-
lére ígéretet kaptunk. Reméljük,
valóra válik, mert az önkormányza-
tunk által tavasszal és õsszel elvég-

zett kátyúzás, mondhatni csepp a
tengerben. 

Több pályázatunk vár elbírálás-
ra. Ha a kapacitás engedi, még az
idén megkezdjük a közösségi há-
zunkban mûködõ könyvtár, számí-
tógépes és olvasóterem felújítá-
sát, ahol a padlóburkolat és a nyí-
lászárók cseréjét valamint festést
szeretnénk megvalósítani.

– liv –

TISZTASÁGI AKCIÓ, AUTÓMENTES NAP, SZÜRETI FELVONULÁS

Az õsz közösségi ünnepei Kispáliban

Új kerítés és kapu a csertalakosi temetõben.

Felújították a ravatalozót Szentpéterföldén.
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Molnári kedvelt tartózkodási
helye a raftingozóknak, hiszen a
település alatt kanyarog hazánk
egyik legsebesebb folyója, a Mu-
ra. A vízi turizmus fejlesztését
szolgáló, közelmúltban elnyert
pályázat azért is jelentõs, mert
korszerûsíthetik a szálláshelye-
ket. Más nyertes pályázattal is
rendelkeznek, melyekrõl és a fej-
lesztési tervekrõl Vuk  István pol-
gármestert kérdeztük.

– A Mura Menti Nemzetiségi Te-
rületfejlesztési Társulás gondozta
ezt a térségi pályázatot, melynek
keretébõl Molnári is részesülhetett.
Egy tízmillió forint körüli beruházást
valósíthatunk meg ennek köszön-
hetõen a volt iskolaépületben, ahol
felújítjuk a szállásoknak helyet adó
termeket és a vizesblokkokat. Egy
korábbi pályázatból egy faszerkeze-
tû, fix kikötõt létesítettünk, ami
nem igazán tudta elviselni a Mura
vízszintjének állandó ingadozását. A
mostani pályázatból egy mobil kikö-
tõt is kihelyezhetünk a folyóra, ami
követni tudja a víz emelkedését és
süllyedését, megkönnyítve a kikö-
tést a raftingozók számára. 

Egy másik sikeres pályázatról is
beszámolhatok. Napelem-rendszer
kiépítésére nyertünk támogatást a

TOP-programon, amellyel az óvoda,
az ikszt, a hivatal valamint a kultúr-
ház villamosenergia-ellátását bizto-
síthatjuk majd. A kivitelezõvel nem-
rég megkötöttük a megbízási szer-
zõdést, a munka még az õsszel elké-
szül. Ezt a projektet, illetve lehetõ-
séget továbbgondolva nyújtottunk
be pályázatot a Belügyminisztéri-
umhoz, az elnyert támogatásból az
óvodában és a hivatalban elektro-
mos fûtési rendszert alakíthatunk
ki, mellyel tovább csökkenthetjük
dologi kiadásainkat.

– Mely pályázatok várnak még
elbírálásra?

– A Hevesi utca rendbetételére
adtunk be pályázatot szintén a Bel-
ügyminisztériumhoz, bízva annak
sikerében. Tavaly õsszel ugyanis 8
millió forintos saját erõbõl kicserél-
tük a víznyomó gerincvezetéket a
lakosság kérésére, mely után szük-
ségessé vált az úttest újraaszfalto-

zása. Közel 100 millió forintos nagy-
ságrendben a mezõgazdasági zárt-
kerti utak felújítására is nyújtottunk
be pályázatot. Mintegy 2,5 kilomé-
teres útszakaszt szeretnénk rendbe
tenni és aszfaltcsíkkal ellátni. Az
utak karbantartásához szükséges
erõ- és munkagépek beszerzésére
is lehetõséget biztosít a pályázati
projekt, amely így 118 millió forin-
tot tesz ki. A támogatás mértéke
ennek a költségnek a 85 százaléka,
önkormányzatunknak 15 százalékos
önerõt kell biztosítania.

– Terveztek-e más pályázato-
kat?

– Igen, több pályázatban gondol-
kodtunk, de sajnos vissza kellett
fogni a lendületet. Az óvoda két
óvónõje negyvenéves munkavi-
szony után nyugdíjba vonult, és jú-
niustól mindketten felmentési ide-
jüket töltik október végéig, illetve
jövõ év január közepéig. A szabályo-
zás értelmében jelenleg négy óvó-

nõ bérét kell fizetni, hiszen fel kel-
lett venni két óvónõt, akik dolgoz-
nak. Bérük kigazdálkodása 8,5 millió
forint plusz kiadást jelent ebben az
évben az önkormányzat által fenn-
tartott óvoda költségvetésében,
mert erre pályázati lehetõség nincs.
Mindez a fejlesztési pályázatok ön-
erejére nehezen megtakarított for-
rásainkból veszi el a pénzt.

– A volt iskolaépület körül tér-
köveztek.

– Közmunkásaink végezték el ezt
a feladatot az épület jobb megköze-
líthetõsége érdekében, hiszen itt
tároljuk a munkájukhoz szükséges
gépeket és eszközöket. Ez egy egy-
milliós beruházás a mezõgazdasági
közmunkaprogram keretében,
amelyben a krumpli, hagyma, zöld-
ség, káposzta mellett tökmagot is
termesztünk, és tökmagolajat állí-
tunk elõ. A terményeket a közeli fal-
vakban értékesítjük, a felesleget le-
savanyítjuk, illetve szociális céllal ki-

osztjuk a rászorulóknak. Önkor-
mányzatunk megvásárolta a volt is-
kolával szembeni területet, ahol
idén már termeltünk. Itt áll egy ko-
rabeli épület is, melybõl egy igazi
tájházat kívánunk létesíteni beren-
dezve a régmúlt földmûvelési esz-
közeivel, lovas szerszámaival, vala-
mint az akkori emberek által min-
dennap használt tárgyakkal, búto-
rokkal, ruhákkal és egyéb értékek-
kel. Az épület felújítást igényel,
melynek finanszírozását pályázati
támogatásból reméljük. 

– Az õsz a horvát–magyar Zrí-
nyi-emléknap megrendezésének
ideje. Idén hol tartották az össze-
jövetelt?

– A program fõ szervezõje a Zrí-
nyiek Hagyományaiért Egyesület,
melynek Molnári is tagja Belezna,
Murakeresztúr, a somogyi Õrtilos és
Zákányfalu, valamint a horvát
Légrád, Donji Vidovec és Donja

Dubravna települések mellett. Mol-
nári 2015-ben adhatott helyet a
programnak, melynek idei házigaz-
dája a horvátországi Légrád volt
szeptember 17-én. Az emléknapon
a Molnári Asszonykórus képviselte
községünket, melyen az elõzõ ren-
dezvényekhez hasonlóan érdekes
elõadások hangzottak el a Zrínyi-
család a magyar és horvát történe-
lemben, a török elleni küzdelemben
betöltött jelentõs szerepérõl.  

A horvát határ közeli Õrtilosnál
egykor álló Zrínyi-újvárban a vár

kútjának feltárása során rendkívüli
leletek egész sorát, többek között
Zrínyi Miklós lovának itatóvályúját
találták meg az idén. A vár kútja a
monda szerint a várvédõk holt-
testét õrizte, azonban ez nem nyert
bizonyítást, mert emberi maradvá-
nyokra nem leltek, mondta el Vuk
István polgármester. 

Antal Lívia

Nagylengyel önkormányzata
végre megvalósíthatja régi vá-
gyát, az óvoda energetikai felújí-
tását és bõvítését. Az építkezésre
jövõ évben kerülhet sor, így a
2018-19-es nevelési évet egy
megszépült intézményben kezd-
hetik meg az óvodások és bölcsõ-
dések. A közelmúltban egy másik
pályázati forrásból a település
két utcája is megújulhatott.

– Negyedszeri próbálkozásunk
vezetett sikerre, ugyanis a kétcso-
portos óvodánk korszerûsítésére a
megyei TOP-programra beadott
pályázatunk nyert. Errõl májusban

kaptuk az értesítést. Az engedé-
lyes tervek készen vannak, nem-
rég elindult a közbeszerzési eljárás
is, a szerzõdéskötés után a kivitele-
zést jövõre kezdjük meg – osztotta
meg a jó hírt Scheiber Ildikó, Nagy-
lengyel polgármestere. – A meglé-
võ épülethez hozzáépítünk, itt kap
helyet a bölcsõdei rész egy torna-
szobával. Tetõfelújítás, homlokzati
szigetelés, fûtéskorszerûsítés is ré-
sze a munkának, valamint napele-
mes rendszer kiépítése, amivel a
villamos áramot és a fûtés egy ré-
szét válthatjuk ki. Jogszabály írja
elõ, hogy 2018. január elsejétõl a
bölcsõdéseknek külön részleget

kell biztosítani, tehát nem lehet-
nek együtt az óvodásokkal. Ez az
elvárás az épületbõvítéssel telje-
sülhet, továbbá a jelenlegi öt he-
lyett hét bölcsõdést tudunk majd
felvenni, és nemcsak kétéves, ha-
nem már féléves kortól. Az építke-

zést augusztus végére kell befejez-
nünk. A beruházással egyaránt ja-
vulnak az óvodai és a bölcsõdei el-
látás körülményei, és a megújult
épülettel az utcakép is tetszetõ-
sebbé válik.

