
A szeptemberi áradások és bel-
vízhelyzet miatt jelentõs károkat
szenvedõ családok egyenként 100
ezer forint értékû támogató kár-
tyát vehettek át, amelyet a kör-
nyéken található, az Ökumenikus
Segélyszervezettel szerzõdésben
álló üzletben tudnak felhasználni
november 30-ig.

Azon rédicsi, murarátkai és
murakeresztúri 22 család részesült
most támogatásban, akik ingatlan-
jának lakóterét nagymértékben ká-
rosította a néhány héttel ezelõtti
természeti katasztrófa.

A segélyakció célja, hogy az
érintettek még a téli idõszak elõtt
fel tudják újítani árvízkárosította
otthonaikat, és pótolni tudják a
használhatatlanná vált ingóságai-
kat. A 2,2 millió forint értékû se-
gélyakciót a Vodafone Humanitári-
us Alapból finanszírozza az Öku-
menikus Segélyszervezet. A 2011-
ben a Vodafone Magyarországgal
létrehozott alap célja, hogy ka-
tasztrófahelyzetekben az Ökume-
nikus Segélyszervezet azonnali,
gyors segítséget nyújtson a rászo-
rulóknak és támogassa a helyreál-

lítási munkálatokat is. Az Ökumeni-
kus Segélyszervezet az áradások
után közvetlenül 80 zalai család
számára adott át fertõtlenítõ- és
tisztítószereket, valamint a takarí-
táshoz szükséges eszközöket tar-
talmazó (súrolószer, mosogatószi-
vacs, mosogatószer, lefolyótisztító,
kézfertõtlenítõ, szappan, törlõken-
dõ, felmosórongy stb.) egység-
csomagokat Rédics, Letenye,
Murakeresztúr és Csákánydoroszló
településeken több mint 800 ezer
forint értékben.

Az új 15 fõs megyei közgyûlésbe
9-en a Fidesz–KDNP listájáról kerül-
tek a testületbe: Dr. Pál Attila,
Sáringer-Kenyeres Tamás, Pintér

László, Bene Csaba, Strázsai Zoltán,
Vajda László, Nagy Kálmán,
Martinecz Aranka, és dr. Fekete Zol-
tán. A Jobbikot Zakó László,

Selmeczy Zsuzsanna, Nagyné Csiz-
madia Valéria Éva és Völgyi Zoltán
képviseli. Az MSZP listájáról Góra
Balázs, míg a DK-listáról Nagy Zoltán
került a megyei közgyûlésbe.

Az új összetételû megyegyûlés
érdekessége az elmúlt ciklushoz ké-
pest, hogy három hölgytagja is lesz
a testületnek. 2010–2014 között
ugyanis csak férfiak dolgoztak a
közgyûlésben. 
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ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK

Fidesz–KDNP-gyõzelem Zalában is 

ÖKUMENIKUS SEGÉLYSZERVEZET

Segítenek a zalai árvízkárosultaknak

Claudia 3 ajtós,
3 fiókos

nagyszekrény

Claudia akasztós,
polcos
nagyszekrény

Az Ökumenikus Segélyszervezet által több mint egy évtizede beve-
zetett támogatási módszer keretében, építõanyagra és ingóságok elõ-
re meghatározott körére (pl. bútor és háztartási gépek) beváltható
utalványokat kaptak a Zala megyei települések árvízkárosultjai. 

Zala megyében a választásra jogosult 148 ezer 612 fõbõl 73 ezer
918 szavazópolgár adta le voksát. A megjelentek közül 40 ezer 559-en
(56,77%) a Fidesz–KDNP-re szavaztak. Az MSZP 6 ezer 800 (9,52%), a
Jobbik 16 ezer 836 (23,57%), a DK 4 ezer 65 (5,69%), az Együtt 2 ezer
390 (3,35%), a JESZ 789 (1,1%) szavazatot kapott.

Zala megye városaiban az önkormányzati választásokon az alábbi
polgármesterekre szavaztak a legtöbben, így a következõ öt évben
õk irányíthatják településüket.

Zalaegerszeg: Balaicz Zoltán, Fidesz–KDNP (63,57%), Nagykani-
zsa: Dénes Sándor, Fidesz–KDNP (50,12%), Keszthely: Ruzsics Ferenc,
Fidesz–KDNP (53,12%), Hévíz: Papp Gábor, Fidesz–KDNP (47,26%),
Zalaszentgrót: Baracskai József, Szentgrót Most (56,34%), Zalalövõ:
Pintér Antal (65,73%), Lenti: Horváth László (89,09%), Letenye: Far-
kas Szilárd (45,95%), Zalakaros: Novák Ferenc (60,82%), Pacsa: Kele-
men Tamás (49,77%).

211 éves lenne

a Haza Bölcse
Deák Ferenc söjtöri szülõhá-

zánál tartottak ünnepséget a
nemzet prókátorának is neve-
zett államférfi születésének
211. évfordulóján.

A rendezvényen ünnepi be-
szédet mondott Manninger Je-
nõ országgyûlési képviselõ, aki
elsõsorban Deák Ferenc példa-
értékû hazaszeretetét, jellem-
beli  egyenességét és a nemzet
iránti elkötelezettségét méltat-
ta. A képviselõ szerint a haza
bölcsének szellemisége ma is
követendõ példa lehet bármely
korosztály számára.

A megemlékezésen a helyi
iskolások Deák születésétõl
egészen a haláláig felidézték a
politikus életpályáját, majd
Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ, Söjtör önkormányza-
ta és több helyi szervezet ko-
szorút helyezett el. 

VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK

A megye tíz városában
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Kovács Tibor, a Vöröskereszt
Zala Megyei Szervezetének alelnö-
ke idézte fel a nagy múltú szerve-
zet történetét, melyet példás aka-
rattal hoztak létre, s amit nagy
örömmel fogadott a lakosság. Az
egylet 12 község összefogásával
hadikórházat létesített, ami 1914.
november 27-én már fogadta az
elsõ húsz sebesültet. 

Érdemeik közé tartozik a pacsai
járási egyetemleges egylet meg-
alakítása 1933-ban. A szónok a ké-
sõbbi évtizedekrõl is beszélt, töb-
bek között arról, hogy 1959-ben a
zalaapáti ifjú egészségõrök leg-
jobbjai voltak a járási elsõsegély-
nyújtó versenynek, a hatvanas
évektõl kezdve pedig polgárjogot
nyert a véradás a faluban, mely-
ben ma is élenjár a vöröskeresztes
alapszervezet.

A beszédet követõen Dr. Boldi-
zsár Ágnes, a helyi vöröskeresztes
alapszervezet elnöke, Koller Csabá-
né titkár, valamint Vincze Tibor pol-

gármester leleplezte a centenári-
um tiszteletére elhelyezett emlék-
táblát az orvosi rendelõnél.

– Száz évvel ezelõtt nagy dolgo-
kat hajtottak végre elõdeink, amit
ha igazán meg akarunk becsülni, a
jelenben is tenni kell – hangsúlyoz-
ta Vincze Tibor a rendezvényte-
remben tartott ünnepségen. Szólt
arról, hogy Zalaapátiban a bencé-
sek a keresztény hitre alapozva

tették meg az elsõ lépéseket, hi-
szen az önzetlen segítség nem
más, mint a keresztény tanítás
alapja, Krisztus tanítása pedig nem
más, mint a szeretet. Ezen alapszik
a vöröskeresztes munka lényege is,
hangsúlyozta. 

A centenáriumát ünneplõ szer-
vezet munkásságát Baracskai
Józsefné, a vöröskereszt megyei
igazgatója is méltatta. 

Koller Csabáné titkár a jelenrõl
elmondta, százfõs tagságú alap-
szervezetük évente három alka-
lommal szervez véradást 160-170
fõ részvételével. Emellett más te-
vékenységeket is végeznek. A
védõnõi szolgálattal közösen ba-
ba-mama klubot mûködtetnek, el-
sõsegélynyújtó szakkört és ver-
senyt szerveznek fiataloknak,
egészség- és sportnapokat ren-
deznek a lakosságnak. A rászoruló
családokat ruhagyûjtéssel segítik.
Az elõdeik kiváló munkája kötelezi
õket, s büszkék arra, hogy az ön-
kormányzattal közösen már két-
szer elnyerték a humanitárius tele-
pülés címet.

Fischer József helyi lakos 150-
szeres véradó. 1978 óta ad rend-
szeresen vért, ami, mint mondja, jó
társaságbeli elfoglaltságnak indult.
Ez a nagy szám annak köszönhetõ,
hogy eleinte plazmát is adott, ami
kétszeres véradásnak számít. Szíve-
sen teszi, mert segít embertársain,
és remek utána a közérzete.

Antal Lívia

Több mint három kilométer
hosszú, magyar és szlovén beru-
házásban, európai uniós támoga-
tással épült összekötõ utat és ez-
zel együtt határátkelési pontot
avattak kedden a zalai Rédics és a
szlovéniai Göntérháza (Gente-
rovci) között.

Az összesen több mint 1,7 millió
eurós (félmilliárd forintos) összeg-
bõl készült, 3,2 kilométeres út ava-
tásán Magyar Levente, a Külgazda-
sági és Külügyminisztérium állam-
titkára felidézte, hogy januárban a
magyar és a szlovén miniszterel-
nök Felsõszölnök és Kétvölgy kö-
zött avatott egy hasonló, a határok
átjárhatóságát könnyítõ utat. Az
akkori megbeszélések szerint a
magyar–szlovén határon hat új út-
kapcsolat megteremtésérõl álla-
podtak meg a kormányfõk, s a

mostani, Rédics és Göntérháza kö-
zötti avatást követõen jövõre jó
eséllyel újabb két út építése kez-
dõdhet közös beruházásban.

Stanislav Rascan, a szlovén Kül-
ügyminisztérium fõigazgatója arról
beszélt, hogy a két ország közötti,
minden területen baráti és jószom-
szédi kapcsolatokban az energia, a
közlekedési infrastruktúra, a tudo-
mány, az oktatás és a kultúra terü-
letén is van még lehetõség a fejlõ-
désre. Szlovénia számára Magyar-
ország a hatodik legfontosabb gaz-
dasági partner, tavaly 1,7 milliárd
euró (mintegy ötszázmilliárd fo-

rint) volt a két ország közötti áru-
forgalom értéke. A múlt évben a
magyar vállalkozások 55 millió
eurós beruházást hajtottak végre
Szlovéniában, míg a szlovén cégek
20 millió eurót fektettek be Ma-
gyarországon.

Anton Balazek, Lendva polgár-
mestere elmondta: az 1,4 kilomé-
teres szlovén útszakasz több mint
félmillió eurós költséggel épült
meg. Az Európai Unió 350 ezer
euróval támogatta a munkálato-
kat, a szlovén állam 50 ezer euróval
járult hozzá, a lendvai járás hivata-
la pedig 110 ezer eurót biztosított.

Loppert Dániel, a Nemzeti Inf-
rastruktúra Fejlesztõ Zrt. kommu-
nikációs igazgatója az MTI kérdésre
közölte: magyar oldalon 1,8 kilo-
méter hosszú utat építettek a ko-
rábbi földút nyomvonalán. Az 1,2
millió eurós költségeket 85 száza-
lékban uniós forrásból, 15 százalék-
ban hazai forrásból finanszírozták.

Az út érdekessége, hogy a ha-
tárátkelési ponton folyó pataknál
szlovén oldalon nem hidat, hanem
az út szintjénél mélyebbre ereszke-
dõ gázlót építettek, a patak áradá-
sakor a víz elönti az útburkolatot.

MTI 

100 ÉVES A ZALAAPÁTI ALAPSZERVEZET

Vöröskeresztes centenárium

A ZALAI RÉDICS ÉS A SZLOVÉNIAI GÖNTÉRHÁZA (GENTEROVCI) KÖZÖTT

Új út a magyar–szlovén határon A KANIZSA TREND KFT.

KÁRPITOS SZAKMUNKÁSOKAT,

GYAKORLATTAL RENDELKEZÕ BETANÍTOTT

KÁRPITOSOKAT, ASZTALOS ÉS VARRÓ

SZAKMUNKÁSOKAT KERES.

DOLGOZZON AZ ORSZÁG EGYIK LEGNAGYOBB

BÚTORGYÁRTÓ CÉGÉNÉL,
MELY MÁR TÖBB MINT 20 ÉVES MÚLTTAL

RENDELKEZIK, TERMÉKEI ISMERTEK ÉS ELISMERTEK

A VILÁG SZÁMOS PONTJÁN!

AMIT KÍNÁLUNK:
BIZTOS MUNKAHELY, JÓ MUNKAKÖRÜLMÉNYEK.
BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK (ÉTKEZÉSI JEGY,

UTAZÁSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS).
BUSSZAL TÖRTÉNÕ SZÁLLÍTÁS A LAKÓHELYTÕL

A GYÁRIG MEGFELELÕ LÉTSZÁM ESETÉN!

JELENTKEZÉSÉT FÉNYKÉPES SZAKMAI ÖNÉLETRAJZZAL

– ELÉRHETÕSÉG MEGJELÖLÉSÉVEL – A NAGYKANIZSA, SZEMERE UTCA 4.

HUMÁNERÕFORRÁS CSOPORTHOZ SZEMÉLYESEN, ILLETVE

AZ ANITA.BORSOS@KANIZSATREND.HU CÍMRE VÁRJUK.

ÉRDEKLÕDNI A 93/500160-AS TELEFONSZÁMON LEHET.

Vigh Lászlónak díszpolgári címet adományozott Felsõrajk kép-
viselõ-testülete, aki polgármesterként 20 éven át (1994 és 2014
között) irányította a települést. A rendezvényre dr. Molnár Ágnes
országgyûlési képviselõ elhozta Orbán Viktor gratuláló levelét. A
miniszterelnök úgy vélekedett: Vigh László gondos gazdája volt a
rábízott javaknak, segítõje a rászorulóknak, szervezõje és tagja a
közösségnek, melynek köszönhetõen a falu jobb hely lett.