– Folytatódhatnak az útfelújí-
tások a településen?

– Igen, mégpedig az adósság-
konszolidáció révén, a jól gazdálko-
dó önkormányzatoknak juttatott
állami forrásból. Az elsõ tízmillió
forintból járdát építettünk a Bá-
nyász utcában. A második tízmillió
forintból pedig az Arany és a Petõ-
fi utcák burkolatát újítjuk fel, a te-
metõben kicseréljük a ravatalozó

nyílászáróit valamint parkolót épí-
tünk. 

Várjuk a hírt a Nagylengyel és
Milejszeg között megépítendõ út-
tal kapcsolatos pályázatunkról. Ez
egy másfél kilométer hosszúságú
földút, amin jó idõ esetén sokan
közlekednek Milejszegbõl, hiszen
ide  járnak dolgozni. Egyébiránt
ha a rendes közúton közlekednek,
akkor több mint tíz kilométert kell
megtenniük a két település kö-
zött. A faluház bõvítésére is ad-
tunk be pályázatot, melynek sike-
rében szintén bízunk. Az északi ol-
dalához építenénk hozzá, ahol
klubhelyiséget és tárolót alakíta-
nánk ki. 

– Milyen rendezvényekkel telt
el a nyár?

– Idén mi is csatlakoztunk a
becsvölgyei kezdeményezésû,
több települést érintõ Göcseji
Dombérozó programsorozathoz.
Két sikeres rendezvényt valósítot-
tunk meg ezzel kapcsolatosan. Jú-
lius 19-én vadászati délutánt tar-
tottunk a faluházban, melyen
Szélessy György nyugdíjas erdész
és vadász a göcseji erdõk állatvilá-
gáról, míg Szakács László, a zalai
erdõk erdészettörténetét évtize-
dek óta kutató erdész és szerzõ az
erdõk növényvilágáról beszélt ve-
títéssel egybekötve. A nagyterem-
ben érdekes, igazi kincseket be-

mutató trófeakiállítást tekinthet-
tek meg az érdeklõdõk a nagylen-
gyeli vadászok jóvoltából. 

Július 22-én „Táncra-forgó” dél-
utánt szerveztünk moderntánc-,
néptánc- és társastánc-bemutató-
val. A sokakat vonzó rendezvényt a
Kutyakölykök mûsora zárta. Továb-
bá részt vettünk más eseménye-
ken, mint például a településeket
összekötõ kerékpáros és a moto-

ros túrákon. A dombérozó prog-
ramsorozat elõtt egy héttel nyári
napközis táborba invitáltuk a gye-
rekeket.

– Hogy sikerült a falunap?
– Szeptember 9-én tartottuk

meg hagyományos falunapunkat,
melyen lovas valamint kutyás
ügyességi bemutató is szórakoz-
tatta a jelenlévõket. A fõzõverseny
„Hagyományosat, egy kis csavar-
ral” mottóval zajlott. Megtekint-
hették a Nagylengyel–Pacsa foci-
mérkõzést a sportkedvelõk, a gye-
rekek játszóházban szórakozhat-
tak. A faluházat este fellépõk sora
vette birtokba.

A hagyományos „Falusi disznó-
vágást” november 10-én tartja a
Nagylengyelért Közalapítvány. Az
itt elõkészített alapanyagokból lesz
a disznótoros, mellyel és más éte-
lekkel megvendégeljük települé-
sünk szépkorú lakóit a nyugdíjas-
napon. 

Nagylengyelben az értékõrzés
és hagyománytisztelet jegyében
zajlanak a közösségi programok.
Tavaly a Nemzeti Mûvelõdési Inté-
zet felhívásához csatlakozva létre-
hozták a helyi értéktárat, hogy a
jövõ számára egy kiadványban is
bemutatva megõrizhessék építé-
szeti, természeti és kulturális kin-
cseiket.

HAGYOMÁNYÕRZÕ PROGRAMOK NAGYLENGYELBEN

Felújítják és bõvítik az óvodát

SOKOLDALÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS MOLNÁRIBAN

Napelem-rendszer, vízi turizmus, útfelújítás, tájház
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Zalaszentbalázson tovább szé-
pülhet az iskola, az óvoda és a
kultúrház épületegyüttesének
környéke, ezzel együtt a telepü-
lés központja, ahol egy termelõi
piacot is létesíteni kívánnak.
Mindez több eredményes pályá-
zatnak köszönhetõen valósulhat
meg, melyekrõl Hencsei  Margit
polgármestert kérdeztük.

– Az óvoda fejlesztésére a me-
gyei TOP-programra benyújtott
pályázatunk elbírálásáról szeptem-
berben kaptuk meg a jó hírt, mi-
szerint százszázalékos támogatott-
sággal 40 millió forintot nyertünk.
Így megvalósíthatjuk mindazt, ami
elmaradt, amikor beköltöztették
az óvodát az iskolába. Ez pedig egy
különálló fejlesztõszoba, ami végre
megfelelõ feltételeket biztosít a
foglalkozásokhoz. Kialakításához az
aulából választunk le egy részt. A
projekt részeként fejlesztõ eszkö-
zökkel, kerékpártárolóval, ivókút-
tal tesszük szebbé az óvodaudvart,
melynek kapubejáróját korszerû-
sítjük, és odébb helyezzük. A pon-
tos mûszaki tartalom kidolgozása
még zajlik, mivel nem nyertük el az
igényelt, 52 millió forintos teljes
összeget a beruházásra. A szüksé-
ges eljárások lefolytatása után a ki-
vitelezést jövõ tavasszal szeret-
nénk elkezdeni. 

A Zalaszentbalázsi Fiatalok
Egyesülete (ZAFE) 760 ezer forint
pályázati támogatást nyert, me-
lyet önkormányzatunk 240 ezer
forint önerõvel egészít ki. Ez a
projekt a kultúrház parkjának,
zöldnövényzetének megújítását
szolgálja. A már balesetveszélyt je-
lentõ fák helyett nagyon sok új
növényt, fákat, díszbokrokat,
cserjéket ültetünk ki még az õsz-
szel. A kultúrházban tavaly hat
nagy ablak és a nagyterem három
ajtajának nyílászáróit cseréltük új-
ra, idén pedig a fõbejárat valamint
a maradék három nagy ablak cse-
réje történik meg. A két projekt-

nek köszönhetõen valóban együtt
tud megszépülni az óvodának, a
kultúrháznak és az iskolának he-
lyet adó épületegyüttes.

– Elhárulhat a balesetveszély a
partfalszakadások tekintetében
is.

– Igen, két ilyen vis maior beru-
házás is zajlik településünkön,
mely nyugat felõl a magas dom-

bok miatt igencsak kitett az esõ-
zéseknek. A kultúrház melletti me-
redek dombon, a Börzöncére ve-
zetõ út mellett van a Tölgyfa és  a
Deák utca, ahol már tavalyelõtt és
tavaly is komoly partfalszakadá-
sok, fakidõlések történtek. A part-
fal ledõlését 75 százalékos rézsû
fogja megakadályozni, és ami
ugyancsak fontos, hogy a parkosí-
tás által megszépül ez a terület is,
ami fölött helyezkedik el az önkor-
mányzat parkja. A Tölgyfa és a De-
ák utca lakóinak kérésére, a közle-

kedés biztonságát szolgálva járda-
építést is tervezünk. Ennek elsõ
lépéseként elkészíttettük a terve-
ket és beszereztük az építési en-
gedélyt, hogyha lesz kiírás, pályá-
zatot nyújthassunk be a járda
megépítésére. A partfal helyreállí-
tása a következõ hetekben kezdõ-
dik, a Pusztatetõn viszont már
dolgoznak a szakemberek a másik

vis maior beruházásban. Itt 54 mé-
ter hosszan vágták le a partfalat
függõlegesre, melynek további le-
szakadását horgonyzással és be-
ton támfallal oldják meg.

– Milyen további épületfelújí-
tásokat terveznek?

– 2016-ban az orvosi rendelõ
korszerûsítésére is nyújtottunk be
pályázatot a TOP-programra, ami
sajnos nem nyert. Ahogy a Belügy-
minisztériumtól sem sikerült im-
már három alkalommal benyújtott
pályázatunkkal sem támogatást

nyernünk. Néhány évvel ezelõtt
saját erõbõl kicseréltük a nyílászá-
rókat a palatetõs épületen, ami
még az 1940-es években épült.
Szükségtelen indokolni tehát, mi-
ért lenne szükség a helyben és a
térségben közel 2000 fõt ellátó
rendelõ megújítására. Épületállo-
mányunk valóban elöregedett, a
körzeti megbízotti iroda lépcsõje
sem bírta tovább, amit idén ön-
erõbõl építettünk újjá akadály-
mentes, rámpás feljáróval. Tavaly
döntöttünk arról, hogy három ré-
gi játszóterünk eszközeit átalakít-
juk az eu-s elõírásoknak megfele-
lõen, a gyerekek biztonságát szol-
gálva. Azt gondolom, használható-
sága mellett valóban tetszetõs
lett. Így a lehetõség adott arra is,
hogy bõvíthessük egy-egy új ját-
szóeszközzel mindhármat. 

– Milyen pályázatokkal képze-
lik el a falu további fejlesztését?

– A külterületi utak felújítására
nyújtottunk be 85 százalékos tá-
mogatottságú pályázatot 1100
méter hosszúságú szakasz rendbe-
tételére. A projekt költsége 49 mil-
lió forint, melyhez 7,5 millió forint
saját forrást biztosítunk, ha nye-
rünk. Ugyancsak vidékfejlesztési
pályázat a helyi termék értékesíté-
sét szolgáló piac kialakítása. A be-
ruházás összköltsége 55 millió fo-
rint, melyhez szintén vállaltuk a 8
millió forintos önerõt. A kultúrház
és a presszó közötti üres telken lé-
tesítenénk a piacot, melynek létjo-
gosultságát a helyi termelõk kiváló
termékei adják. S ha már szenve-
dünk az átmenõ forgalomtól, ak-
kor lenne valami hozadéka, hiszen

biztosan megállnának vásárolni az
átutazók. A piac kialakításával új
funkciót kapna, és persze tovább
szépülne az oktatási, nevelési és
kulturális intézményeinket magá-
ban foglaló faluközpont.

– A település fejlesztése mel-
lett az önkormányzat támogató
figyelme a közösségi életre is ki-
terjed.

– A fejlesztés is szép része mun-
kánknak, ahogy a közösségi élet
szervezése, támogatása, ami sok-
színûvé teszi a falu életét. Minden
év januárjában elkészítjük az éves
rendezvénynaptárt, melybe a civil
szervezetek programjait is bele-
vesszük. Ha egy rendezvény 3-4 év
után veszít népszerûségébõl, ak-
kor igyekszünk azt megújítani.
Most csak a nyárra térnék ki, júni-
usban nagy sikerrel tartottuk meg
falunapunkat, és szintén sokakat
vonzott a Szent Orbán szobornál a
hegyi búcsú júliusban. A nyár egy
különlegességgel is szolgált, au-
gusztus 13-án avattuk és szentel-
tük fel Dienes Gyula, helyi mûvész-
tanár Szent Balázs püspökrõl készí-
tett faszobrát a hivatal elõtt. A tér
átalakítását, térkövezését, újra vi-
rágosítását már korábban elvégez-
tük, a világháborús emlékmû kör-
nyezetét megszépítettük. Azt gon-
dolom, hogy ez valóban jól sike-

rült, és méltó helyre került a falu
névadóját ábrázoló alkotás.   

A szüreti felvonulás helyett
szeptemberben hagyományõrzõ
falusi szüretet rendeztünk a gye-
rekeknek. Ehhez vásároltunk egy
mázsa szõlõt, amit ledaráltak, le-
préseltek, a frissen csurgó mustot
pedig megkóstolták. Láthatóan él-
vezték a mûveleteket, miközben
megismerhették a régi szüreti
eszközöket. A kultúrházban a helyi
Vasasok Nótakör hét település
csoportjával dalostalálkozót tar-
tott. Az idei rendezvénysorozatot
hagyományos programokkal, a
ZAFE-vel együtt szervezett Miku-
lás-ünneppel, az adventi kézmû-
ves foglalkozással és a falu kará-
csonyával zárjuk.

A közösségépítést szolgálja civil
szervezeteink támogatása, ami
pályáztatás alapján történik. Leg-
utóbb a polgárõr egyesület térfi-
gyelõ kamerarendszerének kor-
szerûsítését segítettük elõ.

Sok mindennel elégedettek le-
hetünk, de akad hiányérzetünk is.
Az orvosi rendelõ mellett égetõ
problémát jelent a járdák állapota
is, melyek felújításához pályázati
forrásokra várunk – zárta a be-
szélgetést Hencsei Margit polgár-
mester. 

Antal Lívia

FIGYELEM A FALUFEJLESZTÉSRE ÉS KÖZÖSSÉGÉPÍTÉSRE

A gondoskodó Zalaszentbalázs

Vetélkedõvel és ügyességi
feladatokkal várták a gyereke-
ket szeptember 22-én Gõsfán,
a nemzetközi autómentes nap-
hoz kapcsolódó rendezvényen.
Másnap hagyományõrzõ szüre-
tet rendeztek az önkormányzat
által gondozott telken.

Az esemény több helyszínen
zajlott, ahol puzzle-kirakásban,
felfüggesztett lekvároskenyér-
evésben, aszfalt-krétarajzolás-
ban, székfelöltöztetésben, fus-
son a dió ügyességi játékban, va-
lamint kerékpáros akadályver-
senyben próbálhatták ki magu-
kat a gyerekek. Farkas Tiborné polgármester ér-
deklõdésünkre azt is elmondta, hogy az önkor-
mányzat pályázati forrást nyert az autómentes
nap megtartására, ebbõl vásárolták meg a jutal-
mazás gyanánt átadott pingpongütõket, tollas-
ütõket, focilabdákat, kulacsokat. A fõdíj a faluház-
ban eltöltött délután, amikor is pingpongozhattak

és rollerezhettek a nyertes csapat tagjai a szintén
a támogatásból vett eszközökkel. 

Másnap a hagyományõrzõ szüretet elsõ alka-
lommal rendezték meg, miután az önkormányzat
gondozásba vehetett egy gyümölcsfákkal és szõ-
lõvel gazdagon beültetett telket, ahol a borospin-
cét is használhatják. A helyi közmunkások mûvelik

meg a területet, illetve takarítják be a
terményeket. A hagyományõrzõ szüret
nyitott eseményként zajlott. A gondos-
kodást a szõlõ szép fürtökkel hálálta
meg, melynek leszedésébe a lakosok is
bekapcsolódhattak a közmunkások mel-
lett. A betakarított terményeket az ön-
kormányzat rendezvényein használják
fel, a szõlõbõl készített borral pedig be-
neveznek a tavaszi borversenybe.

Gõsfán egy régi vágy teljesülhet azál-
tal, hogy az önkormányzat 23,7 millió
forintot nyert a faluház külsõ rekonst-
rukciójára. A közbeszerzési és egyéb el-
járások lefolytatása után tetõfelújítás,
nyílászárócsere, az épület szigetelése és
színezése valósul meg a jövõ évi kivitele-
zés során.

AUTÓMENTES NAP ÉS

Hagyományõrzõ szüret Gõsfán

Képviselõ-testületünk döntött
így, hogy legyen inkább szüreti
nap, mivel a felvonulásra már ne-
héz lett volna traktorokat biztosí-
tani, és már nincs állattal vonta-
tott jármû Alibánfán –
mondta érdeklõdésünkre
Blaskovics László polgár-
mester. – A véletlen folytán
alakult úgy, hogy a szüreti
rendezvényt összekapcsol-
hattuk a vasárnapi, Szent
Mihály-napi Itthon vagy!
Magyarország, szeretlek!
programmal, de már a köz-
médiába nem tudtunk be-
kerülni. Az elsõ ilyen prog-
ramot egyébiránt 2014-ben
valósítottuk meg pályázati
támogatásból polgármes-
terré választásom után. 

A szüreti nap délután kettõkor
vette kezdetét a sportpálya mel-
lett. Addigra megterítették az
asztalt süteményekkel és pogá-
csákkal. Egyik asztalon az õszi
terményeket sorakoztatták fel,
míg a másikon a szürethez szüksé-
ges kellékeket. Mellette szõlõt da-
ráltak és préseltek, amit szívesen
kipróbáltak a gyerekek is. Az
Alibánfai Lila Akác Dalkör és a
Sportkör tagjai, valamint a fiatalok
csoportja bográcsos ételeket
fõztek. 

– Õk még nem egyesületként
mûködnek, csapatuk magját a

nyáron foglalkoztatott diákmun-
kások adják. Önkormányzatunk ki-
lenc helyi fiatalnak tudott munkát
adni egy hónapra, napi négyórás
munkaidõvel – folytatta a polgár-

mester. – Közösségkovácsoló sze-
repet is szántunk mindennek, hi-
szen õk lehetnek azok, akik fel-
nõttként részt vállalhatnak a falu
közéletében. A szüreti nap szerve-
zését és finanszírozását önkor-
mányzatunk, valamint az Alibánfa
Fejlõdéséért Közalapítvány végez-
te. A munkából a képviselõ-testü-
let tagjai, a falugondnok és a köz-
munkások is kivették részüket.
Alibánfának külön szõlõhegye nin-
csen, Pethõhenyén viszont van-
nak birtokok, de sajnos nagyon
megapadt azon háztartások szá-
ma, ahol még mûvelik is a szõlõt.

Így a szõlõ nagy részét Tekenyérõl
hoztuk egy gazdaságból. 

– A falu fejlesztése érdekében
milyen pályázatokkal élhetnek?

– Az adósságkonszolidáció elsõ,
6,5 millió forintos tételébõl a falu-
ház belsõ felújítását végeztük el,
idén a második részletébõl az Ady
Endre utca burkolatát újítottuk
fel. Nemrég bevezettük a szelek-
tív hulladékgyûjtést, 50 darab 60

illetve 80 lite-
res edényt
helyeztünk ki.
Szeretnénk a
falut tovább
s z é p í t e n i ,
ezért pályáza-
tot nyújtot-
tunk be a köz-
ség területén
lévõ járdák,
valamint a te-
metõi járda
felújítására,
továbbá a bel-
területi utak

karbantartásához szükséges gép-
park kialakítására. Terveink között
szerepel a világháborús emlékmû
megújítása a helyi hõsök neveinek
feltüntetésével, melyhez kutató-
munkát is kell végezni. Várjuk a
pályázati kiírást a faluház külsõ
energetikai rekonstrukciójához is. 