A volt polgármester érdemei közé tartozik az alapítványi isko-
larendszer és az alapfokú oktatás megõrzése, a rajki vár és várud-
var építése, bõvítése, a termelõi vásár elindítása, a közintézmé-
nyek, járdák, utak rendbetétele a faluban. Országgyûlési képvise-
lõként többek között részt vett az Alaptörvény létrehozásában va-
lamint a közigazgatási reform megvalósításában.

VIGH LÁSZLÓ

Felsõrajk díszpolgára
Százéves fennállását ünnepelte a Zalaapáti Vöröskeresztes Alap-

szervezet, a Magyar Szent Korona Országainak vöröskeresztes egyle-
te 1914. október 5-én alakult meg 81 helyi taggal. A centenárium
elõtt tisztelegve emléktáblát lepleztek le az orvosi rendelõ épületé-
nél, majd az iskola rendezvénytermében folytatódott az ünnepség.
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Mint fogalmazott, a kormány
idõsügyi stratégiájának közép-
pontjában az aktív és egészséges
idõs élet biztosítása áll, éppen
ezért mindent meg kell tenni,
hogy minél több életévet éljünk
meg egészségesen. Az államnak
valamilyen intézményes szolgálta-
tás formájában segítõkezet kell
nyújtania azon idõsek számára is,
akik személyes gondoskodásra
szorulnak, és akiket gyermekeik
nem tudnak ellátni, mert dolgoz-
nak. Beszélt arról, hogy fel kell ké-
szülni a társadalom elöregedése
következtében jelentkezõ igények
teljesítésére a szociális ellátórend-
szer minden szegmensében. A
kormányzat, az államtitkárság és a
szakemberek együttes felelõssége
a felkészülés véghezvitele, ami
nem kövekrõl és újjáfestett négy-
zetméterekrõl, hanem az idõsek-
rõl kell, hogy szóljon, emelte ki.
Hozzátette, egy felújításnak is

csak akkor van értelme, ha az az
idõseket szolgálja. A zalaegerszegi
szociális otthon TIOP programból
támogatott 216 millió forintos re-
konstrukciója ezt példázza, amit
úgy terveztek meg, hogy rendel-
kezésre álljon az autonóm életvi-
tel lehetõsége a lakók számára. A
korszerûsítés jelentõsen javította
a dolgozók munkakörülményeit,
ami egyben kifejezi a szociális te-
rületen tevékenykedõk megbe-
csülését is, hangsúlyozta. 

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg al-
polgármestere arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy tisztelettel és fele-
lõsséggel tartozunk szüleinknek,
dédszüleinknek, mert õk terem-
tették meg kemény munkával
azokat a feltételeket, melyek kö-
zött ma élhetünk. A köszönet ré-
sze a róluk való gondoskodás is,
amit kiemelt feladatának tekint a
zalaegerszegi önkormányzat.
Olyan intézményrendszert mû-

ködtet, ami az ellátás minden for-
máját felöleli. Az alpolgármester
megemlítette azt is, hogy 2015-
ben mintegy 150 milliós beruhá-
zás során átalakítják a volt Pais-
iskolát, és ide költözik az egyházi
fenntartású idõsotthon immár 50
férõhellyel. 

Dr. Halász Gabriella, a Szociális
és Gyermekvédelmi Fõigazgató-
ság Zala Megyei Kirendeltségének

igazgatója hozzászólásában ki-
emelte, a zalai szakemberek ko-
molyan veszik, hogy a rászorulók a
számukra leginkább megfelelõ
szolgáltatást kapják meg. Ezt a
szemléletet tükrözi a szociális
ellátórendszer intézményeinek
együttmûködése a megyében,
ami példaértékû projektekben és
szakmai fejlesztésekben nyilvánul
meg. 

MEGÚJULT A PÓZVAI IDÕSOTTHON EGYIK TELEPHELYE

Tisztelettel és gondoskodással

A Fidesz–KDNP sikerként köny-
velheti el az önkormányzati vá-
lasztásokat. Zala megyében a na-
gyobb városokban mindent meg-
nyertek s egyetlen más párt sem
ad polgármestert – fogalmazott a
Fidesz-KDNP Zalaegerszegen tar-
tott eredmény- és kampányérté-
kelõ összejövetelén Manninger
Jenõ országgyûlési képviselõ, a
megyei választmány elnöke.

A jól megszervezett csapat-
munka és a példaértékû összefo-
gás a legfontosabb, aminek kö-
szönhetõ a zalai siker – tette hozzá
Manninger Jenõ.  Az országgyûlési
képviselõ személyesen is gratulált
valamennyi jelenlévõ polgármes-
ternek, képviselõnek és sikeres
munkát kívánt a következõ öt esz-
tendõre. 

Október 12-én a választópol-
gárok – kevés kivétellel – megye-
szerte bizalmat szavaztak – ezt már
dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyû-

lés elnöke mondta. Hozzátette azt
is: a következõ választásokig elég
idõ van arra, hogy a gyakorlati te-
endõk mellett alaposan felkészül-

jön a kormánypárt a
2018-as országgyûlési és
a 2019-ben esedékes
önkormányzati választá-
sokra.

A megyei jogú váro-
sok közül Zalaegerszeg a
3. legjobb helyen vég-
zett. Ez országosan is ki-
emelkedõen jó ered-
ménynek nevezhetõ – je-
lentette ki Balaicz Zoltán,
Zalaegerszeg polgármes-
tere. Külön köszönetét
fejezte ki annak a több
száz embernek, aki folya-
matos, önzetlen segítsé-
get nyújtott a zalaeger-
szegi kampány során.

KAMPÁNYÉRTÉKELÕ ÖSSZEJÖVETEL

Az összefogás a siker egyik kulcsa

Zalában a gyermekbántal-
mazások száma 10-15 százalé-
kos csökkenést mutat a gyer-
mekvédelmi szakellátás össze-
hangolt munkája eredménye-
képpen – fogalmazott dr. Egyed
Péter, a Zala Megyei Szociális és
Gyámhivatal vezetõje a szerve-
zésükben zajló szakmai érte-
kezleten.

Hozzátette, szerencsére a
megyében az elmúlt idõszakban
nem fordult elõ kirívó erõszak,
az esetek többségét érzelmi,
pszichés bántalmazás adja, ami
szintén súlyos károkat okoz a
gyermekek személyiségfejlõdé-
sében. Zalában a jelzõrendszer
jól mûködik, ezért már a problé-
ma elsõ észlelésekor meg tudják
tenni a megfelelõ lépéseket. A
felismerés, a megelõzés, a szük-
séges intézkedések megtétele a
gyermekjóléti alapellátás, a
gyermekvédelmi szakellátás va-
lamint a hatóságok részérõl ki-
emelten fontos feladat. Ezt a te-
vékenységet hivatott segíteni a
kidolgozott új módszertani
anyag, hangsúlyozta.

A konferencián dr. Sifter Ró-
zsa, a Zala Megyei Kormányhiva-
tal fõigazgatója többek között

arról beszélt, hogy a kormány a
közelmúltban számolt be a gyer-
mekek jogairól szóló ENSZ-
egyezmény hazai végrehajtásá-
ról a gyermekjogi bizottság elõtt
Genfben. Az eredmények között

megemlítette, hogy az új polgá-
ri törvénykönyv a szülõi felügye-
lettel kapcsolatos viták rendezé-
sénél bevezette a mediáció el-
rendelését. A közvetítõi eljárás a
szabálysértési ügyekben is alkal-

mazható idén január 1-jétõl. Az
Igazságügyi Minisztérium a jog-
ellenes gyermekelviteli ügyek-
ben is növelte a mediáció szere-
pét. A beszámolóban felhívták a
figyelmet a Közigazgatási és
Igazságügyi Hivatal által 2013-
ban kiadott áldozatsegítõ kézi-
könyv jelentõségére is.

A gyermekvédelmi törvény
2014. március 15. napjától ha-
tályba lépett új rendelkezése
szerint a gyermeknek joga van
ahhoz, hogy a védelme érdeké-
ben egységes elvek alapján járja-
nak el. Ehhez kapcsolódóan ké-
szült el a gyermekbántalmazási
ügyekben alkalmazandó egysé-
ges elveket és módszertant tar-
talmazó központi ágazati doku-
mentum, melyet Hajnal Renáta,
a Szociális és Gyermekvédelmi
Fõigazgatóság Módszertani Fõ-
osztályának fõosztályvezetõ-he-
lyettese mutatott be a jelenlévõ
szakembereknek.

A magyar társadalom számára az idõsek nem terhet, hanem kin-
cset jelentenek – hangsúlyozta Czibere Károly, az Emberi Erõforrás-
ok Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkóztatá-
sért felelõs államtitkára a Zala Megyei Integrált Szociális Intézmény
III. számú telephelye felújításának átadásán, Pózván.

SZAKMAI ÉRTEKEZLET AZ EGYSÉGES MÓDSZERTANRÓL

A gyermekbántalmazások ellen

Számos szakmai egyezte-
tést, konzultációs fórumot kö-
vetõen, a folyamatosan beér-
kezõ észrevételek, javaslatok
beépítésével készült el Zala
Megye Gazdaságfejlesztési
Részprogramja, Zala Megye
Ágazati Operatív Programok-
hoz Kapcsolódó Részdokumen-
tuma, a megye településeinek
részvételével két körben elvég-
zett projektgyûjtés eredmé-
nyeként a Zala megyei projekt-
lista és mindezek szintézise-
ként Zala Megye Területfejlesz-
tési Programja és annak terüle-
ti hatásvizsgálata, amelyet mai
cikluszáró ülésén fogadott el a
Zala Megyei Közgyûlés. 

– A most elfogadott prog-
ram rögzíti, hogy a 2002–2010
között elszenvedett folyama-
tos pozícióvesztést követõen
„Zala versenybe száll”. Úgy vé-
lem, hogy a megye meglevõ
adottságaira, erõforrásaira ala-
pozva olyan fejlesztési koncep-
ciót dolgoztunk ki, ami megva-
lósulása esetén biztosítja, hogy
2020-ra eséllyel teremtsük

meg itt a munka, a polgári gya-
rapodás és a versenyképesség
térségi gazdaságát – véleke-
dett Manninger Jenõ, a Zala
Megyei Közgyûlés elnöke.

Célunk, hogy a hazai és EU-
támogatások révén megyénk
minden polgára megélhesse és
büszkén meg is élje a zalaiság
lényegét, a természettel össz-
hangban élõ, nemzetközileg
versenyképes termékeket és
szolgáltatásokat elõállító sza-
bad vállalkozások és önszerve-
zõ közösségek létét. 

A Hévíz–Zalakaros–Keszt-
hely–Zalacsány turisztikai
desztináció kiemelt fejlesztésé-
vel és megyei kapcsolódásai-
nak kiépítésével Zalát Buda-
pest mellett az ország legnép-
szerûbb bel- és külföldi idegen-
forgalmi célpontjává (Közép-
Európa Gyógyászati és Rekreá-
ciós Központja) fejlesszék;
Nagykanizsa és Zalaegerszeg
részvételével és összefogva a
Vas megyei ipari centrumokkal
létrejöjjön a Dunántúl területi
jármûipari központja; az állami

és önkormányzati közszolgál-
tatások kiemelkedõ minõség-
ben álljanak az itt élõk és a Za-
lába látogatók rendelkezésére,
erõsítve ezzel az itt élõk jövõbe
vetett bizalmát, s megteremt-
ve a jó, alkotó élet megélésének
feltételeit; megyénk a hor-
vát–magyar–osztrák–szlovén
együttmûködés szervezõ erejé-
vé és a határok lebomlásából
fakadó elõnyök kihasználójává
váljon.

Céljaink elérése csak össze-
hangolt tervezés és fejleszté-
sek révén lehetséges, így a me-
gyei önkormányzat számára
rendelkezésre álló 15 milliárd
forintnyi fejlesztési forrás mel-
lett a közös zalai célok megva-
lósítása érdekében számítunk a
TOP további 30 milliárdnyi járá-
si és megyei jogú városoknak
címzett támogatására, továb-
bá az ágazati operatív progra-
mokból finanszírozott fejlesz-
tések megvalósulására. 

Meggyõzõdésem, hogy a
most elfogadott fejlesztési
programban foglaltak együttes
megvalósulásával, a rendelke-
zésre álló források ésszerû fel-
használásával hosszú távon el
tudjuk érni Zala megye társa-
dalmi, gazdasági, környezeti
értelemben vett fenntartható
fejlõdését, s 2030-ra valósággá
válik a „gazdag és harmoniku-
san fejlõdõ, zöld Zala” –
hangsúlyozta. 

ELFOGADTÁK A TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMOT

Harmonikusan fejlõdõ, zöld Zala
Zala megye 2014–2020-as ciklusra vonatkozó területfej-

lesztési tervezési dokumentumainak készítése 2012 ta-
vaszán kezdõdött el.  A tervezési folyamat elsõ fontos ál-

lomása Zala Megye Területfejlesztési Koncepciójának 2013. de-
cember 19-én történt elfogadása volt. Ezt követõen a Zala Me-
gyei Önkormányzat ÁROP-1.2.11/A-2013-0004 azonosító számú
„Zala megye fejlesztésének alapjául szolgáló területfejlesztési
dokumentumok elkészítése” címû nyertes pályázata keretei kö-
zött folyt tovább a tervezési munka. 

Ugyanitt kedvezménnyel hatrészes

köralakú polcállvány és más bútorok

ELADÓK!