Zalaegerszeg közelsége elõny
és hátrány is egyben, vélekedett
Blaskovics László. Munkanélküliség
nincs, de az elvárható szintû inf-
rastruktúrához, a megyei jogú vá-
rosok tövében lévõ kisfalvaknak
kompenzációt kellene biztosítani,
hangsúlyozta a polgármester. 

UTAK, JÁRDÁK ÉS A FALUHÁZ FELÚJÍTÁSÁT TERVEZIK

Vidám szüreti nap Alibánfán
Szüreti felvonulás helyett idén szõlõpréseléssel, mustkóstolással

és bográcsozással egybekötött szüreti napot rendeztek Alibánfán.
Szeptember utolsó szombatján tartott rendezvényre sokan voltak
kíváncsiak.



HIRDETÉS8 MEGYE



Ha az önkormányzat által be-
adott, még el nem bírált 17 pályá-
zat mindegyikét nyertesként hir-
detnék ki, akkor jóval egymilliárd
forint összegben valósulna meg a
falu modernizálása Sármelléken.

– Bízunk benne, hogy a jól ösz-
szeállított pályázataink mielõbb si-
kert hoznak és szeretett települé-
sünk még tovább fejlõdhet. Több
infrastruktúra- és közösségfejlesz-
tõ, az energiahatékonyság növelé-
sét célzó, az utak javítását lehe-
tõvé tévõ, az oktatást és a neve-

lést segítõ, eszközbeszerzésekkel
összefüggõ, a hátrányos helyze-
tûek felzárkóztatását támogató,
munkahelyteremtõ, a munkahe-
lyek megtartását szolgáló, a
hungarikumokkal összefüggõ pá-
lyázatunk is arra vár, hogy igent
mondjanak rá a döntéshozók –
mesélte Horváth Tibor polgármes-
ter, akivel a község fejlesztésérõl
beszélgettünk.

A bölcsõde és óvoda 101 milliós
infrastruktúra-fejlesztése tovább
folytatódik. Szeptember végén el-
értük a kilencven százalékos ké-
szültségi fokot és még idén fel sze-
retnénk avatni. Megújítottuk,
hõszigeteltük az épületet, lecserél-
tük a palatetõt, egy energiahaté-

kony, a napelem és a hõszivattyú
elõnyeit hordozó fûtésrendszert
próbálunk ki. A kicsinyek új játéko-
kat, berendezéseket, eszközöket
kaptak. Az udvart is tágítottuk, a
külsõ játékpark elemeit is lecserél-

jük. Kialakítunk egy 12 férõhelyes,
a balesetek bekövetkezését mini-
málisra csökkentõ parkolót, ahon-
nan a szülõk elérik a bölcsõdei és
az óvodai blokkot is. Szeptember
elsejétõl az intézmény keretein be-
lül két óvodai és egy bölcsõdei cso-
port mûködik. A kisgyermekkori
környezeti nevelésért két minisz-
tériumtól is megkaptuk a Zöld Óvo-
da címet. 

A Magyar Vöröskereszt Humani-
tárius címet s márványtáblát ado-
mányozott a falunak a vöröske-
resztes munkájáért. Mindezek szo-
rosan összefüggnek a természet
szeretetével, az emberi kapcsola-
tokkal, melyek nélkül a turizmus
fejlesztése elképzelhetetlen. 

A Zala Megyei Önkormányzattal
közös, Zalaapáti–Sármellék közötti
kerékpárút megépítése jövõre el-
kezdõdik. A pihenõhelyekkel kiegé-
szített aszfaltos bringaúthoz
Zalaapátiban, a Zala folyóra egy
csodás híd is épült. Innét, a Mária-
hídtól épül meg hamarosan a ke-
rékpárút a sármelléki aszfaltkeve-
rõig, majd a falun felfestéses jelö-
léssel átvezetve folytatódik Keszt-
hely irányába. A termálvölgy ven-
dégei rajtunk keresztül kerekeznek
majd a Balaton felé, illetve onnan is
ezt az etapot használva érhetik el a
Kis-Balaton látványvilágát. 

Fejleszteni kívánjuk a helyi ter-
mék piacunkat, interaktív tájház
létrehozását is tervezzük. Az iskola

és az ÁMK színháztermének, szín-
padának felújítását, a hang- és
fénytechnika modernizálását is se-
gítené egy ugyancsak elbírálás
alatt lévõ pályázatunk. Egy zártker-
ti reorganizációs pályázat sikere-
ként egy héttized hektáros terüle-
ten kétezer tõ szõlõt sikerült tele-
píteni.

– Ha szõlõ, akkor szüret, illetve
szüreti mulatság…

– Több mint húsz éve, úgymond
a falunaphoz kötötten sikerül
megszervezni az õszi vigasságot.
Sármellék szõlõhegye a Szent-
györgyvár-közeli dimbes-dombos
tájon húzódik, ahol a hegyi búcsút
tartjuk. Idén szeptember végén
ünnepeltük meg azt, hogy ered-

ményes évet zártak a környékbeli
szõlõ- és bortermelõk, akik most
visszaigazolják, hogy a környék idei
nedûi jó évjáratba tartoznak. Ör-
vendetes, hogy a helyi Otelló Bor-
barátok Köre – akiknek tagjai közül
többen is a felvonulók csapatát
erõsítették – a kisrégiós borverse-
nyek alkalmával egyre több jól ke-
zelt borral találkozik. A környékbe-
li nedûk íze, zamata, illata az idõjá-

rásnak és a bortermelõk szakmai
tudásának köszönhetõen, várható-
an ismét kiváló lesz. A mindig mo-
solygós szüreti felvonulás koreog-
ráfiája nemigen változik, de a lovas
huszárok felvezetésével, egyre
több óvodai, iskolai csoport, helyi
közösség ült dottóra, lovas kocsira,
traktorra, zetorra, fogatra, hintóra
vagy pattant a kerékpár nyergébe.
Akadt olyan is, aki a menet végén
gördeszkával rótta a falu utcáit. A
lakók összetartásból, lelkesedésbõl
ismét jelesre vizsgáztak. 

Dicsérni tudom a civil szerve-
zeteink helytállását, mindenkori
szerepvállalását. Õk aktívan, lelke-
sen segítik a falut az elõbbre ju-
tásban. Lassan nekiállnak a télapó-
ünnep és a községi karácsony illõ
megszervezésének. A látványos
szüreti forgatagon túl idén na-
gyobb hangsúlyt kaptak a helyi
fellépõk. A hangulatot a SÖTYE
nótacsokra, a Tüskevár néptánc-
csoport táncai és az ovisok és is-
kolások mûsora alapozta meg.
Idén elõször a roma önkormány-
zattal közösen szerveztük a prog-
ramot, melyen nyolc csapat rész-
vételével pörköltfõzõ versenyt is
hirdettünk. Délután zenés, táncos
programok, este bál és hastáncos
bemutató várta a vendégeket.

Nemes Norbert

Gyenesdiáson a turisztikai fõ-
idény kitûnõre sikeredett, a nyár
kimagasló eredményeket hozott
mind a strandbevételekben, mind
az egyéb adóbevételekben. A si-
keres településmarketinget egy
különösen kedvezõ idõjárás segí-
tette, így az idei bevétel és forga-
lomnövekmény 15-20 százalékos
emelkedést mutat. 

– Strandjainkat a szezonban kö-
zel 180 ezren látogatták, melynek
eredményeként a nagyközség költ-
ségvetése a decemberi összesítés
alapján bizonyosan jól alakul. A si-
kertörténet részesei a perspektívát
látó vállalkozók is, hisz jól vizsgázik
a Darnay-pince, az Európa-bajnok
fagyit készítõ Somogyi fagylaltozó,
a négycsillagos Wellness Hotel Ka-
talin és más kereskedelmi egység
is. Egyre több üzletrõl kerül le az
„eladó, kiadó” tábla – összegzett Gál
Lajos polgármester, akivel elöljáró-
ban a küszöbön álló fejlesztésekrõl
beszélgettünk.

– Idén több százmillió forint ér-
tékben tudtunk megvalósítani, el-
kezdeni és folytatni különféle fej-
lesztési beruházásokat, de terveink
szerint jövõre is sok projektet jelen-
tünk majd készre. A helyi szabályo-
zási terv küszöbön álló módosítása
is a családokat és a vállalkozásokat
segíti, élhetõ telekméretek meg-
tartásával. Az elégedettségi muta-
tókat és jogos kritikákat összesítve
látjuk az intézményhálózat fejlesz-
tésének lehetséges irányait. Meg-
újult a közétkeztetés, az adósság-
konszolidációból 8 km hosszúság-
ban újult meg az út- és járdahálóza-
tunk, készülünk a csapadékvíz-elve-
zetõ program folytatására, megva-
lósult a nagy mûfüves focipályánk
építése is. 