ZALAEGERSZEGEN,

a Csipke Üzletház emeletén

19 m2 üzlethelyiség

KIADÓ vagy ELADÓ

Érdeklõdni: 06-20/490-3009
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Elõdeik tisztelete, a múlt meg-

becsülése és a jelenben munkál-
kodók elismerése hatotta át
Kemendollár Itthon vagy! – Ma-
gyarország, szeretlek! országos
rendezvénysorozathoz kapcsoló-
dó programjait szeptember 27-
én. Az elmúlt négy önkormányza-
ti ciklusban e szellemiség uralta a
település közösségi rendezvénye-
it, ahogy fejlesztési törekvéseit,
melynek élharcosa Koronczi
László leköszönõ polgármester
volt.  

– Azért csatlakoztunk a prog-
ramhoz, mert egyetértünk annak
üzenetével és mondanivalójával,
hiszen itthon vagyunk az ország-
ban, de még inkább Kemend-
olláron, ahol élünk és dolgozunk.
Ezt azért tehetjük meg, mert elõ-
deink megalapozták számunkra a
jelent. A helyi programok összeállí-
tásában ezért kapott nagy hang-
súlyt a múlt megbecsülése. A falu-
háznál a még fellelhetõ 18-19. szá-
zadi borászati eszközöket állítottuk
ki. Az asszonyok fiatal lányokat be-
vonva olyan ételeket fõztek, me-
lyek arra a világra voltak jellemzõk,
amikor az önellátás természetes
életformának számított. A kézmû-
ves foglalkozáson a gyerekek szü-
leikkel, nagyszüleikkel olyan tároló-
edényeket és konyhai eszközöket
készítettek, melyek akkoriban vol-
tak használatosak.

– A program része volt a Szent
Mihály-napi tûzgyújtás a kemendi
hegyi kápolnánál. 

– Hét órakor indultunk gyalogo-
san a 270 éve épített hegyi kápol-
nához. A hegygerinc azon pontján
állítottuk fel a négyméteres tábor-
tüzet, ahonnét nagyon messzire
látni. A tisztelet tüzével megbecsü-
lésünket fejeztük ki a kápolnát ne-
héz körülmények között építõk-
nek, azoknak is, akik itt a Kemendi
várban, a magyar hazát védték a
viharos évszázadokban, s nem
utolsósorban a jelen hétköznapi
hõseinek, akik nem külföldön kere-

sik a boldogulást egy idegen or-
szág érdekei szerint, hanem itthon
küzdenek, nevelik gyerekeiket,
gondozzák szüleiket. A megbecsü-
lés azoknak is szólt, akik az elmúlt
négy önkormányzati ciklusban,
vagyis 16 évben polgármesteri
munkámat segítve úgy dolgoztak
Kemendollárért, hogy sokkal töb-
bet tettek elõírt kötelességüknél. 

Több mint százan gyûltünk ösz-
sze a díszkivilágításban pompázó
kápolnánál, az utat pedig fáklyákkal
világítottuk meg. Nagyon megható
volt, hogy sokan köszönetet
mondtak nekem, mint távozó pol-
gármesternek. Itt is elmondtam,
eredményeinket együtt értük el,
melyek közösségünk tevékeny tag-
jait dicsérik. 

– A kápolna felújítása a közel-
múltban fejezõdött be.

– A megbecsülés szándéka ve-
zérelt bennünket a Szent Kristóf
kápolna rekonstrukciójában is. Ké-

szítettünk egy új harangot, vala-
mint leaszfaltoztuk a mûemlék
épülethez vezetõ utat és egy másik
hegyi útszakaszt. A kápolna törté-
nelmi és építészeti múltunk fontos
része, melynek búcsúnapját min-
den évben megünnepeljük. A
kemendi hegyre irányuló figyelem
a szõlõmûvelõket is szolgálja, to-
vábbá azt, hogy az emberek újból

kedvet kapjanak birtokaik gondo-
zásához. 

A falunapon a Petõfi utcában
egy felújított járdaszakaszt adtunk
át. Azóta elkészült a hátralévõ sza-
kasz is, ahol korábban nem volt jár-
da. Ezzel beruházási projektjeink
végéhez értünk, mely az 1800-as
évek elején épült harangláb felújí-
tásával kezdõdött és az elõbb emlí-
tett fejlesztésekkel fejezõdött be.
Ebbe a sorba tartozik a temetõi út
újjáépítése, valamint a József Attila
utcában egy már járhatatlan járda-
szakasz helyreállítása.

– Most átadta a stafétabotot,
hiszen nem jelöltette magát. Mi-
lyen gondolatok foglalkoztatják,
milyen érzésekkel távozik a pol-
gármesteri székbõl?

– Elöljáróban szeretném leszö-
gezni, soha nem volt szükségünk
arra, hogy a választások elõtt le-
gyenek „gyors átadások”, ezek a
beruházások nem emiatt készültek
el. Ehelyett arra törekedtünk, hogy
az önkormányzati ciklus elsõ napjá-
tól az utolsóig szolgáljuk a válasz-
tókat, bizonyítva, alkalmasak va-
gyunk a feladatra.

A kérdés másik felére válaszol-
va, igen, úgy éreztem, eljött az idõ

a visszavonulásomra. Szeretnék
úgy távozni, hogy sikerült méltón
szolgálnom Kemendollár lakossá-
gát. Nagyon jólesett, hogy ehhez a
szolgálathoz mindig szegõdtek tár-
sak. A négy ciklusban 14 képviselõ-

vel dolgoztam együtt. Számomra
rendkívül fontos volt, hogy minden
képviselõ-testülettel és minden
egyes taggal tudjunk jól és béké-
sen együttmûködni. Soha nem
erõltettem véleményemet másra,
döntéseink meghozatalában min-
dig a közös akarat vezetett, a kü-
lönbözõ véleményeket, állásponto-
kat mindig sikerült közös nevezõre
hoznunk. Úgy, hogy kijelölt irá-
nyok, feladatok mellé azok is csat-
lakoztak, és képviselték teljes mell-
szélességgel, akiknek más volt az
alapvéleménye.

Úgy érzem, minden segítséget
megkaptam munkámhoz, hiszen

nem voltam fõállású polgármester,
közben családi cégünk is eredmé-
nyesen, fejlõdõképesen mûködött.
Egy problémától eltekintve nagyon
jól együtt tudtam dolgozni a kör-
jegyzõséggel és késõbb a közös

önkormányzati hivatallal. Az
együttmûködés jellemezte a többi
polgármesterrel való kapcsolato-
mat is. S nem utolsósorban meg
kell említenem civil szervezetein-
ket, azt a több mint száz embert,
akik nemcsak teljesebbé tették
rendezvényeinket, de önkéntes
munkájukkal a beruházások meg-
valósításában is részt vettek.  

– Ezt a munkát csak biztos csa-
ládi háttérrel lehetett végezni… 

– Teljes mértékben. Itt is szeret-
nék köszönetet mondani felesé-
gemnek, aki legnagyobb civil szer-
vezetünk, a vöröskeresztes alap-
szervezet vezetõjeként összefogta
a lelkes csapatot, a rendezvények
szervezését. Mindig biztos lehet-
tem abban, hogy minden rendben
zajlik a kiszolgálások terén is. Nyu-
godtan intézhettem a falu ügyeit,
mert távollétemben a cégnél
helytállt a lányom és a fiam, ahogy
a munkatársaim is. 

A nehézségek ellenére felemelõ
érzés volt 16 éven át vezetni a fa-

lut, és mozgatórugója lenni
fejlõdésének. Minden kö-
szönõ és marasztaló szóért
hálás vagyok, ahogy az elis-
merésekért is. De ebben a
fejlõdésben rendkívül fon-
tos és nélkülözhetetlen
szerepet játszott az az ösz-
szetartó, pozitív akaratú és
szorgalmas közösség, amit
sikerült felépíteni és együtt
tartani. Építeni sok min-
dent lehet, de sokkal nehe-
zebb megtartani, amikor
változnak az egyéni és kö-
zösségi célok és érdekek. 

Nekünk sikerült úgy
építkezni, hogy közössé-
günk erejével követendõ
példát hoztunk létre. Az
utánunk jövõknek is lesz
kötelessége, feladata; új

értékteremtés mellett, az összefo-
gás erejével, tovább javítva, jobbít-
va, építve védjék Kemendollár épí-
tett és szellemi értékeit – hangsú-
lyozta Koronczi László. 

Antal Lívia

BESZÉLGETÉS KORONCZI LÁSZLÓ LEKÖSZÖNÕ POLGÁRMESTERREL 

Kemendollár követendõ példát hozott létre 

A két társaság fúziójának szük-
ségességét a 2011-ben megjelent
víziközmû törvény hatásai indokol-
ták. A törvényhozó célja az volt,
hogy egységes követelményrend-

szert támasszon a víziközmû-szol-
gáltatást végzõ társaságok elé,
melyek középpontjában a
regionalitás elve, az ellátás bizton-
sága, a megfelelõ üzemméretek
és az egységes szolgáltatási terü-
let kialakítása, a hatékony üzemel-
tetés, valamint a fogyasztói igé-
nyek magas szintû kiszolgálása
állt. Ennek hatására elindult az
ágazatban egy integrációs folya-
mat, mely során a törvényességi
felügyeletet ellátó szerv, a Magyar
Energetikai és Közmû-szabályo-
zási Hivatal 2014. január elsejéig
47 szolgáltatónak adott ki mûködé-
si engedélyt, az addig mûködõ 460
szolgáltató közül. A Zalavíz Zrt. is

elkezdte integrációs tevékenysé-
gét, az Aquazala Kft. megvásárlá-
sával, hogy megteremtse az egy-
séges szolgáltatási területet Zala
megye északi és középsõ részén.

A Zalavíz Zrt. tulajdonos önkor-
mányzatai támogatva az integrá-
ciós folyamatokat, 2014. május
29-én kinyilvánították szándékukat
a társaság átalakulásáról, oly mó-
don, hogy a Zalavíz Zrt.-be beol-
vad az idõközben a társaság
100%-os leányvállalatává vált
Aquazala Kft. Az átalakulás fordu-
lónapjává 2014. szeptember 30-át
határozták meg. Az október 15-i
közgyûlés meghozta végsõ dönté-
sét, és elfogadta a szeptember 30-i
napra elkészült mindkét jogelõd
társaság vagyonmérleg-tervezetét,
az azt alátámasztó vagyonleltár-
tervezetét és a jogutód társaság,
azaz a Zalavíz Zrt. nyitó vagyon-

mérleg-tervezetét és vagyonleltár-
tervezetét. A tulajdonosok a jogha-
tás beálltának 2015. január elsejét
jelölték meg, mikor cégjogilag is
egyesül a két vállalat, és egységes
szervezetként végzi majd szolgál-
tatási tevékenységét Zala megye
északi és középsõ részén.

Nagy András vezérigazgató a
közgyûlésen kihangsúlyozta, hogy
mindkét társaság mûködése sike-
res, ez pedig biztos alapot jelent
arra, hogy az egyesüléssel létrejö-
võ társaság is megfelelõen stabil
mûködés és költséghatékony üze-
meltetés mellett tudja a szolgálta-
tásokat biztosítani a fogyasztók-
nak, a víziközmû törvény szellemi-
ségének megfelelõen.

BESZÁMOLÓ A ZALAVÍZ ZRT. KÖZGYÛLÉSÉRÕL
Október 15-én tartotta a Zalavíz Zrt. rendkívüli közgyûlését,

melynek célja a részvénytársaság és az Aquazala Kft. átalakulá-
si (egyesülési) tervének elfogadása, a fúzióhoz fûzõdõ joghatá-
sok rendezése volt. A közgyûlés felhatalmazta Nagy András ve-
zérigazgatót az Egyesülési szerzõdés aláírására.

Koronczi László polgármester az ez évi falunapon.

Srágli Miklós jegyzõ valamint Dóczi Tibor alpolgármester, Szabó Gyuláné képviselõ,
Koronczi László polgármester, Szabóné Baján Erzsébet képviselõ,

Németh Károly képviselõ dolgoztak az elõzõ testületben.
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Czigány Sándort egyedüli in-

dulóként választották újra Alsó-
páhok polgármesterének. A har-
madik önkormányzati ciklusát kez-
dõ településvezetõ úgy látja, az el-
múlt nyolc év munkájának elisme-
rését tükrözi ez a bizalom.
Alsópáhok lakossága a folytatásra
szavazott, illetve azokra az elkép-
zelésekre, amelyek a következõ öt
év helyi politikáját határozzák
majd meg.

– Reméltem, hogy továbbra is
olyan képviselõ-testületünk lesz,
mellyel zökkenõmentesen folytat-
hatjuk a munkát. Várakozásom be-
igazolódott, hiszen a hat képviselõ-
bõl öt fõt újraválasztottak. Egy kép-
viselõtársunk külföldi munkavállalá-
sa miatt nem indult, a helyére meg-
szavazott képviselõ pedig korábban
már dolgozott a testületben, így
rendelkezik ismeretekkel a feladat-
tal kapcsolatban. A lakosság maxi-
mális bizalmát jelzi az, hogy nem
volt több jelölt rajtunk kívül, a pol-
gármesterjelöltön és a hat képvise-
lõjelöltön kívül, ami országosan sem
fordult elõ sûrûn. Úgy vélem, amit
vállaltunk településünk fejlesztése,
civil közösségeink megbecsülése te-
rén, azt teljesítettük az elmúlt négy
évben is. Az elõttünk álló öt év sem
lesz könnyû, kemény, fegyelmezett,
de reményeink szerint sikeres mun-
ka vár ránk.

– Hogyan tervezik a folytatást?
– Az elõzõ évekhez hasonló

nagyságrendû fejlesztések megva-
lósítását tervezzük az elkövetkezõ
idõszakban is. Ezek egyike a polgár-
mesteri hivatallal szemben épülõ
helyitermékbolt, amit még az idén
szeretnénk átadni. A szükséges en-
gedélyek beszerzését követõen a
bolt várhatóan december közepe
vagy január eleje körül nyílhat meg.
Az üzemeltetõ kiválasztása érdeké-
ben megkezdtük a tárgyalásokat,
várjuk az érdeklõdõk jelentkezését,
akik a meghatározott profilnak
megfelelõen látnák el a feladatot. A
bolt mögött egy kültéri piacot is lét-

rehozunk, lehetõséget adva az áru-
sításra a helyi és környékbeli terme-
lõknek. 

Idén a járdaépítést is folytatjuk, a
Dózsa György és a Mély út sarkától
az orvosi rendelõ irányába építünk
meg egy szakaszt. Az elõttünk álló

ötéves idõszakban szeretnénk elér-
ni azt, hogy mindkét oldalon via-
coloros járda álljon rendelkezésre a
település teljes területén. Fontos
célkitûzésünk a hegyi utak rendbe-
tétele is. Ezt a munkát már meg-
kezdtük, több helyszínen szélesítet-
tük ki az utat és létesítettünk vízel-
vezetõ árkokat. A településen átve-
zetõ fõút felújítása is részét képezi
terveinknek. Bízunk abban, hogy a
hévízi elkerülõ befejezése után az
út tulajdonosával, a Magyar Közút-
tal közösen meg tudjuk oldani a re-
konstrukciót.

Egy KEOP kiírásra adtunk be pá-
lyázatot, ami a közvilágítás energia-
takarékos átalakítását szolgálja. A
meglévõ lámpatesteket korszerû
LED-es fényforrásokra cserélnénk

minden utcában. Ez 306 darabot je-
lent. A beruházás 55 millió forintba
kerül, a pályázat százszázalékos tá-
mogatottságú. A hivatal épületére
is adtunk be pályázatot, a napele-
mes rendszerrel a teljes áramfo-
gyasztást szeretnénk kiváltani, ami

szintén az energiatakarékosságot
szolgálja.

– Hogyan szeretnék tovább for-
málni a faluközpontot?

– Egy öt-tízéves idõtávban olyan
egységes és harmonikus arculatú
településközpontot szeretnénk ki-
alakítani, mely egyaránt tetszetõs
az itt élõk és az ide látogatók szá-
mára. Fontos szempont továbbá,
hogy funkciójában is megfeleljen a
kívánalmaknak. Ez a terv csak meg-
felelõ intenzitású pályázati támoga-
tással tud megvalósulni!

Ennek elsõ csírája a hivatallal
szemben megépített termelõi bolt,
amit két elavult épület felújításával
és egybeépítésével hoztunk létre. A
hivatal melletti lakóépületet szintén
megvásároltuk. A környezetet úgy

szeretnénk kialakítani, ahol posta,
bank és egyéb lehetõségek állnak
majd rendelkezésre. Szeretnénk va-
lódi közösségi térré formálni a köz-
pontot, ahol parkot is létrehoznánk.
Erre ad lehetõséget a hivatal mö-
götti zöldterület, mely önkormány-
zatunk tulajdonában van. Ennek
egy részét most az iskolának szeret-
nénk felajánlani, hogy létesítsenek
iskolakertet, ahol a felsõs diákok a
kertmûveléssel ismerkedhetnek.

– Milyen beruházások adtak
még feladatot az idén?

– A héten avattuk fel az óvoda
udvarát, ahol teljes rekonstrukciót
hajtottunk végre. Kivágtuk a veszé-
lyesnek mutatkozó öreg platánfát,
új növényeket telepítettünk, a drót-
kerítést pedig esztétikus, fából ké-
szült kerítésre cseréltük. Új udvari
játszóeszközöket helyeztünk el az

udvaron, melyre összesen 3,2 millió
forintot költöttünk. Ebbõl önkor-
mányzatunk 2,5 milliót biztosított, a
további 700 ezer forint támogatást
az évek óta nagyszerûen mûködõ

Alsópáhoki Óvoda és
Iskola Gyermekeiért
Alapítvány adta. A
közelmúltban meg-
érkezett az új falubu-
szunk, melyre tízmil-
lió forintos támoga-
tást nyertünk. Önkor-
mányzatunk önrész-
ként az áfa költségét
állta ezen felül. A falu
déli részén, a Kossuth
utca végén hamaro-
san befejezzük a sé-
ta- és növénypark ki-
alakítását, ahol ját-
szótér is szolgálja
majd a gyerekek ki-
kapcsolódását. 

Büszkén mond-
hatjuk, hogy Alsó-
páhokon folyamatos
az építkezés. A falu-

nak nincs olyan pontja, ahol az el-
múlt nyolc évben ne építettünk vol-
na valamit. Ez a jelenre is igaz, hi-
szen több helyszínen is dolgozunk.
Az elvégzendõ feladatok sorát bõ-
vítheti hamarosan az egészségház.
Készülnek a tervek annak érdeké-
ben, hogy teljes rekonstrukciót
hajthassunk végre az épületen.  

– Milyen közösségi életre szá-
mítanak az elkövetkezõ öt évben?

– A megyei és országos elismeré-
seket kiérdemlõ civil szervezeteink
tevékenységére, teljesítményére
joggal lehetünk büszkék, ezért is se-
gítjük mûködésüket lehetõségeink-
hez mérten. Közösségi szervezete-
ink fontos szerepet töltenek be az
itt élõk mindennapjaiban és ünne-
peiben egyaránt. Színesítik, kiegé-
szítik a helyhatóság munkáját, nem
kérdés, hogy szükség van rájuk.
Nagy öröm számunkra, hogy általá-
nos iskolásainktól kezdve, a középis-
kolákban, gimnáziumokban, felsõ-
oktatásban tanuló fiataljaink közül
egyre többen érnek el országos
szinten is elismert tanulmányi és
sport eredményeket. Önkormány-
zatunk továbbra is segíteni szeretné
a helyi fiatalokat Az általános és kö-
zépiskolásoknak tízezer, a felsõokta-
tásban tanuló hallgatóknak 12 ezer
forint iskolakezdési támogatást ad.
A Bursa Hungarica ösztöndíjprog-
ramban az állam által nyújtott öt-
ezer forint mellé ötezer forintot te-
szünk havonta, ami évi százezer fo-
rintos támogatást jelent a fõiskolás-
ok és egyetemisták számára. Emlí-
tést érdemel, hogy 26 felsõs diák
vett részt az Ökumenikus Ifjúsági
Alapítvány szervezésében zajló 72
óra kompromisszum nélkül elneve-
zésû akcióban, mely során kitakarí-
tották a most épülõ helyitermék-
boltot. A közelmúltban az aranyko-
rúakat ünnepeltük, a rendezvényre
kétszázan látogattak el. Az elmúlt
években a közösségi programok
egész sora alakult ki Alsópáhokon,
melyeket a jövõben is meg kívá-
nunk tartani – zárta a beszélgetést
Czigány Sándor.

– liv –

A LAKOSSÁG A FOLYTATÁSRA, AZ ÉPÍTÕ MUNKÁRA SZAVAZOTT 

Alsópáhok kinyilvánította egységét

Az elektromos
hajtás már a XIX.
század végén is-
mert volt, de évti-
zedek kellettek,
hogy megjelenjen a
közlekedésben, el-
sõsorban a tömeg-
közlekedésben. Vél-
hetõen már mind-
egyikünk utazott
villamoson, metrón
vagy trolibuszon. Az
utóbbi 15 év egyik legnagyobb köz-
lekedési beruházása vasútvonalaink
villamosítása volt. 

A civil közlekedésben az elektro-
mos jármûvek az utóbbi két évtized-
ben jelentek meg lassan araszolva,
elsõsorban a jármûvek magas ára
miatt. Ahol a keresetek biztosítják,
pl. Norvégiában, ott a képzeletbeli
dobogó második fokán állnak az el-
adásokban az elektromos gépkocsik.
Hazánkban a kétkerekû jármûvek va-
lószínûleg megfizethetõk, indokolja
ezt az is, hogy Magyarországon egy-
re többen kerékpároznak (az unió-
ban negyedikek vagyunk). 

Az elektromos kerékpároknak
három típusáról beszélhetünk:

PEDELEC: A pedal + electric +
cycle szavak összevonásából alakult
ki. Lényege, hogy csak akkor mûkö-
dik az elektromos rásegítés, amikor
pedálozol. Nem rendelkezhet „gáz-
karral”, mint a motorok, hanem
vagy a pedál fordulatát figyeli egy
szenzor, vagy a pedálozási nyoma-

tékot. A pedálozás
befejezése után a rá-
segítésnek azonnal
meg kell szûnnie. A
rásegítés maximum
25 km/h-s sebességig
mûködhet. Efölött
már a saját izomerõ-
vel kell pedálozni.

– S-PEDELEC:
2011-ben még csak a
„pedelec”, és „e-bike”
kategóriák léteztek,
de különvált egy har-
madik vonal is. Ez pe-
dig az S-pedelec. Az „S” a speed, az-
az a sebességet jelöli. Ezeknél az
elektromos kerékpároknál a rásegí-
tés bekapcsolását nem csak a pedá-
lozás megkezdése, vagy a pedálozási
nyomaték megjelenése, hanem egy
markolat elfordítása, vagy gomb
megnyomása is elindíthatja. A meg-
hajtás segítségével elérhetõ végse-
bességük jóval meghaladhatja a 25
km/h-s sebességet, egyes modellek-

kel már 100 km/h körüli tempót is le-
het kerékpározni.

E-BIKE: Minden olyan elektro-
mos rásegítéssel ellátott kerékpár,
mely pedálozás nélkül is mozgásba
hozható, legyen az elforgatható
markolat, vagy nyomógomb. Továb-
bá a pedálozás megkezdése (ha egy-
általán rendelkezik pedálokkal) sem-
milyen befolyással nem bír az elekt-
romos rásegítés mûködésére.
Amennyiben a meghajtó motor tel-
jesítménye meghaladja a 250 W-ot,
akkor is e-bike a hivatalos megneve-
zése a kerékpárnak.

Az elektromos kerékpárok világ-
szerte nagyon elterjedtek. Kínában,
és a Távol-Keleten több tízmillió pél-
dány fut az utakon, de ezek szinte ki-
vétel nélkül az e-bike kategóriába

tartoznak. Európában a szigorúbb
EU-s szabályozások miatt sokkal el-
terjedtebb a pedelec kerékpár, de a
fiatalok körében ugrásszerûen meg-
nõtt az S-pedelec felhasználók szá-
ma. Az alacsony minõségû e-bike-

okat már szinte kizárólag a hiper-
marketekben és barkácsáruházak-
ban lehet megtalálni Európa-szerte.
Hazánkban még kerékpárboltok is
forgalmaznak e-bike-ot, fõleg ha-
zánk délebbi és alföldi régióiban.

Az „Energia két keréken – mobili-
tás témaút kialakítása Zala megyé-
ben” projekt célja egy bottom-up
stratégián alapuló mintaprojekt
megvalósítása az ,,E-mobilitás" nép-
szerûsítése érdekében. Ennek kere-
tében a térségbe látogató turisták az
elektromos kerékpár újdonságtartal-
mát élvezve látogathatják meg a té-
maút nevezetességeit, megfelelõ
programot biztosítva egy egész csa-
lád számára.

A projektrészvevõk 12 db
úgynevezett pedelec típusú kerék-

párt szereznek be, amely
hagyományos építésû
kerékpárt takar, s amit egy
magyar fejlesztésû String-
bike nevû hajtószerkezet-
tel alakítanak át elektro-
mos meghajtásúvá. 

Cél az alapinfrastruktúra
kialakításán túl, hogy a
projektpartnerek közös
igényei alapján, egy nem-
zetközi innovációs találko-
zó segítségével olyan
elektromos kerékpárt épít-
sünk meg, mely mind-

annyiunk elvárásának megfelel (rö-
gös utakon és rossz terepviszonyok,
szintkülönbségek melletti alkalmaz-
hatóság, hosszú élettartamú akku-
mulátor, kényelmi szempontok, me-
nettáv stb.).

Közlekedjünk elektromos jármûvel!
AGöcsej Hegyhát LEADER Egyesület, az õrségi Népi Mestersé-

gek Mûhelye Egyesület az Energia Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Kft.-vel karöltve Zalaegerszeg, Nagypáli, Szalafõ

érintésével egy projekt keretében olyan turisztikai útvonalat alakít ki,
amely elektromos kerékpárral is végigjárható, amelyek  az érintett tele-
püléseken kölcsönözhetõk és tölthetõk is a felállított töltõállomásokon. 

Különleges múzeumi órák, foglalkozások és osztálykirándulások
várják ebben a tanévben is az óvodás kortól egészen 18 éves ko-
rig a gyerekeket a Göcseji Múzeumban és a skanzenben. A múze-
umpedagógia évadnyitóra és a Pedagógusok éjszakájára az elmúlt
héten került sor, melynek keretében a közgyûjteménnyel együtt-
mûködõ oktatási intézmények munkatársai megismerkedhettek a
múzeum és a falumúzeum kínálatával.

A tanárokat Kaján Imre múzeumigazgató, majd Pácsonyi Imre,
a KLIK zalaegerszegi tankerületének igazgatója köszöntette. A
megnyitón elhangzott: fontos az oktatási, nevelési intézmények és
a múzeumok összefogása, hiszen a mostani gyerekekbõl lesznek a
jövõ kultúrafogyasztói, ezen kívül számos érdekes múzeumi prog-
rammal és oktatási segédlettel lehet kiegészíteni az iskolai tan-
anyagot.

A tanárokat Kissné Kovács Ágnes, a múzeumpedagógiai progra-
mok koordinátora kalauzolta végig a Göcseji Múzeum egyes foglal-
koztató termein, bemutatva a témákhoz kapcsolódó tárgyakat és
segédanyagokat. Az idei tanévben az óvodások többek között a
várépítés, a régészet rejtelmeivel, az adventi szokásokkal, a ma-
gyar népmesékkel és néphagyományokkal, valamint a korongozás-
sal is megismerkedhetnek. Az általános és középiskolások az egyes
történelmi korokhoz köthetõ foglalkozásokon, vagy osztálykirán-
dulásokon vehetnek részt, de megismerkedhetnek a reformkori
köznemesség életmódjával, a céhes mesterségekkel és a biogaz-
dálkodással is.