A közintézmények energiahaté-
konyabbá tételében élen járva ha-
marosan napcellák kerülnek fel az
óvodára, az iskolára és a községhá-
zára is. Az orvosi rendelõ építésé-
nek megkezdése is most õsszel
esedékes. Egy jó vállalkozói

együttmûködés megteremtésével
döntöttünk a Palkó Sándor sétány
fejlesztésérõl és egy közel 50 mil-
lió forint értékû játszótér építésé-
rõl a nagyközség központjában.
Létesül egy közösségi színtérként
is funkcionáló tetõtér, majd ebédlõ
a helyi Cooppal történõ kooperá-
ció keretében. Sokadik ütemben,
BFT-s támogatás felhasználásával,
a közjóléti funkció erõsítésével
most õsszel folytatódik a Kárpáti-
korzó infrastruktúra-fejlesztése, új
díszítõ elemek kihelyezése, növé-
nyek kiültetése, minõségi játék-
park felállítása.

– Mi újság a strandok fejleszté-
sével kapcsolatban?

– A strandjaink újból kiváló mi-
nõsítéseket kaptak. Nem lankadt
az odafigyelés ezekre. A Magyar
Turisztikai Ügynökség is komoly
forrásokkal segített. A Balatonnál
az elsõk között végeztünk a Diási
Játékstrand fejlesztésével, ami ha-
mar pozitív visszhangra talált. A
mély fekvésû területrészek feltöl-
tésével, újrafüvesítéssel, utak és
sétányok kialakításával, a part csú-
szásmentesítésével, a játék- és
családbarát elemek kiépítésével,
az infrastruktúra modernizálásával
egy vonzó Balaton-partot sikerült
újraöltöztetni. 

Nem csökkent a kedveltsége a
Gyenesi Lidóstrandnak sem, ami

most õsszel kap új arculatot. A mi-
nõségi szolgáltatás nyújtásában ér-
dekelt vállalkozók partnerségbe hí-
vásával lesz itt jegypénztárépítés,
új utak, sétányok kiépítése, egy új
kishíd létesítése. A strandi fejleszté-
seknél nagy figyelmet fordítottunk
az energiahatékonyságra és költ-
ségtakarékosságra valamint arra,
hogy a szolgáltatások az õszi idõ-
szakban és esetleg téli viszonylat-

ban is kiszolgálják majd a horgászo-
kat, turistákat.

Buzás-Belenta Réka, település-
fejlesztési referens elmondta, hogy
az önkormányzat fontosnak érzi a
közösségszervezés és a települési
kultúra feladatainak szinten- és mi-
nõségben tartását. Tartalmában is
évszakokra hangolt, sokszínû, kifi-
nomult, a helyi közösségek aktív
bevonását megjelenítõ rendezvé-
nyek születnek, amelyben az ön-
kormányzatnak gyakran már csak
koordinatív szerep jut. Nem csupán
a nyári családbarát, gasztronómiai

programok, fesztiválok száma nõtt,
de azok minõsége is folyamatosan
emelkedett. 

A Bornapok koncertkínálata, a
Korzó Estek repertoárja, a nívó-
emelõ KLASSZ a pARTon! nevû nyár-
esti komolyzenei hangversenysoro-
zat, a zeneszeretõknek szánt Köz-
ségházi Esték koncertfolyam akár
nagyobb városokban is megállta
volna a helyét. A térségi rendezvé-
nyek között elismert lett a keszthe-
lyi Burgonyakutatási Központtal kö-
zösen szervezett piactéri Burgo-
nyanap.

Jövõre is a minõség emelésére
helyezzük a fõ hangsúlyt és igyek-
szünk még több családbarát ren-
dezvénnyel színesíteni a program-
kínálatot. Szorosabbra fûzzük az
együttmûködést a civil közössé-

gekkel, így a Kertbarátok Körével is,
hogy a helyi lakosság még inkább
élvezhesse a háztáji kertmûvelés
elõnyeit. Fontosnak érezzük, hogy
a gyerekek iskolaidõben és azon túl
is közösségi foglalkozásokon töl-
tõdjenek fel, így örömmel újságol-
hatjuk, hogy szeptembertõl az isko-
lában egy népszerû természettu-
dományos szakkör indult el, ahol a
kisebbek játszva ismerhetik meg
környezetünket és azok értékeit,
bízva abban, hogy egykoron õk is
ennek õrzõi lesznek.

– nemes –

PÁLYÁZATAIK ELBÍRÁLÁSÁRA VÁRNAK 

Sármellék sikeresen

KÁRPÁTI-KORZÓ, STRAND, INTÉZMÉNYEK, CSALÁDBARÁT PROGRAMOK

Kiváló fõidény Gyenesdiáson

BALATON 9RÉGIÓ

Gál Lajos

Természettudományos szakkör a Palkó Sándor tanparkban.
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Balaicz Zoltán polgármester kö-
szöntõjében arról beszélt, hogy az
idei Varasdi Barokk Esték horvát
nemzetközi fesztivál díszvendége
Magyarország, azon belül is Zala-

egerszeg. Itt az ideje, hogy a kultu-
rális kapcsolatok mellett a gazda-
sági együttmûködések is tovább
erõsödjenek. Elmondta, hogy a za-
lai megyeszékhelyen részben álla-
mi és részben uniós forrásból je-
lentõs fejlesztéseket valósítanak
meg, melyek közül kiemelkednek
az iskolai, nevelési, egészségügyi
és kormányhivatali épületek ener-
giahatékonyságát szolgáló beruhá-
zások. Minderre a 2020-ig tartó
idõszakban összesen tízmilliárd fo-
rintot fordíthatnak. 

Dragutin Glozinic, a Horvát Gaz-
dasági Kamara Varasd Megyei Szer-
vezetének elnöke elsõként köszö-
netet mondott a vendéglátásért.
Kitért arra, hogy a mai világban kü-
lönös hangsúlyt kap az energiaha-
tékonyság, hiszen amennyiben
nélkülözni kellene az energiaforrá-
sokat, a civilizáció ennek nagyon
nagy vesztese lenne. Ebbõl követ-
kezik az, hogy a rendelkezésünkre
álló energiákat hatékonyan hasz-

náljuk fel. Kiemelte, hogy ezt a
szemléletet náluk is elõtérbe he-
lyezik a közintézmények tekinteté-
ben, melyhez ez a projekt is hozzá-
segíti õket. Hangsúlyozta, az Euró-

pai Unió által elvárt energiahaté-
konysági indikátorok teljesítése ér-
dekében úgy az építõipari kivitele-
zõknek, mind az új lakásokat épí-
tendõ lakosoknak képzéseken kell
részt venniük, mely lehetõséget ez
a projekt kínálja számukra. 

Nagy András, a Zala Megyei Vál-
lalkozásfejlesztési Alapítvány ügy-
vezetõ igazgatója úgy vélekedett,
hogy jó döntést hoztak akkor, ami-
kor tíz évvel ezelõtt már igyekez-
tek projekteket megvalósítani eb-
ben a témában. Jelezte, hogy az
Európai Unióban 2-3 év múlva csak
közel nulla energiafelhasználású
középületeket lehet építeni. Erre
minden szereplõ sem Magyaror-
szágon, sem Horvátországban nin-
csen felkészülve, bár már rendel-
kezésre állnak a technológiák, de
az emberek tudása fejlesztésre
szorul. A projekt fõ célja éppen az
oktatás, és elsõsorban a fiatal
nemzedékek nevelése a tudatos
energiafelhasználásra. 

HOGYAN ÉPÍTSÜNK ENERGIAHATÉKONYAN?

Képzés és ismeretterjesztés 

A jó idõnek köszönhetõen
eredményes szezont zárt a
bázakerettyei strand- és termál-
fürdõ. A „magyar olajipar bölcsõ-
jében” egy jeles évfordulót is ün-
nepeltek, a magyarországi olaj-
ipar, pontosabban a szénhidro-
gén-bányászat kialakulásának
80. éves jubileumát.

– Az idei szezon valóban jól si-
került, mind a strand, mind a ven-
déglátás, mind pedig a szállásadás
tekintetében. Még pontos szám-
adatok nincsenek, mindenesetre
pozitív évet zárhattunk az önkor-
mányzati vállalkozásunk, a
Nonprofit Kft. által mûködtetett
saját tulajdonú turisztikai létesít-
ményeinkben – kezdte a nyári sze-
zon értékelésével a beszélgetést
Iványi László, Bázakerettye polgár-
mestere. – Pályázatainkkal kapcso-
latban még sok minden nem dõlt
el, azonban sikerekrõl be tudok
számolni. A Belügyminisztérium
pályázatán támogatást nyertünk a
közös önkormányzati hivatal ener-
getikai korszerûsítését is szolgáló
felújítására. Zajlik már a közbe-
szerzési eljárás, a projekt elõkészí-
tése, mivel minél hamarabb le sze-
retnénk szerzõdni és a munkát el-

kezdeni. Tudunk hova költözni, így
ez sem akadálya a kivitelezés meg-
kezdésének. 

Nyertünk a TOP turisztikai pá-
lyázatán is. A projektben kilenc te-
lepüléssel vagyunk konzorcium-
ban, melynek vezetõje Báza-
kerettye. Ennek részleteirõl bõ-
vebbet még nem mondhatok, mi-
vel a projektépítés valamint szer-
zõdéskötés szakaszában vagyunk.
A multifunkcionális településköz-
pont kialakítása jelenleg is csak
szándékszinten áll, mert még nem
tudtuk megszerezni a terület tulaj-
donjogát. 