TEMATIKUS FOGLALKOZÁSOK GYEREKEKNEK

Múzeumpedagógiai évad

Czigány Sándor
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– Szombat hajnalban negyed há-
romkor riasztottak, hogy Újrátkán
az udvarokban másfél méteres víz
áll. Az éjszakai felhõszakadás miatt
már nem bírták tovább a hegyi pa-
takok, s nagy erõvel öntöttek ki.
Volt olyan, akinél a belvíz a konyha-
ablakon tört be az Akácfa utcában.
Szeptember 14-én délután öt óra-
kor elkezdtük rakni a homokzsáko-
kat, a Mura áradásától tartva elõ-
ször az újrátkai holtágnál alakítot-
tunk ki nyúlgátat, ami szerencsére
megvédte a falut. Nagy veszélyben
voltunk, hiszen a Mura hétfõn este
9 és tíz óra tetõzött, minden eddi-
ginél magasabb szinten, 553 centi-
méteren. A korábbi legnagyobb
vízállás 515 centiméter volt 1972-
ben. 550 centiméternél mondták,
hogy még 30 centiméter várható,
de ez szerencsére nem történt
meg. Összesen 15 ezer homokzsá-
kot raktunk ki több ponton a tele-

pülésen, ezek egyelõre a helyükön
maradnak. Hétfõn három teherau-
tó hordta egész nap a homokot.

– Kik segítettek a védekezés-
ben?

– A katasztrófavédelem, a polgá-
ri védelem és a vízügyi hatóság
munkatársai mellett az itt élõ 260
lakosból mindenki, aki csak mozog-
ni tudott, részt vett a védekezés-
ben. Egyszerre hét ponton kellett
védeni a falut, így mindenki talált
magának feladatot a gyerekektõl
kezdve az idõsebbekig bezárólag,
nem beszélve a képviselõ-testület
tagjairól és a 13 közmunkásunkról.
A belvíz elhárításában sokat segí-
tettek a kanizsai hivatásos és a
becsehelyi önkéntes tûzoltók, a
Mura elleni védekezésben a szege-
di vízügy szakemberei valamint a
körmendi rendészeti iskolások is
közremûködtek. A környékbeli te-
lepülésekrõl a polgármesterekkel
együtt jöttek az emberek segíteni. 

A falu lakossága nevében sze-
retném kifejezni köszönetemet
minden szervezetnek és minden
egyes embernek, akik részt vettek
a védekezésben. A nagy baj köze-
pette öröm volt megtapasztalni ezt
a soha nem látott országos és helyi
összefogást, amit csak a hála sza-
vaival tudunk megköszönni.

– A belvízelvezetés feltételei
rendelkezésre állnak?

– Igen. A Start közmunkaprog-
ramban minden évben kitisztítjuk a
csatornákat és az árkokat. A két pa-
takot a vízügy néhány évvel ezelõtt
kikotorta, önkormányzatunk a fá-
kat vágatta ki. Egy polgári védelmi
gyakorlat során nyúlgátat építet-
tünk korábban, amit földdel erõsí-
tettünk meg. A belvizet nem a
rendszer hiányossága, hanem az a
hatalmas mennyiségû csapadék
okozta, amit a csatornák és árkok
már nem tudtak levezetni.

– Hogyan tudják enyhíteni a la-
kosság kárait?

– Az árvízzel nem is lett volna
gondunk, ha elõtte a belvíz nem

sújt bennünket. Újrátkán a Kos-
suth, a Béke és az Ady utcai laká-
sokban 30-40 centiméteres víz állt,
ami bútorokat, mûszaki cikkeket, a
pincékben tárolt burgonyát, zöld-
ségeket tette tönkre. A víz a tûzi-

fát, a kerítést és a kapukat is elvit-
te. A visszavonuló belvíz nyomán
csirkék, tyúkok tetemeit is össze
kellett szedni. Ahogy megtörtént a
baj, szinte azonnal jött a segítség,
amit nagy hálával köszönünk. A
szombathelyi Katolikus Egyházme-
gyei Karitász a Coop által felaján-
lott tisztító- és fertõtlenítõ szere-
ket juttatta el, melyet 57 családnak
osztottunk ki. Egy budapesti cég
nagy mennyiségben beltéri festé-
ket ajánlott fel, amit szintén a
karitásztól kaptunk meg. A tönkre-
ment bútorokat, szõnyegeket, ru-
hákat, ágynemûket két konténer-
ben a Zala-Depo szállította el. A cég
külön autókat küldött az egyéb
hulladékoknak. 

– A ruházat és élelmiszerek
pótlásában hogyan tudnak segí-
teni?

– A szombathelyi karitásztól
ételkonzerveket, burgonyát, ruhá-
kat és ágynemût kaptunk. Az
Ökumenikus Segélyszervezet 11
legkárosultabb család részére
vásárlási utalványt adott, melyet
építõanyag, bútor, elektromos
berendezés, mosógép, hûtõgép
vásárlására fordíthatnak. Nagyon
köszönjük ezt a hatalmas segítsé-
get, ami megkönnyíti az újrakez-
dést a károsult családoknak. Köszö-
net jár a lakosságnak és a képvise-

lõ-testületnek is, megmutatták
összetartásukat a bajban. 

– Az összetartás bizonyítéka
Murarátkán, hogy a testület és a
polgármester is maradt, hiszen
nem volt más induló az önkor-
mányzati választásokon. 

– A lakosság belénk vetett bizal-
mát fejezi ki ez, amit az elõttünk ál-
ló immár öt évben is igyekszünk
megszolgálni. Jómagam a negyedik
ciklusomat kezdem. Két éve men-
tem nyugdíjba, azóta nem veszek

fel fizetést, a testület tagjai pedig
soha nem vettek fel térítést. Úgy
gondoljuk, inkább maradjon meg
ez a falunak.

– Gyönyörûen gondozzák a
köztereket, látom, bõvítik a ven-
dégházat.

– Nagy gondot fordítunk közte-
reinkre, az õszi munkák során két-
ezer tõ árvácskát ültettünk ki. Az
építkezésnél is kértem, vigyázza-
nak a virágokra, illetve az útban
lévõ növényeket átültettük más-
hova. A Leader-pályázaton elnyert
támogatásból bõvítjük a turista-
házat egy csónakházzal, megnö-
veljük a vizesblokkot, továbbá ki-
alakítunk egy teraszt és egy rám-
pát az akadálymentes közlekedés-
hez. Az épület új tetõszerkezetet
is kap. 

A beruházás a vízi turizmus fej-
lesztését szolgálja. Az igényelt 25
millió támogatás helyett azonban
csak 16 milliót kaptunk, melyhez
áfával együtt szintén 16 millió fo-
rintot kell hozzátennünk. Nincs más
lehetõségünk, ha meg akarjuk való-
sítani a pályázatot. A felújítás min-
denképp ráfér az épületre, de óriá-
si változtatást nem akarunk rajta
végrehajtani, hiszen ez volt régen
az iskola. Azt szeretnénk, ha olyan
maradhatna, mint amire az itt élõk
emlékeznek.  

Novemberben megérkezik a fa-
lubuszunk is, amit szintén pályázat
segítségével szerzünk be. A gép-
jármûvel olyan szállítási feladato-
kat oldunk meg, amit eddig saját
autónkkal tettünk meg. Gondolok
többek között az ebéd kihordásá-
ra, vagy a betegek rendelõintézeti
és kórházi beszállítására. Ez a se-
gítség Murarátka valamennyi lako-
sának életében fontos. Nagyon
sok egyéb teendõk is akad, hiszen
kis falunk úgy mûködik, mint egy
kisüzem. Napi szinten ad feladato-
kat, melynek megoldásához igény-
be vehetjük a gépjármûvet – érté-
kelt Pál Józsefné polgármester.

Antal Lívia

SOHA NEM LÁTOTT ÖSSZEFOGÁS AZ ÁRVÍZ ELLEN

Murarátka köszönetét fejezi ki
Pillanatok alatt ellepte gumicsizmámat a víz, és olyan taszítást kap-

tam, hogy nem mertem tovább menni. A Béke utcában lakó két idõs
asszonyt végül két fiatal hozta ki, a harmadikat a tûzoltók mentették
ki, akkor már a víz a mellkasukig ért – idézte fel a szeptember 13-i ese-
ményeket Pál Józsefné, Murarátka polgármestere.

– Megerõsítésként értékelem ezt a szavazati
arányt, ami azt tükrözi vissza számunkra, hogy a fa-
lu jó úton jár. Ezen az úton kívánunk haladni az elkö-
vetkezõ öt évben is, és megpróbáljuk a lehetõsége-
ket a magunk javára fordítani. A tervezést egyelõre
nehezíti az, hogy még nem ismerjük a jövõ év költ-
ségvetési számait, nem tudjuk pontosan, hogyan
alakul az önkormányzatok finanszírozása, milyen pá-
lyázati lehetõségek lesznek a 2014–2020 közötti
uniós ciklusban, és ezekhez tudunk-e majd önrészt
rendelni. A település érdekében valamennyi szerep-
lõvel együtt kívánunk mûködni, s egy jól funkcioná-
ló kapcsolatrendszerre szeretnénk támaszkodni.

– Milyen elképzelésekre építi polgármesteri
programját?

– A két mûemlék épületünk között van egy lép-
csõsor, ami a Petõfi és a Kossuth utca sarkán lévõ
városházacsárdától vezet fel a bencés apátsági
templom bejáratáig. A városházacsárda magánkéz-
ben van. Tulajdonosától azt az ígéretet kaptuk, hogy
azon az áron visszavásárolhatjuk, amelyen õ vette.
Abban gondolkodunk, hogy felújítjuk a mûemlék
épületet. Nagykapornak mezõváros volt az 1776-os
közigazgatási reformig. A középkorban szintén je-
lentõs szerepet töltött be a település, hiszen ben-
cés rendháza hiteles helyként mûködött. Késõbb
két járásnak is központja volt egyszerre. A kisebb já-
rás Tapolca felé, míg a nagyobb Lendváig, Csáktor-
nyáig ért. 

Településünk jelentõs múlttal rendelkezik, mely-
nek szeretnénk nagyobb érvényt szerezni a megyé-

ben. Zalavárnál alig fiata-
labb Nagykapornak (2012-
ben volt 800 éves), ami
hasonlóan fontos szerepet
töltött be Zala történel-
mében. A bencés rendház
kulturális központként is
mûködött a térségben. 

– A városházacsárda
helyreállítása a település
történelmi jelentõségét
hivatott a köztudatba
emelni, illetve megerõsí-
teni?

– Tulajdonképpen igen.
A városházacsárda törté-
nelmi emlékhelyként való
felújítását, valamint a
rossz állapotban lévõ lép-
csõsor helyreállítását
ezért tervezzük, bízva ab-
ban, hogy megvalósításá-
ra lesz lehetõségünk. A rendház keleti szárnya még
az elõdöm idején lett külsõleg felújítva. Az elmúlt
nyolc évben nem igazán találtunk hozzá funkciót, a
mostani ciklusban azonban szeretnénk hasznosítani.
Szolgálati lakás, orvoslakás, fecskeház, ifjúsági szál-
láshely – minden azon múlik, milyen igények és mi-
lyen lehetõségek jelentkeznek.

– Milyen egyéb fejlesztési feladatokat tervez?
– Tovább korszerûsítenénk a vízelvezetõ árkokat

és vannak olyan járdaszakaszok, melyeket egymás-
sal össze kellene kötni. Nagyon fontos lenne, hogy
járda épüljön a faluháztól az iskoláig, ami biztonsá-
gossá tenné a gyalogos közlekedést a diákok számá-
ra. A jól gazdálkodó önkormányzatok számára bizto-

sított keretbõl tízmillió forintot kaptunk, amit az or-
vosi rendelõ korszerûsítésére használtunk fel. Az
ígéret szerint kapunk még egyszer tízmillió forintot,
melyet vagy a lépcsõsor felújítására, vagy az iskolá-
hoz vezetõ járda megépítésére fordíthatnánk.

A Béke utcában egy murvás részt szeretnénk le-
aszfaltozni, a Deák Ferenc utca az Orbányosfai útra
kivezetõ szakaszát is le kell aszfaltoznunk. Továbbá
tervezzük a háromcsoportos óvoda belsõ felújítását,
elsõsorban fûtésrekonstrukcióban gondolkodunk. A
külsõ felújítást már elvégeztük, az épületre napele-
meket szereltünk fel, ami a villamosenergia-ellátást
biztosítja.  

A Start közmunka és az egyéb közmunkaprogra-
mokban továbbra is szeretnénk munkát adni az em-
bereknek. A foglalkoztatás szempontjából sokat je-

lentett a 76-os fõút fel-
újítása a tekintetben,
hogy jók a közlekedési
feltételek. Nagyon sok
buszjárat halad keresztül
a falun, könnyen elérhe-
tõk a munkahelyek Zala-
egerszeg, Pacsa és Keszt-
hely irányába. 

– Hogyan gondolkod-
nak a helyi közösségi
élet fejlesztésérõl?