– Milyen rendezvényeket tar-
tottak?

– Idén is megtartottuk az Olajos
Teke Kupát valamint a Lukvár Fe-
renc Emlékversenyt. Júniusban ti-
zenegyedik alkalommal rendeztük
meg a Kerettyei Termálkupát. Au-
gusztus 5-én tartottuk az ugyan-

csak hagyományos falunapunkat
fõzõversennyel, kulturális és szó-
rakoztató programokkal. Köszön-
töttük már a település szépkorú
lakóit is október 6-án. Ez évi ren-
dezvénysorozatunkat adventi vá-
sárral zárjuk decemberben.

– Az idei esztendõben egy je-
lentõs jubileumot is ünnepel-
hettek.

– 1937-ben Bázakerettye hatá-
rában a Budafa II. elnevezésû kút-
nál indult meg a termelés, ezért
nevezik Bázakerettyét a hazai olaj-
ipar bölcsõjének. A 80 éves évfor-
dulót a falunap keretében ünne-
peltük meg kiállítással, elõadások-
kal és visszaemlékezésekkel. Az
eseményen egy új kapcsolat révén
német vendégeink is voltak
Alsdorf városából, a polgármester
által vezetett küldöttség jó benyo-
másokkal utazott haza. A hazai

olajipar illetve szénhidrogén-bá-
nyászat kialakulásának kezdetérõl,
jelentõségérõl a szakmával együtt
mi is megemlékeztünk. Ez az ün-
nepség augusztus végén volt,
amikor önkormányzatunk is ko-
szorúzott a Budafa II. kút közvet-
len szomszédságában lévõ emlék-
helynél. A mûvelõdési házban a
Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum
anyagából összeállított tárlatot te-
kinthették meg a szakma képvise-
lõi és az érdeklõdõk.

* * *
Papp Simon volt az, akinek si-

került arról meggyõznie az ame-
rikaiakat, hogy van itt olaj. Azért
volt ez nagyon lényeges ese-
mény, mert már 1937 elõtt is tör-
téntek próbafúrások, de ered-
ménytelenül. Papp Simon azon-
ban kiváló geológus volt, kutatá-
sai pontosnak bizonyultak.

NYOLCVAN ÉVE KEZDTÉK MEG A TERMELÉST BÁZAKERETTYÉN

Jubilált a magyar olajipar bölcsõje
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ZALAEGERSZEG Ügyfélfogadás:
Zalaegerszeg, Deák F. tér 3–5/C Fsz. 4. h.: 9.00–15.00
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A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Új koncepciók az
energiahatékonyság növelése érdekében elnevezéssel valósít meg
horvát partnereivel egy 16 hónap idõtartamú projektet, melynek
célja, hogy felkészítse az építõipari szakmát és az építeni szándéko-
zó lakosokat az ezzel kapcsolatos új uniós jogszabályok megismeré-
sére, teljesítésére. A projektnyitó rendezvényt szeptember 26-án
tartották Zalaegerszegen. 

KÉRDÕÍVES LEKÉRDEZÉS
A projektben érintett önkormányzati képviselõk, városi intéz-

mények és civil szervezetek kérdõíves felmérésben vettek részt.
A beérkezett válaszok kiértékelése megerõsítette a projekt terve-
zése során kialakított elképzeléseket. A megkérdezettek többsé-
ge kedvelt találkozóhelyeként tudja elképzelni a közparkot, ami a
kisgyermekes szülõk és a fiatalok számára vonzó helyszín lesz a
kulturált szabadidõ eltöltésére. A projekttel kapcsolatos aggá-
lyok, a kivitelezést követõ fenntartás, mûködtetés és összessé-
gében a környezetmegóvás kérdéskörében merültek fel.

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ ÉS MÉDIAKOMMUNIKÁCIÓ
Zalaegerszeg város vezetõi 2017. augusztus elsején sajtótá-

jékoztatót tartottak a projektrõl. Ezt követõen, a városi hetilapban
és a www.zalamedia.hu weboldalon megjelent a projektrõl szóló
tájékoztató, és nyilvános elektronikus véleményboxban többen
véleményezték a projektet.

MÛHELYBESZÉLGETÉS
A vélemények ismeretében a véleményformálók és a

partnerségben részt vevõk számára szervezett mûhelybe-
szélgetésen, 2017. október 5-én, az Alfaterv 2000 Kft. mun-
katársai bemutatták a terveket, és a projekt menedzsment-
jével együtt válaszoltak az elhangzott felvetésekre.

HELYSZÍNI BEJÁRÁS
A mûhelybeszélgetésen megfogalmazott igénynek meg-

felelõen, 2017. október 25-én délután 3 órakor (esõnap ok-
tóber 26.), a partnerségi tervezésben részt vevõk és minden
érdeklõdõ számára helyszíni bejárást tartunk. Találkozó a
park északi bejáratánál, a birkózócsarnokkal szemben.

A kivitelezés megkezdését megelõzõen és a kivitelezés
során számítunk a lakosság önszervezõdéseire. A partner-
ségi együttmûködésben történõ részvételre a városi hetilap-
ban hívjuk fel Zalaegerszeg lakóit.

PARTNERSÉGI TERVEZÉS
ZÖLD-ZALAPART – ZALA-HOLTÁG REVITALIZÁCIÓ ÉS REKREÁCIÓS CÉLÚ VÍZPARTI SÉTÁNY

TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00001 PROJEKT

A ZALA-RÉT MEGINT SZÉP LESZ…

Befejezéséhez közeledik a Zalaegerszeg belvárosának északi részén megújuló park és vízparti
sétány partnerségi tervezési szakasza.

Dragutin Glozinic, Nagy András és Balaicz Zoltán.
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– A kikapcsolódásra vágyó üdü-
lõk ezrével érkeztek s hozták a gu-
ruló forintjaikat. Jelentõsen nõtt a
vendégéjszakák száma, nõtt az ide-
genforgalmi adó, az ingatlanadó,
az iparûzési adó és a gépjármûadó
bevétel. Az adófizetési morál is

szerencsésen alakult. Mind a szál-
lásadók, mind a vendéglátóiparban
dolgozó vállalkozók elégedettek.
Jó nyarat zártunk, de Vonyarcvas-
hegy egyre inkább törekszik a négy
évszakos szezon imázsának elter-
jesztésére – foglalta össze a szezon
eredményeit Péter Károly polgár-
mester, akivel, a pályázatokkal ösz-
szefüggõ településfejlesztésrõl be-
szélgettünk.

– Idén is jelentõs összegû pályá-
zati forrásokat sikerült bevonzani.
Közös erõvel és teherviseléssel, a
munkatársak, a civil szervezetek és
az önkormányzat képviselõ-testü-
letének jó partneri együttmûködé-
sével tudtunk csak célt érni. Jutnak
források a termelõi piac kialakításá-
ra, a rendezvénytér elõ- és utósze-
zoni használatba vételére, járda-
építésre, a települési csapadékvíz-
elvezetõ rendszerek modernizálá-
sára, a polgármesteri hivatal épüle-
tének jövõ szeptemberre üte-
mezett rekonstrukciójára is.
Ugyancsak jövõre startolhat a
Bakonyerdõ Zrt.-vel közös élmény-
park és a Balatoni Mondák Háza
fantázianevû projektötlet kivitele-
zése. Az I. és II. világháborúban el-
esett helyi hõsök tiszteletére új
emlékmûvet hoznánk létre pályá-
zati segítséggel.  

A Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
ségtõl már korábban elnyert pályá-
zati forrást felhasználva nemrég
startolt egy strandi beruházás. Már
a fõidény kezdetén végrehajtottuk
a strandi beléptetõ-rendszer cseré-
jét, a túrakenuk és -kajakok és

egyéb eszközök beszerzését. A
pancsolómedence, a parti sétány, a
zárható kerékpártároló, a napele-
mes világítás megépítése pedig ok-
tóber elejétõl folyamatosan, gõz-
erõvel zajlik, mert október végére,
készre kell jelenteni a projekteket.

A bicajjal érkezõk vehetnek egy 2-3
órás „megmártózó jegyet” és érté-
keiket a kerékpárral együtt elzár-
hatják majd egy fedett tárolóban. 

Õsszel lesz még strandi fatelepí-
tés és néhány járdasáv is újjá alakul
majd. Az adósságkonszolidációs pá-
lyázati forrásokat õsszel és jövõ ta-
vasszal költjük majd el. Tervekkel és
hatósági engedélyekkel már ren-
delkezünk az Arany János utca egy
szakaszának rekonstrukciójára. Fel-
újítunk három járdaszakaszt. Egyet
az iskola elõtt, egyet a mûvelõdési
ház és a Kossuth utca között és egy
jelentõs etapot a vas-
hegyi településré-
szen. Utóbbi helyen,
a partoldal csúszása
miatt, partfalmeg-
erõsítést is végzünk a
következõ fél évben.
A Zala Megyei Önkor-
mányzat és a Balatoni
Fejlesztési Tanács is
pályázati forrásokkal
segítette egy-egy
rendezvényünk mél-
tó megszervezését.
Önkormányzatunk
„családbaráttá” mi-
nõsíttetett.

– Milyen telepü-
lésfejlesztési tervek
készültek? 