– Szeretnénk még él-
hetõbbé tenni a falut a
közösségi programok fej-
lesztésével is. Már most
számos lehetõség rendel-
kezésre áll. A faluház napi
nyitva tartással várja a la-
kókat, sportolási lehe-
tõséget nyújt a tekepálya,

a focipálya és a konditerem. Népszerûek kulturális
rendezvényeink, a country és gasztro fesztivállal pe-
dig sikerült új színt hozni a kétnapos falunapi rendez-
vénybe. Azt gondoljuk, jó Kapornakon élni, mert a
teljes infrastrukturális feltételek mellett sok minden
más is megtalálható helyben, ami a napi életvitelhez
kell. Persze javítani, jobbítani mindig lehet. A köz-
meghallgatáson is elmondtam, hogy a helyi közössé-
gi élet szervezése nem feltétlenül a polgármester és
a képviselõk dolga. Mellé állunk azonban minden
hasznos civil kezdeményezésnek, akár programötlet-
rõl vagy egyesületi, klubi szervezõdésrõl van szó, ami
az itt élõk számára még otthonosabbá teszi
Nagykapornakot – összegzett Sifter Péter.  

NAGYKAPORNAK JÓ ÚTON JÁR

Történelmi múltukra építkeznének
Nagykapornak a 18. századig élte fénykorát,

mezõvárosként is jelentõs szerepet töltött be a te-
lepülés, ahol Zala megye nemessége tartotta gyû-
léseit, apátsága pedig hiteles helyként mûködött.
A dicsõ történelmi múlt megõrzését tekinti egyik
feladatának Sifter Péter polgármester, akinek har-
madszor szavaztak bizalmat a helyiek az önkor-
mányzati választásokon. A 272 vokssal a szavaza-
tok felét kapta meg a három polgármesterjelölt
közül, ami 66,67 százalékos támogatást jelent. 
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A fent említett edzés utáni beszélge-
tés bevezetõjeként ismertettük a csapat-
tal tervünket. Gáspár Dávid a külföldi já-
tékosok felé tolmácsolta a hallottakat,
többek között azt is, hogy a megjelenés-
hez még egy bizonyos összegre szükség
van. Komoly arccal fordult a légiósok fe-
lé, rájuk mutatott, majd angolul közölte
„ezt természetesen nektek kell kifizetni!”
Ijedt tekintetek meredtek rá! Majd
Grahamtõl jött a gyors válasz: „No
money”! Ez megadta a kellõ alaphangot a
folytatáshoz!

A kommunikációval alig akad gond az
idei esztendõben, mivel a hazai játékosok
közül többen is beszélnek angolul.

A Zalakerámia ZTE KK idén is az
1988-ban alapított olasz Errea sportcég
mezében játszik, amely az egyik vezetõ
márkának számít nemzetközi szinten
ugyanúgy, mint idahaza. Hanga Ádám új
csapata is Errea-mezt visel.

Az este további részében a tolmács
szerepkörét Czinger Zoltán vállalta magá-
ra, és a majd’ éjszakába nyúló társalgás-
ban végig mellettünk volt. Köszönet érte!

Elsõként megtudtuk, a csapat az idei
évtõl közösen ebédel, ami az edzõ kíván-
sága volt, mivel ez is közelebb hozza a já-
tékosokat egymáshoz. Elmondták – „jó a
kaja, de nem sok. Nagy ember sokat
eszik!” Többen szeretnek fõzni. A
légiósok szeretik az itteni ételeket is, de
egyelõre még a mexikói konyha van elõ-
térben.

Az izraeli fiú, Daniel Tamir esténként
gyakran foglalatoskodik a konyhában.
Elõször azt gondoltuk, hogy két lakótárs,
Czinger Zoltán és Velkey János is együtt
vacsoráznak, de elmondásuk szerint, mi-
után a fazékba szinte minden belekerül,
ami a konyhában található, inkább le-
mondtak róla. Szépek a magyar lányok,
és õ közölük a legszebbet választotta. A
közelmúltban lezajlott Göcsej Kupa dön-
tõjének hangulata õt is elvarázsolta. A
mérkõzés végén a hosszú percekig tartó
taps után az Egerszegen szokásos „pa-
csikat“ a közönségtõl meghatottan fo-
gadta. Szerinte kiváló szakmai munka fo-

lyik, annak intenzitását hazája válogatott-
jáéhoz hasonlította. Zalaegerszeg belvá-
rosával jobbára megismerkedett. Buda-
pestrõl is sokat olvasott az interneten,
elõre írt egy listát, hogy a fõváros mely
nevezetességeit szeretné
megnézni. Ezért Czinger idegen-
vezetésével egy szabadnapju-
kon a kora reggeli busszal
egynapos városnézõ útra
indultak. Felkeresték a lát-
nivalókat, lejárták a lábu-
kat, rengeteg festményt
megnéztek, mivel az izraeli
fiú imádja a festészetet.
Czinger Zoltán közben a
barátaival is tudott találkoz-
ni. Így este mindketten kel-
lemes élménnyel utaztak
haza.

Czinger Zoltán szerint
olyan szakmai munka folyik
Egerszegen, ami játékos-pálya-
futása alakulását nagyban be-
folyásolhatja. Õ az „ügyeletes segítõ”, az
elsõ napokban, mikor a légiósok nem is-
merték a Sportcsarnok felé vezetõ utat,
fuvarozta õket.

„A felkészülés néhány edzõmérkõ-
zése alatt egy elõre megbeszélt forga-
tókönyv szerint játékperceket kaptunk,
de mi ezt természetesen nem tudtuk” –
meséli. (Megjegyezzük, ezt a szurkolók
is észrevették – a szerk.)

Közben az amerikai fiúk is bekap-
csolódtak a beszélgetésbe. A mesterrõl
úgy gondolták, hogy „õrült szerb edzõ-
szerû lesz“. Szeretik azt a spanyol virtust,
amit Raúl Jimenez képvisel. Arra azon-
ban nem számítottak, hogy a tréningek
ennyire intenzívek lesznek. 

Justin Graham-nek az AquaCityben
a közös fürdõzés jelentett különleges él-
ményt. Magával vitte víz alatti felvételek-
re is képes kameráját, amivel klipeket
forgatott. Szabadidejükben egyébként
szeveznek közös programokat is, leg-
utóbb Mohácsi Máté születésnapját töb-
ben együtt ünnepelték.

Közösen voltak a borfesztiválon, és
meglepve tapasztalták, hogy a borba szó-
dát tesznek. 

Az amúgy szûkszavú Cole Darling
Magyarországról elmondta, hogy az isko-
lában hallott már róla, de nem tudta, mi-
re számíthat. A tapasztalat az, hogy itt
mindent hamar megtalálni, mert közel

vannak egymáshoz a boltok, éttermek.
„A Göcsej Kupán egymásért és minden-
kiért harcoltunk, így lesz ez a
bajnokságban is” – mondta az elsõ
európai évét kezdõ amerikai bedobó.
Hogy Raúl Jimeneztõl kapnak-e dicsére-

tet, a válasz az volt: „A múltkor egyszer
azt mondta, hogy
jól edzettünk” –
majd harsány ne-
vetés tört ki. A

tréninget a csarnok kame-
rái rögzítik, melyet az edzõk elemez-

nek, majd közösen megbeszélnek. 
Közben Nathan Healy is végzett a zu-

hanyzással. Tõle megtudtuk, hogy már
most átérzik, hogy van rivalizálás a vasi

csapatokkal, de az igazi hangulatot
majd éles meccsen fogják tapasztalni,
amit már nagyon várnak.

Jó érzés volt számára, hogy már az
elsõ hét után megismerték a boltban, ut-

cán, étteremben. „Ez tetszik” – válaszol-
ta mosolyogva. Nagyon várja már, hogy
amerikai barátnõje itt legyen.

Hobbijukról annyit, hogy Justin egy
olyan könyvklubhoz tartozik, amelyben
egy elolvasott könyv után az interneten
megbeszélik az élményeiket. A leg-
utóbb Hollandiában pro-
fiskodó  Healy pedig igazi
rajzmûvész, Lekli kislánya
születésekor egy mesefigu-
rát rajzolt, amit felragasztott
csapattársa öltözõfogasa fö-
lé, a többiek pedig kiszínez-
ték (képen jobbra). A
fantasy-könyvek szerelmese,
bár tudja, hogy ez kicsit
gyerekesnek tûnik.

A Nyíregyházáról igazolt
tehetség, a 24 éves Mohácsi
Máté mellett már itt van a barátnõje. Él-
mények gyûjtésére a késõbbiekben majd
biztosan több ideje adódik, mert a felké-
szülés alatt az életük az edzésekrõl szól.
Másfél óra a napi szabadideje. Megje-
gyezte, hogy errefelé sokkal kedveseb-
bek, segítõkészebbek az emberek. Barát-
nõje is ugyanezt tapasztalja, aminek na-
gyon örül.

A legfiatalabbak – Olasz Ádám és
Bojkovszki Bence – botfaiak. A délelõtti
edzés nekik és Lógár Bencének a suli
miatt kimarad. Elmondták, hogy a nyáron
külön foglalkoztak velük a szakemberek,
hogy mielõbb felzárkózzanak a „nagyok”
mellé. Mindannyian szeretnének tovább-
tanulni. Olasz Ádám a csajok kedvence –
mint megtudtuk, külön, lányokból álló
szurkolótábora van, amit elmondása sze-
rint tolerál a barátnõje. Róla – titokban –
informálódtak az egyik közösségi oldalon
a csapattársak, mert akárki nem járhat
zetés fiúval. A fiatal hölgy gond nélkül át-
ment a szigorú rostán. Az elsõ ugratást is
miatta kellett Olasznak elviselnie (aminek
be is dõlt). Lekliék elõadták, hogy új ba-
rátnõje kézenfogva sétált a belvárosban
egy másik fiúval.

Koruk miatt a takarítás is a fiatalok re-
szortja, a heti takarítási rend fent lóg az
öltözõajtón. Csipkelõdések természete-
sen akadnak, de mi is látjuk, befogadták
õket!

Érkezésükkel a hierarchiában Kertész,
Kerkai Ákos és Velkey János elõbbre
léptek.  Sokszor még az életkedvük is el-
megy egy hajtósabb edzés után, de tud-
ják, hogy az elvégzett munka – ha nem is

pár héten belül – meghozza a gyümöl-
csét. Nem csak fizikailag, lelkileg is
erõsödtek. Velkey Krisztina – János test-
vére – idén igazolt a ZTE nõi együttesé-
hez. Sok idõt õk sem tölthetnek együtt,
de egymás mérkõzéseit rendszeresen lá-
togatják. Kertész Dániel véleménye az,
hogy rendkívül intelligens játékosok ér-
keztek a csapathoz,  igaz, az edzéseken
kívül kevés idõt van velük, mert a szere-
lem az õ életében is jelen van, szabadide-
jét távolabb lakó barátnõjével tölti.

Gáspár Dávid, a csapat kapitánya
úgy véli, hogy „kezeljük
óvatosan az idei évet, és
inkább teljesítsük túl az
elvárásomat, ezért is a
8–11. helyre taksálom a
csapatot. Okozzunk
meglepetést, ne úgy,
mint tavaly! Sok idõt
töltünk együtt, és sok
mindent megbeszé-
lünk. Nekünk is

össze kell
érnünk, sok új arc van,
tényleg meg kell ismer-
nünk egymást”!

Lekli József („Dzso-
zi”) a helyettes csapatka-
pitány, Raúl Jimenez je-
lölte ki erre a posztra.
Nagyon szeret nyáron
született kislányával ba-
bázni, jelenleg hobbijának is ezt tartja. Az
elmúlt szezonban jól játszott, magyar él-
csapatok is szerették volna megszerezni.
Vele már január óta tárgyalásban állt a
kék-fehér klub vezetése. Szerették volna,
ha Egerszegen marad. Elmondása szerint
mindig kereste azt a klubot, ahol megfe-
lelõ játékpercet tölthet a pályán, idõben
megkapja a fizetését és jól is érzi magát.
Egerszegen megtalálta ezt.

Lassan alakul az utánpótlás-együttes
is. A három Zete-bébi – Lekli, Gáspár és E.
J. Kusnyer gyermeke sincs még egyéves.
A büszke apukák párjai ugyanúgy össze-
tartanak, mint a játékosok, együtt sétálnak,
vásárolnak, és természetesen közösen lá-
togatják a mérkõzéseket is. A távoli roko-
nai okán magyar útlevéllel is rendelkezõ
amerikai fiú örömmel újságolta, hogy is-
mét tanult két magyar mondókát a baba-
uszodában. „Setalunk, setalunk, ed ki
dombaa lecsucsulun...”, valamint a
„Csecseí bósó, baa lensee...”. Utóbbit
szereti folyamatosan tanítani társainak is,
mert edzések közben gyakran hallani tõle!

Õ volt az, aki a legérdekesebb kérdést
tette fel a kórház folyosóján az õt elkísérõ
társaknak. Még hiányos a magyar nyelv-
ismerete, és miközben a Micimackót ol-
vasta, elért ahhoz a részhez, mikor Füles

rajzszöggel feltûzött farkát elvesztette.
Kusnyer ezt nem értette, és hangosan
fordult a többiekhez: „Mi jelen a, hod el-
veset a fákám?”. Körülötte dõltek a
nevetéstõl!

Neki volt elõször szüksége segítség-
re, a mobil kiságyba kellett szivacsot sze-
rezni. A játékosfeleségek egy-két órán be-
lül megoldották, új kiságyat kapott a ba-
ba.

A közösség egységét mutatja az is,
hogy hamar beceneveket adtak egy-
másnak, így például Darling „Csöpi”, Gra-
ham „Princesse”, Tamir „Zsugabubus”,
Kusnyer „Hemingway”, Gábor „Pepító”.

Kuszler Gábor az idei évben érkezett
az együttes mellé, mint masszõr. Tudta
nélkül két játékos gyúrásánál tesztelték.
Miután pozitív volt a vélemény róla, õ is a
csapat nélkülözhetetlen részévé vált. Igen
fontos a munkája, masszõrként és ma-
gánemberként is. Tudnia kell, milyen kü-
lönbözõ krémet használjon egyes játéko-
soknál, milyen italkeveréket szeretnek.
Fanatikus Real Madrid-szurkoló. Álma,
hogy a sztárcsapat mellett dolgozzon
masszõrként.