– Elindult a Bala-
ton Törvény felülvizs-
gálata, ami remé-
nyeink szerint úgy
módosul, hogy az
összhangban lesz

azokkal a tervezett, csoportérde-
keket szolgáló fejlesztési elképze-
léseinkkel, amelyeket régóta dé-
delgetünk. Az önkormányzat arcu-
lati kézikönyvét, a helyi építési sza-
bályzatát, a rendezési tervét felül-
vizsgáljuk, aktualizáljuk. A vitorlás-
kikötõ és a horgászkikötõ közötti
partszakasz szolgáltatási-kényelmi
funkcióit szeretnénk a sportolni és
kikapcsolódni vágyók kedvére bõ-
víteni. 

Nem szeretnénk a partot beépí-
teni, csak egy ligetes, sportolásra,
szabadtéri mozgásra alkalmas kö-
zösségi teret látnánk itt szívesen.
Olyan terület kialakítása a cél, ami a
helybélieket és az idelátogató ven-
dégeket egyaránt szolgálja. A foci-
pálya áthelyezése és a strand bõví-
tése sem került le a napirendrõl. 

A Balaton körüli kerékpárút-
hálózat felújítása jövõre érinti a te-
lepülés bringaútjait. Kelendõ volt a
kerékpárkölcsönzés és nagy nép-
szerûségnek örvendett a Turisztikai
Egyesület új attrakciója, az
airwheel elnevezésû önegyensú-
lyozó, kétkerekû, elektromos jár-
mû, amivel Vonyarcvashegy látni-
valóit lehet megtekinteni, két túra-
útvonalon. A jövõben érdemes lesz
elgondolkodnunk több, efféle esz-
köz beszerzésén. A Szent Mihály-
domb lábánál jövõre létesül egy
környezetbe illõ vizesblokk. Tavasz-
szal folytatódik a települést átszelõ
71-es fõút megerõsítése. Sok öröm
ér bennünket. 

A megyei közgyûlés nemrégi-
ben Zala Megye Fejlesztéséért díjat
adományozott az egy évtizede a
közigazgatásban dolgozó Pikó Gá-
bor mûszaki, beruházási és építés-
ügyi referensünknek, Vonyarcvas-
hegy fejlõdését segítõ, magas szín-
vonalú, megyeszerte végzett tele-
pülésmérnöki munkájáért. 

Nemes Norbert

– Idén pünkösdtõl szeptember
közepéig, leszálló ág nélküli, folya-
matos volt a vendégforgalom. Már
a május eleji palacsintafesztiválkor
ki lehetett volna tenni nálunk a
„megtelt” táblát. A településmar-
ketingünk ismét jól vizsgázott. Jú-
lius elején legmagasabb pont-
számmal elnyertük a Kék Hullám
Strandminõsítõ rendszer fõvédnö-
ki díját. A Szépkilátó az innen feltá-
ruló panorámával és a történelmi

településközpont, a templom kör-
nyéki védett utcaképével bekerült
a megyei értéktárba. A Virágos
Magyarország környezetszépítõ
versenymozgalom zsûrije ismét el-
ismeréssel adózott a település és
környezetének kimagasló színvo-
nalon tartásához. A virágos kör-
nyezet védjegyünkké vált. Ha a je-
lenlegihez hasonló fõidényeket tu-
dunk zárni, akkor a település jövõ-
je biztosított, mert úgy a vállalko-
zók, mind az önkormányzat hozzá-
jut a remélt bevételeihez.

– Hogyan folytatódik a strand-
fejlesztés?

– A strandunkon elkezdtük a
felkészülést a következõ szezonra.
Megkezdõdött itt a koros faállo-
mány elhalt ágainak visszametszé-
se, koronagyérítése. El kell távolí-
tanunk a strand melletti elaggott,
eddig visszacsonkolással életben
tartott gesztenyefákat, de novem-
berben új földlabdás faegyedeket
ültetünk a kivágottak helyett és
megtörténik a fasor teljes megújí-
tása. A strandfejlesztésre közel 40
millió forint pályázati támogatást
nyertünk. Nyáron a tervezés és
elõkészítés zajlott, most október-
ben indultak a konkrét fejleszté-
sek. Közel háromszáz méter hosz-
szúságban, a strandi térburkolt sé-
tányrendszer tovább bõvül a par-
ton. Sétány fogja körülölelni azt az
1983-ban kibõvített, partvéd-
mûves strandrészt, ahonnan a leg-
szebb a kilátás a badacsonyi tanú-
hegyekre. 

A meglévõ, közkedvelt, köz-
ponti játszótér újabb hajóelemmel
bõvül.  A hátsó gyermekmedence
mellett az ovisoknak és bölcsõdé-
seknek létesül egy játszósziget. Az
elsõ és a hátsó pénztárnál is kiépül
egy-egy értékmegõrzõ. Lesz egy
40 méteres mólószárral a vízhez
telepített, 60 négyzetméteres fe-
lületû napozósziget, ami azt a célt
is szolgálja, hogy aki szeretne,
azonnal mélyebb vízben tud csob-
banni. Saját forrásból, LED-
rendszerûre váltva korszerûsítjük
majd a strandi világítást.

– Balatongyörök a kerékpáro-
sok Mekkája címért verseng?

– A település mindenféle közle-
kedési eszközzel elérhetõ. Meg le-
het érkezni ide kerékpárúton bi-
ciklivel, vasúton kerékpárszállító
vagonban, a déli partról bicajt szál-
lító hajóval is. Sok biciklizéssel kap-
csolatos fejlesztést tervezünk. Az
elsõ pénztár mellett egy nagyobb,
központi kerékpártároló épül, zár-
ható tárolóegységekkel. Tavasszal

kerékpárospont létesül a strand
mûszaki bejáratánál, vagy a hátsó
pénztár környékén. Késõbb elekt-
romos-kerékpárpontot is kialakít
majd a Magyar Kerékpáros Szövet-
ség a hegyi túrák nehezebb tere-
peihez. 

Megkezdõdött a balatoni brin-
gakörút Gyenestõl Györökig tartó
szakaszának tervezése, ideális
esetben már tavasszal elkezdõd-
het a kerékpárút-felújítás. A meg-
lévõ szûk nyomvonalat egy, az
EU-ban elfogadott, 3,3 méter szé-
lességû nyomvonal váltja ki. A ré-
gi útpályát teljesen fölmarják és a
jó minõségû bicikliutat már új, na-

gyobb teherbírású útalapon ala-
kítják ki. A turisztikai egyesüle-
tünk is tagja a zalai Balaton-part
településeit összefogó kerékpár-
kölcsönzõ hálózatnak. A mi 10–12
kerékpárunkat nyaranta, már he-
tekkel elõbb lefoglalják, ezért az
önkormányzat egymillió forintos
keretet adott új kerékpárok be-
szerzésére, amivel a bringák da-
rabszámát megdupláztuk. Érezd
nyeregben magad! címmel au-
gusztus végén helyszínt biztosí-
tottunk az I. Országos Kerékpáros
Találkozónak és Fesztiválnak. Ve-
télkedõk, bringaszerelés, extrém-
sport bemutató, kerékpár szép-
ségverseny, kerékpáros KRESZ,
sörbicikli is része volt a kétnapos
programnak. 

– Milyen teendõk ellátását ter-
vezik az év végéig?

– Ilyenkor áll össze az õszi és ta-
vaszi feladatok listája. A turisztikai
szereplõkkel egy megbeszélésen
összegezzük a nyári turistaforga-
lom tapasztalatait. Tavaly sikerült a
nádvágás és egy nagyobb partsza-
kasz rendbetétele. Ha befagy a tó,
akkor újabb nádfelújításba kez-
dünk. Ilyenkor esedékes a külterü-
leti részeken lévõ önkormányzati
fenntartású utak rendbe tétele.
Közös turisztikai kínálat létreho-
zását segítõ pályázaton dolgozunk
három parti településsel közösen.
Ennek keretében tervezzük a
Szépkilátó továbbfejlesztését, a
történelmi településközpont
térrehabilitációját, egy Bece-hegyi

mûemlék bemutatópince kialakí-
tását. 

Üzemeltetési, fenntartási kér-
désekben egyeztetünk az egykori
györöki vízi malom tulajdonosaival
is, hogy a hely turisztikai vonzerõ-
vé avanzsáljon. Elindult a hölgy-
klub, a társas kör, folytatódnak a
hagyományos elõadás-sorozatok
az egészség, a helytörténet, a
mûvészet, a kultúra témakö-
rében. A turisztikai egyesület új
helyszínen, a templom mellett ké-
szíti elõ a jubileumi, „adventi for-
gatag” elnevezésû rendezvényt. A
jövõ nyári programjaink, fesztivál-
jaink, rendezvényeink fellépõivel

is illendõ mostanság megtenni az
egyeztetéseket, mert a mûvé-
szek, zenészek koncertnaptára
hamar betelik. 

A kormányzati intézkedések
hatására, a CSOK bevezetésével, az
építõanyagok ÁFÁ-jának csökken-
tésével megnõtt az építkezési
kedv. Megpezsdült az ingatlanpiac,
egyre több új lakóház épül, az ön-
kormányzat is új, belterületben lé-
võ utcák megnyitására kényszerül.
Az itt lévõ építõ közösségek szá-
mára szeretnénk minden segítsé-
get megadni, mert a település
hosszú távú sorsát az is meghatá-
rozza, hogy mennyire öregszik el,
vagy mennyire képes növelni a la-
kosságszámát.