Kis Attila a tavaly nyugdíjba vonult
Csisztát váltotta a technikai vezetõi posz-
ton. Még régebben esett meg vele, hogy a
mérkõzés nagyszünetében rendezett trip-
ladobó-versenyen részt vett azóta már a
felnõttcsapatban kosarazó fia – Kis Raul
– is. Sikeresek voltak a próbálkozások,

megnyerte a fõdíjat. Közben a

nézõtérrõl bekiabálták, hogy „job-
ban dobsz, mint apád!”, amit jó érzéssel
fogadott. A csapattal kapcsolatos admi-
nisztrációs munkákat közösen végzik Ko-
vács Judittal, aki az új ügyvezetõvel ér-
kezett a klubhoz. Egyetlen hölgy az iro-
dában. Elmondása szerint szívesen dol-

gozik a fiúk-

kal, gyorsan elfogadták. Ha kell
titkárnõ, ha kell háziasszony, igény esetén
stúdiós vagy tolmács. Ezért is kapta a
megtisztelõ ZTE-mama becenevet!

A kommunikációért felelõs Dallos
Ádámmal teljes az „irodai személyzet”,
akivel budapesti fõállása miatt a mai na-
pon is telefonon beszélgettünk a kevésbé
ismert és látványos munkáról. „Január-
tól nyár közepéig, a légiósok megtalá-
lásáig nagyon intenzív csapatmunka
folyt a háttérben egy jó együttes kiala-
kítása érdekében: több mint félezer
e-mail, éjszakába nyúló tárgyalások já-
tékosokkal és ügynökeikkel a világ
minden pontjáról. Ezt csak türelemmel,
egymás iránti maximális bizalommal és
egységben lehet jól csinálni.”

Talán Ádám ezzel rá is mutatott a lé-
nyegre, amit mi – kvázi kívülállóként – is
tapasztaltunk: idén vezetõk, edzõk és já-
tékosok szintjén is érzõdik az egymás
iránti õszinteség, tisztelet és hit. Egy jó
közösséggel és sok munkával a Zalakerá-
mia ZTE KK legyõzheti akadályait, azaz a
közelmúltját, pénzügyi hátrányát; és min-
den szinten csapatként lehet eredményes
úgy, mint a régi szép idõkben!

– Pente V.–Borda M. –

Nem könnyû a helyzet... a Zalakerámia ZTE férfi kosárlabdacsapata súlyos vereséget
szenvedett a szezonnyitón Nyíregyházán. Az õszi edzéseken valamint a felkészülési
meccseken látott kemény munka és sokszor látványos játék adta az ötletet hetekkel ez-
elõtt (információgyûjtés, támogatók keresése), hogy ez a kicsit rendhagyó oldal létrejöj-
jön, és a közösséggé formálódó együttest másképp, a kulisszák mögé bepillantva mutas-
sa be, melynek tagjaival egy esti edzést követõen beszélgettünk.

TISZTELET! Ezt kér-
te a játékosoktól
Raúl Jimenez az el-
sõ edzés elõtt az öl-
tözõben. Tiszteletet
egymás iránt, a ve-
zetõk, a csarnokban
dolgozók, a támo-

gatók és a szurkolók felé. Ha ebben
vétenek, a szankció nem marad el.

A csapathoz az elmúlt év köz-
ben érkezett spanyol mester a já-
tékosok szerint is egy más menta-
litást képvisel! Csak az elvégzett
munkában hisz. Kétnaponta 15 ki-
lométert fut, elmondása szerint
közben van ideje rendbe tenni
magában a dolgokat. Mindene a
motor, karácsonyra szívesen ven-
né, ha meglepnék egy Harley
Davidsonnal!

ÕSZINTESÉG...
„Ez a  jelszavam.
Csak olyat ígérek,
amit be tudok tartani.
A játékosok elõtt – ha
bármilyen problémá-
juk van – az ajtóm
mindig nyitva áll”. 
Minden mérkõzé-

sen a ZTE kékszínû melegítõjében
a lelátón, a csapat kispadja mögött
három sorral foglal helyet. „Úgy
gondolom, hogy a csapat része va-
gyok, de ami ott történik, az nem ró-
lam szól, hanem a csapatról”.

„A nyáron a holtszezonban ne-
künk, vezetõknek rengeteg dolgunk
akad. Büszke vagyok például arra,
amikor januárban az edzõ, Raúl
Jimenez szerzõdését készítettük
elõ. Este 10-kor álltunk neki. Hár-
man Skype-on konferenciában,
plusz egy telefonon voltunk kap-
csolatban. Volt aki a jogi nyelvhez
értett, volt aki fordított, én a dön-
tést hozhattam meg. Éjjel fél kettõ-
kor sikerült megállapodnunk. Ennél
jobb csapatot az ember nem kíván-
hat magának”.

HIT! „Hiszek a
csapatban, hiszek az
elvégzett kemény
munkában, hogy
ennek elõbb-utóbb
eredménye lesz!
Jobban ismerem a
játékosokat, mint a

saját gyerekeimet. Erõs középcsa-
pattá kell válnunk, és onnét lépe-
getnünk felfelé. Nem lehet olyan
hullámvölgy, mint tavaly!”. 

Podlovics

Péter

Raúl Jimenez

Heinrich Róbert

GOMBÁS JÁNOS
EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

TEHERAUTÓ- ÉS

HASZONGÉPJÁRMÛ-
ALKATRÉSZEK GYÁRTÁSA. IPARI

GÉPEK, BERENDEZÉSEK,
ALKATRÉSZEK GYÁRTÁSA

8900 ZALAEGERSZEG,
KERT UTCA 39.

TELEFON:
92/347-359 • 30/9574-537

info@go-metal.hu

gombasjanos@go-metal.hu

AZ OLDAL MEGJELENÉSÉT
TÁMOGATTÁK

SZÜLETÉSNAPI AKCIÓ SZEPTEMBER 25-TÕL!

120. születésnapunk alkalmából 100 napon át
20% kedvezményt biztosítunk a számla végösszegébõl

minden kedves vendégünknek 17 óra után éttermünkben és sörözõnkben
à la carte étlapról történõ fogyasztás esetén. • Asztalfoglalás: 92/550-040!

OKTÓBER 18-ÁN NYÍLT NAPOT TARTUNK 10 ÓRÁTÓL.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt szállodánkba.

Zalaegerszeg, Rákóczi u. 10–22. • Tel.: 06-20/400-5069
Keszthely, Rákóczi tér 13. • Tel.: 06-20/400-5027
Nagykanizsa, Park Center • Tel.: 06-20/400-5026

Nyitva: H–P. 9–17, Szo. 9–12.

Deák-Diák Bútorgyártó Kft.
8897 Söjtör, Deák Ferenc u. 187.

Tel.: 92/569-033

Mobil: 30/9398-358 • 30/2498-352

E-mail: info@ddbt.hu
Web: www.ddbt.hu 

„Több mint 100-fajta kõburkolatból
segítünk kiválasztani álomotthonod

idõtálló burkolatát”
Kerese Károly Carlo

Építészmérnök... a Kövek szerelmese...

06-20/9469-899
www.carlokocentrum.hu

8900 Zalaegerszeg,
Tompa u. 1–3. Göcsej

Üzletház 2. em.
Telefon: 92/311-362 • 20/927-1991

sí • snowboard • ruházat
• szaküzlet • kölcsönzõ • szerviz 

-termékek hivatalos forgalmazója

8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 10/A
Tel./fax: 92/313-807

8900 Zalaegerszeg, Jánkahegyi út 27
Tel.: 92/511-911 •  30/5527-921
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– Nem azt tartom lényeges-
nek, hogy ki mennyi szavazatot
kapott, de az mindenképpen
megtisztelõ, hogy ilyen magas
számban jöttek el véleményt
nyilvánítani. Ez azt bizonyítja,
hogy az itt élõket érdekli a falu
további sorsa, s hogy nagyon po-
zitívan értékelték az elmúlt négy
év munkáját – vélekedett Kalász
Mátyás. – Nagyon jólesett az is,
hogy ilyen nagy számban szavaz-
tak rám és még ennél is többen
gratuláltak: így tovább, minden-
ben mellettem állnak és támo-
gatnak, fejezték ki hozzáállásu-
kat. Olyanok is gratuláltak, akikre
nem is számítottam. A szavazás
eredménye ugyanis a másik tá-
bort is elgondolkoztatta, többen,
akik ellenérzéssel voltak, teljesen
más hangnemet vettek fel. Mind-
ez enyhülést, békülékenységet
mutat. Négy éve is ez kellett vol-
na. Bízom abban, hogy ez õszinte
megnyilvánulás. A mostani ön-
kormányzati vezetésnek is az a fõ
célja, érezze mindenki, egy kö-
zösséghez tartozunk, függetle-
nül attól is, hogy ki kire szava-
zott, ami mindenkinek szíve-joga.  

– A leendõ képviselõ-testületi
tagok megválasztásával kap-
csolatos reményei is valóra vál-
tak?

– Igen, elégedettek lehetünk.
Egy korábbi tagunk visszavonult.

A helyére szánt jelöltet és a többi
jelöltet  is nagy fölénnyel megvá-
lasztották, így szinte a korábbi
testületi tagokkal folytathatjuk a
munkát. Az újonnan bekerült tag
egy fiatal hölgy, aki új szemléletet
hozhat feladataink elvégzésében. 

– Hogyan tovább?
– A választási eredményt a fa-

lu közös eredményének tartom,
ami arra kötelez bennünket,
hogy tovább építsük azt a közös-
séget, amit kialakítottunk. Sze-
retném hangsúlyozni, hogy újra-
választásom ellenére úgy fogok
bele ismét a munkába, mint az
elõzõ választások után. Lezárult

egy négyéves ciklus, most új idõ-
szak kezdõdik, új feladatokkal és
kihívásokkal, amelynek tiszta lap-
pal szeretnénk nekifogni a falu
közösségével együtt. Az elmúlt
négy évben nem történt semmi-
lyen kirívó, nagy jelentõségû do-

log, amit tovább kellene
hurcolnunk. Persze vannak
megoldandó problémák,
nézeteltérések, melyeket
meg lehet beszélni közös
jó szándékkal. Mindenki-
nek át kellene gondolni a
múltat és tisztalapot nyit-
ni, ahogy én is teszem.
Ezért szeretném kérni,
hogy éljenek a nyílt párbe-
széd lehetõségével, mert
csak így tisztázhatjuk a
problémás kérdéseket, ha
azokat egymással megbe-
széljük.   

A választás legfõbb
eredménye a közösségépí-
tés lehetõségének bõvíté-
se Balatonmagyaródon. A

nagy számmal jelenlévõ választó-
polgárok ezt fejezték ki akaratuk-
kal, melyet joggal értékelhetünk
úgy, a többség a békességre, a
békés fejlõdésre adta le voksát.
Bízhatunk abban is, hogy az eddig
távolságot tartók szintén a békes-
ség mellé állnak. Szeretném, ha
az emberek az önkormányzatot
nem ellenfélnek tekintenék, ha-
nem olyan partnernek, mely a
törvényileg meghatározott jog-
szabályi környezetben minden le-
hetõségével az itt élõk javára cse-
lekszik. Azt is be kell látni, hogy a
polgármester sem tehet másként
– hangsúlyozta Kalász Mátyás.

A BÉKÉS KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS MELLETT DÖNTÖTTEK

Balatonmagyaród választott
Kalász Mátyás, Balatonmagyaród újraválasztott polgármestere

a szavatok 64,4 százalékát gyûjtötte össze. A lakosság fontosnak
érezte, hogy kifejezze akaratát az önkormányzati választásokon, a
63 százalékos választási részvétel ezt mutatja, ami országosan is
kiemelkedõnek számít. Magai Ágota

polgármester a
fejlesztés rész-
leteirõl elmond-
ta, a Magyaror-
szág-Horvátor-
szág IPA Hatá-
ron Átnyúló
Együttmûködé-
si Program
2007–2013 ki-
írására a Zalai
Falvakért Egye-
sület, mint ve-
zetõ kezdemé-
nyezett és öt
település, közte
Becsvölgye nyújtott be pályázatot.
A kiírásnak megfelelõen a termé-
szeti és kulturális értékek turiszti-
kai célú hasznosítása, a hagyomá-
nyos életmód megõrzése valamint
az épített örökségek felújítása ka-
pott hangsúlyt az Õrállók öröksége
projektben, ami 2013 áprilisától ez
év július végéig tartott. Becsvölgye
22 millió forint támogatást kapott,
melyhez 1,16 millió forint saját
erõt tett.  

A támogatásból két örökség-
pontot hoztak létre. Az értékmen-
tés egyik helyszíne a malom a ha-
gyományos kenyérsütés bemutatá-
sával, a másik pedig a faluház
szomszédságában felépített közös-
ségi aszaló, ahol Göcsej vidékére
jellemzõen aszalt gyümölcsöket ké-
szíthetnek a helyiek és az ide láto-
gató turisták. A polgármester kitért
arra, hogy településükön nagy ha-
gyománnyal bírt az aszalás, ennek

régi épületei még megtalálhatóak
és részét képezik a falu épített
örökségének. Az õsi mesterség
azonban nem tûnt el teljesen, hi-
szen jövedelem-kiegészítésként

most is foglalkozik néhány család
aszaltgyümölcs-elõállítással. A 3,7
millió forintból felépített közösségi
aszalóval ezt a hagyományt kíván-
ják feleleveníteni és megõrizni.