Nemes Norbert

BÕVÜLHET A VITORLÁSKIKÖTÕ ELÕTTI PARTSZAKASZ

Vonyarcvashegy vendégszeretéssel

KERÉKPÁROS FEJLESZTÉSEK BALATONGYÖRÖKÖN

Sikeres idény, biztató tervek

Vonyarcvashegyen az utolsó negyedév zárásaként, a képviselõ-tes-
tület a szám- és adatsorokat vizsgálva, örömmel állapította meg,
hogy nagyon eredményes idõszakot zárhattak. A Balaton-parti telepü-
lésekhez hasonlóan, a kedvezõ nyári idõjárásnak is köszönhetõen, ná-
luk is csúcsra járt a vendégforgalom. 

A strandi forgalmat és a vendégéjszakaszámot tekintve hét év-
nyi polgármesterségem legeredményesebb szezonját könyvelhet-
tük el. A tavalyinál 29 százalékkal volt magasabb a strand bevéte-
le, de a rendezvények látogatószáma is azt igazolta vissza, hogy a
Balaton és a községünk újból reneszánszát éli az üdülõk körében –
összegzett Biró Róbert, Balatongyörök polgármestere. 
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Az ökológiai fókuszterületek növényvédõ-
szer-tilalmáról is szó esett a Baki Agrocentrum
szeptemberi szakmai napján, melyen a termelõk
szója és kukorica fajtabemutatón is részt vettek.

Ebben a témában elsõként Madarász István, az
FVM Agrárközgazdasági Fõosztályának vezetõje
beszélt. Felidézte a zöldítés eddigi uniós irányel-
veit, tapasztalatait és eredményeit. Szólt arról is,
hogy erõs magyar lobbi volt az a növényvédõszer-
tilalom bevezetése ellen, a kezdeményezés végül
sikertelen lett. Magyaror-
szág mellett több tagál-
lam is követelte az Euró-
pai Bizottságtól a terve-
zett korlátozás újragon-
dolását, amely módosítást
2017. február 15-én még-
is elfogadták. Így 2018. ja-
nuár 1-jétõl a zöldítési tá-
mogatáshoz EFA-ként el-
számolni kívánt nitrogén-
megkötõ növénnyel (elsõ-
sorban a szója, borsó,
babfélék, lucerna, csillag-
fürt) bevetett területe-
ken, parlagon hagyott te-
rületeken, ökológiai jelen-
tõségû másodvetésen és
a mezõgazdasági terme-
lés alatt álló erdõszélek mentén fekvõ támogatha-
tó hektársávokon tilos lesz növényvédõ szert
használni.

Mint mondta, a hangsúly azon van, hogy nö-
vényvédõszer-e vagy sem és mikor juttatták ki.
Tehát a szója kikelésétõl a betakarításig nem lehet
használni növényvédõ szert, viszont a vetés elõtt
és a betakarítás után igen. Az állománykezelésnél
azonban csakis olyan készítményt, amit nem nö-
vényvédõ szernek neveznek.

Kruppa Bertalan, a Duna Szója Egyesület elem-
zõje a GMO-mentes szójapiacról tartott elõadást.
Elmondta, az USA, Brazília és Argentína adja a glo-

bális szójatermelés 85 százalékát, exportjának
pedig 86 százalékát. Itt azonban nagy többségé-
ben génmódosított szójababról van szó. Magyar-
országon és Európában a GMO-mentességnek ér-
téke van, az elõállított termékek felára miatt vi-
szont azokban az országokban (skandináv, német
és osztrák piacokon) értékesíthetõ jobban, ahol
magasabb az életszínvonal. Mivel Németország és
Ausztria Magyarország legfontosabb exportpiacai,
ezért érdemes GMO-mentes szóját termelni.

Polgár Zoltán, a Galldorf Zrt. kereskedelmi igaz-
gatója a szója feldolgozásáról beszélt a résztve-

võknek. Részletesen elmondta, hogy a szójabab-
ból milyen takarmány-alapanyagok készülhetnek,
milyen eljárásokkal és az egyes végtermékek árai
hogyan alakulnak ki.

Dr. Novák László, a Magyar Szója Egyesület el-
nöke részletesen beszélt egyesületük valamint a
Magyar Szója Nonprofit Kft. tevékenységérõl és
céljairól. Elmondta, hogy a fajtabemutatók szerve-
zésén és az ismeretátadáson túl az érdekképvise-
leti tevékenység is egyértelmûen a szervezetek
fókuszába került. A termelõket a belépésre bíztat-
ta, hogy a szója vertikumban dolgozók érdekeit
minél hatékonyabban képviselhessék.

A BAKI AGROCENTRUM SZAKMAI NAPJÁN

Szója és kukorica fajtabemutató
A tüskeszentpéteri liszt ha-

gyományosan tartja minõségét,
ami a jövõben is így lesz, mert
megerõsíti az a tény, miszerint
Magyar Termék Nagydíjat kapott
a Zala-Cereália Kft. Tüskeszent-
péteri BL 55 búzafinomlisztje.
Hazánk legrangosabb minõsítõ
rendszere pályázatának gyõzte-
seit 2017-ben 20. alkalommal
hirdették ki, bizonyítva, hogy a
minõség elismerése hagyomány-
nyá vált.

– A tavaszi szárazság ellenére
átlagos minõséget és hozamot
hoztak az õszi kalászosok idén.
Búzából 25 ezer tonnát vásárol-
tunk fel a környék termelõitõl,
melybõl 15 ezer tonna a malom
kapacitását elégíti ki, míg 10 ezer
tonnát takarmányüzemünkben
dolgozunk fel – mondja érdeklõ-
désünkre Király László ügyvezetõ
igazgató. – Azért vásároltunk a
korábbi éveknél nagyobb mennyi-
ségû búzát a takarmányüzemet
el látandóan,
mert gyen-
gébb kukori-
catermésse l
számoltunk.
Zala megyé-
ben még ele-
jén vagyunk a
kukorica beta-
karításának, a
hektárhoza-
mok változó-
ak, van, ahol
5-6 tonna, míg
máshol 10
tonna a hektá-
ronkénti ter-
mésátlag. Ku-
koricából 15 ezer tonnát szeret-
nénk felvásárolni. Takarmány-
alapanyagként vettünk még árpát
és idén elõször repcemagot, vala-
mint szójababot. Készletre tulaj-
donképpen nem gyártunk, az öm-
lesztett takarmány egybõl a kami-
onokba kerül a silókból. Mindösz-
sze négy százalékét teszi ki a zsá-
kos takarmány a teljes volumen-
nek. A gyártott takarmány 27 szá-
zalékát saját mûködtetésû állatte-

lepeinken etetjük fel, míg 53 szá-
zalékát zárt integrációban. A piaci
értékesítés 30 százalékot tesz ki,
amit szintén közvetlenül biztosí-
tunk termelõpartnereinknek.
Ugyanakkor tervezzük a háztáji
tápforgalmazás fellendítését,
mert van rá igény. Ennek érdeké-
ben felvettünk egy kolléganõt,

akire rábíztuk az ezzel kapcsolatos
értékesítési feladatokat.

Az idei búzatermés hozta a
malmi minõséget, mely a meg-
vizsgált tételek 75 százalékát tet-
te ki. Ezt alátámasztották a labor-
értékek, a magas fehérje-, s ezál-
tal magasabb sikértartalom érté-
kek, ami alapvetõen befolyásolja,
hogy a lisztbõl milyen minõségû
tésztát, kenyeret, péksüteményt
tudunk készíteni.

– A tüskeszentpéteri lisztbõl
mindenképp kiváló minõséget,
amely meggyõzte a Magyar
Termék Nagydíj Pályázat zsûri-
jét is.

– Nagy örömünkre szolgál,
hogy szeptember 5-én az Ország-
házban tartott ünnepségen átve-
hettük a Magyar Termék Nagydí-
jat Jakab Istvántól, az országgyû-
lés alelnökétõl, amit a Tüskeszent-
péteri BL 55 búzafinomlisztünkkel
érdemeltünk ki. Az elismerés szá-
munkra azért is fontos, mert ez az
a termékünk, ami közvetlenül a
vevõkhöz jut el. Hamarosan olyan
lisztet vásárolhatnak a fogyasz-
tók, melynek csomagolóanyagán
a Magyar Termék Nagydíj emblé-
mája is szerepelni fog, hírt adva e
jelentõs elismerésrõl. Elõször pá-
lyáztunk, így az is örömünkre
szolgál, hogy egybõl célba értünk.
A zsûri nemcsak dokumentációkat
kért tõlünk, de meg is kóstolta a
tüskeszentpéteri lisztbõl készített
pékáruinkat. 

Az idei év még egy kitüntetés-
sel örvendeztetett meg bennünk,
elnyertük a Zala Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara által adomá-
nyozott „Zala Megye Gazdaságá-
ért” kamarai díjat májusban. A mi-
nõséget fizikálisan is megalapoz-
tuk egy beruházás-sorozat által,
melynek eredményeképpen 2017
januárjában átadhattuk új gabo-
nasiló rendszerünket. 

Antal Lívia

MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJAS

A Tüskeszentpéteri BL 55 búzafinomliszt