Szeder-Kummer Mária, a Zalai
Falvakért Egyesület titkára mu-
tatta be a projektet, amely két
és három magyar településen –
Podturen, Domesicen valamint
Csesztregen, Becsvölgyén és
Kerkaszentkirályon – helyi ha-
gyományokat bemutató ren-
dezvények megtartását illetve
örökségpontok létrehozását
eredményezte. A megvalósult
turisztikai fejlesztésekrõl regio-
nális kisfilmek is készültek azzal
a céllal, hogy az emberek jöjje-
nek el és tekintsék meg ezeket
az értékeket Göcsejben, Hetés-
ben és a Muravidéken. Továbbá

újból kiadták Gönczi Ferenc
Muraköz és népe címû köte-
tét. Az eredetileg 1896-ban
megjelent könyvet száz év-
vel késõbb Horvátországban
is kiadták (horvátul), de ma-
gyarul mind ez idáig nem
volt újabb megjelenése. A
Zalai Falvakért Egyesület
azonban fontosnak tartotta
a hiánypótló mû közkinccsé
tételét, a 400 példányból
könyvtárak és oktatási intéz-
mények is kapnak.

Vigh László országgyûlési
képviselõ méltatta a projekt
jelentõségét, amely a gene-
rációkon átívelõ helyi hagyo-
mányok és tudás megõrzé-

sét teszik lehetõvé a falusi közössé-
gekben. A közösségi aszaló felava-
tása vendéglátással ért véget, fris-
sen aszalt almát, körtét és szilvát
kóstolhattak a jelenlévõk.

ÖRÖKSÉGPONTOKAT HOZTAK LÉTRE

Közösségi aszaló Becsvölgyén
Közösségi aszalóval gazdagodott Becsvölgye, amit a IX. Göcsej Szü-

reti Fesztivál nyitóeseményeként avattak fel október 4-én. Az új léte-
sítményt örökségpontként hozták létre egy pályázat keretében.

ID: WOOD – Klasztertudás, innováció és design
a délkelet-európai faipari szektorban elnevezésû
nemzetközi projektben vesz részt a Zala Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány. A 2012. október
1-jétõl 2014. december 31-ig tartó program ve-
zetõpartnere a szlovén Forestry Institute. 

Az ID:WOOD projekt célja, hogy szervezeti és
mûszaki szakmai tapasztalatok átadásával a helyi
támogató szervezetek felkészüljenek a faipari
szektorban tevékenykedõ kis- és középvállalkozá-
sok (KKV) mûködésének segítésére országaikban.

A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány,
mint egyetlen magyarországi szervezet a nemzet-
közi projektben, a Pannon Fa- és Bútoripari
Klaszterrel (PANFA), valamint a Nyugat-magyaror-
szági Egyetemmel (NymE) mûködött együtt. A há-
rom szervezet együttmûködése korábban is jelen-
tõs volt, így a közös tevékenység csak tovább erõ-
södik az ID:WOOD program által.

A projektben öt munkacsomag szerint dolgoz-
tak, ebbõl három a kutatást érintette. Ezt minden
partner megtette a saját országára, térségére vo-
natkozóan. A felmérés többek között kiterjedt a
munkavállalók illetve a vállalkozások számára a kü-
lönbözõ faipari területen (bútor, fûrészáru, építõ-
anyag stb.), a fõ kereskedelmi partnerországokra
az export szempontjából (Németország, Ausztria,
Szlovákia, Olaszország, Románia), továbbá az im-
port szempontjából (Németország, Lengyelország,
Ausztria, Olaszország, Szlovákia). Vizsgálták, hogy a
hazai faipari vállalkozások milyen nemzetközi, re-
gionális és helyi projekteket hajtottak végre, vala-
mint azt, kik a faipar fõ támogató szervezetei, stra-
tégiai partnerei hazánkban.

A SWOT analízisben az erõsségek közé sorolták
a jól felszerelt támogató szervezeteket, az erõs ok-
tatási és ipari tradíciókat, az emberi erõforrást, és
hogy 40 százalékban magyar fa és bútor készül a
régióban. 

A hazai vállalkozások hiányosságai a gyenge vál-
lalati szervezetek, a KKV és az egyetemek közötti
gyenge kapcsolat, a bizalom hiánya, a KKV-k ala-
csony aktivitása, kevés információ és export, to-
vábbá a finanszírozási és üzleti infrastrukturális,
valamint a marketing- és pr-tevékenységgel kap-
csolatos problémák. Ezekbõl sok további megol-
dásra váró nehézség származik.

Lehetõségek, amit elõnyükre fordíthatnak az a
kutatás-fejlesztés, jó természeti erõforrások, az
alacsony bérköltségek, a kedvezõ földrajzi helyzet
valamint a több és szorosabb kapcsolatok kiépíté-
se. A hazai faipari vállalkozások piaci eredményes-
ségének veszélyei az erõs nemzetközi verseny és
import, a pénzügyi és gazdasági krízis, a fafeldol-
gozás szerkezeti problémái, az alacsony értékesíté-
si lehetõségek valamint a gyenge lábakon álló épí-
tõipar.

A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
több terv kidolgozásában mûködött közre, ezek a
Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter fejlesztési terve,
a Természeti Erõforrások Kutató Központ kutatási
és fejlesztési stratégiája, valamint a Versenyképes-
ségi fejlesztési projekt. Aláírtak egy együttmûkö-
dési megállapodást, melynek célja, hogy strukturá-
lis kapcsolat alakuljon ki a Nyugat-magyarországi
Egyetem, mint tudásközpont, a Pannon Fa- és Bú-
toripari Klaszter valamint a Zala Megyei Vállalkozás-
fejlesztési Alapítvány, mint a vállalkozások képvise-
lõi között.

NEMZETKÖZI EGYÜTTMÛKÖDÉS AZ ID:WOOD PROJEKTBEN

Fókuszban a hazai faipar

Kalász Mátyás
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Dr. Anti Csaba László, az ORFK
Bûnügyi Fõigazgatóság Bûnügyi
Elemzõ-Értékelõ Fõosztályának

osztályvezetõje korabeli dokumen-
tumok segítségével mutatta be,
hogyan zajlott a rendõrségi vizsgá-
lat a gróf Szervita téri palotájában,
ami az elsõ, fotóval is dokumentált
helyszínelés volt a magyar krimina-
lisztikában. 

1861. május 7.-ének éjszakáján
pisztollyal vetett véget életének
gróf Teleki László, a szabadságharc
leverése utáni emigráció egyik leg-

jelentõsebb alakja, az 1861-es or-
szággyûlés Határozati Pártjának
vezére. A politikus holttestét más-

nap reggel találták meg. A halál
oka: szívlövés.

Pest fõkapitánya, Thaisz Elek ve-
zette a nyomozást, aki mások mel-
lett a helyszínre hívta Kirner József
puskamûvest és Mayer György
fényképészt. A szemle során jegy-
zõkönyvbe vették a lakosztályok
elhelyezkedését Teleki László háló-
szobájához képest, ahol holtan ta-
lálták a grófot. A bizottság a beren-

dezést is jegyzõkönyvbe veszi: „az
asztal végén nyitott pisztolyszek-
rény (…) ugyancsak ezen asztal
nagy fiókjában találtatott az el-
hunytnak, mint látszik be nem vég-
zett országgyûlési beszédje." 

A holttestet és környezetét
még alaposabban írták le. Hogyan
fekszik, milyen ruházatot visel.
Vérfoltokat csak testen és közvet-
lenül mellette találtak, máshol
nem, a boncjegyzõkönyv azt is
megállapította, hogy véres volt a
tenyere.

Ma már elég hiányosak a rendel-
kezésre álló adatok. Nincs meg a
gyilkos fegyver, a Teleki-palota pe-
dig elpusztult a II. világháborúban.
A tárgyi bizonyítékok közül csupán
néhány tealevél maradt meg, Tele-
ki utolsó teájából. Az egykori rend-
õrségi jegyzõkönyvekbõl kitûnik,
hogy jó néhány lényeges körül-
ményt nem vettek figyelembe.
Például azt, hogy a családtagok mi-
ért nem észlelték a lövést, amit a
városi éjjeliõr hallott. S miért írták
át korábbra Tisza Kálmán látogatá-
sának idejét a jegyzõkönyvben.

Az öngyilkosság verzióját erõsí-
ti, hogy a hely, ahol a pisztoly a
földre koppant és nyomot hagyott
a padlón, nagyon közel volt a fal-
hoz. Ha Teleki valóban ott állt, nem
fért volna el vele szemben a gyil-
kos a hosszú csövû pisztollyal. Ezt
szemléltette is Anti Csaba László.

Az eset mai újragondolása alap-
ján azt feltételezik, hogy talán a
családtagok helyezték a fiókba az
asztalon hagyott, másnap elmon-
dandó beszédének befejezetlen

kéziratát. Nehogy ez a beszéd,
melyben Deák Ferenccel vitázott
volna, összefüggésbe kerüljön a
halálesettel – sejteti a kiállítás ka-
talógusában Csorba László, a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum fõigazgató-
ja –, mert ez talán nem használt
volna az udvarral való békülési fo-
lyamatnak.

Az elõadás elõtt Debreczeni-
Droppán Béla, a Magyar Nemzeti
Múzeum történész-levéltárosa, a
Teleki-kiállítás kurátora mutatta be
az érdeklõdõknek a Göcseji Múze-
umban berendezett  Teleki László –
az Országgyûlés halottja – 1861 –
Pesti helyszínelõk címû kiállítást,
amely július 9-tõl október 12-ig
volt látható Zalaegerszegen. A tár-
latot a Rendõrtiszti Fõiskola és az
ORFK Bûnügyi és Szakértõi Intéze-
tének munkatársaival együttmû-
ködve hozták létre. 

– AL –

Dr. Kostyál László mûvészet-
történész ajánlotta elsõként fi-
gyelembe a Vitrin Mûvészeti Ki-
adó gondozásában megjelent,
Fény és árnyék címû kötetet, ki-
térve Zala György pályájára. Ki-
emelte, hogy az Alsólendván szü-
letett alkotó 1883-ban, még a
müncheni képzõmûvészeti aka-
démiai tartózkodása alatt ma-
gyarosította nevét Mayerrõl Za-
lára. Így vált ismertebbé az akko-
ri Zala megyében, kultuszának
ápolását, többek között szülõvá-
rosában, azóta is az erõteljesség
jellemzi. Példaként említette a
lendvai várban berendezett Zala
György-emlékszobát, valamint
Borbás György zalaegerszegi mû-
vésztanár 1999-ben megjelent A
millennium szobrásza címû kö-
tetét. 

– Most pedig végre-valahára
megszületett az a szakszerû mo-
nográfia, mellyel Szatmári Gizella
budapesti mûvészettörténész, a
Nemzeti Galéria fõmunkatársa
nagy adósságot törlesztett, hi-
szen a zalai kisvárosból induló
mûvésznek óriási szerepe volt ab-
ban, hogy a 19. századi magyar
szobrászat európai rangra emel-
kedhetett. Az aradi Szabadság-
szobor, a budavári Honvédemlék-
mû, az Andrássy Gyula lovas szob-
ra, és a fõ mûve, a Millenniumi
Emlékmû, mind olyan alkotása,
melyek a nemzeti emlékezet vizu-
ális toposzai – hangsúlyozta dr.
Kostyál László.  

Szatmári Gizella a Fény és ár-
nyék címmel kapcsolatban kifej-
tette, a korábban ünnepelt szob-
rászmûvészt az 1937-es temeté-
sekor még megtisztelte a kultu-
rális kormányzat, de ‘39-ben már
nem szerveztek neki emlékkiállí-

tást. 1945 után megszûnt a kul-
túrpolitika érdeklõdése iránta
részben az aradi és millenniumi
emlékmû jellege miatt. Talán
ezért még ma is kevesen tudják,
hogy Zala György a Millenniumi
Emlékmû alkotója. A megbízást
Wekerle Sándor miniszterelnök-
tõl kapta. Rögtön támadni kezd-
ték vetélytársai, hogy nagy ösz-
szeget tehet zsebre, de errõl szó
sem volt, hiszen honoráriumából
fizette a többi közremûködõ
szobrászt.

A szerzõ beszélt arról is, hogy
kevés dokumentumot tudott ösz-
szegyûjteni Zala György magán-
életérõl. Így nem derülhetett
fény arra, hogy esetlegesen fûz-
te-e valamilyen kapcsolat egy za-
lai hölgyhöz. Ez a mendemonda
annak kapcsán merült fel, hogy
Zala megye hölgyei 1902-ben sa-
ját készítésû hímzett kárpitot
ajándékoztak neki, amit jelenleg a
Göcseji Múzeum õriz.

Péntek Imre költõ, a Pannon
Tükör fõszerkesztõje, a monográ-

fia szerkesztõje úgy vélekedett,
sok talány övezi még Zala György
pályáját, többek között az, miért
nem kapott megrendelést a kora-
beli Zala megyétõl, vagy miért
nem készített kisplasztikákat. Bí-
rálta, hogy a Budapest arculatát
jelentõs mértékben formáló Zala
Györgynek nincs állandó kiállítása
a fõvárosban. Úgy vélte, ennek
helyet adhatna az általa megál-
modott villa, ahol jelenleg a líbiai
nagykövetség tartózkodik. 

Antal Lívia

HELYSZÍNELÉS EGYKOR ÉS MA – BEMUTATÓ A MÚZEUMBAN

Öngyilkos lett-e Teleki László?

KÖTET ZALA GYÖRGY PÁLYÁJÁRÓL ÉS MÛVÉSZETÉRÕL

A fény és árnyék szobrásza
Olyan nagy fény és olyan nagy árnyék vetül Zala György munkás-

ságára és személyiségére, amit érdemes volt a kötet címében is
megjeleníteni – fogalmazott Szatmári Gizella a Zala György
(1858–1937) életmûvét feldolgozó monográfia szerzõje a Göcseji
Múzeumban tartott elmúlt heti könyvbemutatón. 

„„PPiisszzttoollyybbuull  rröövviidd  iiddõõ  eellõõtttt  eeggyy  llöövvééss  ttöörrttéénntt”” – olvasható a puska-
mûvészi (ma fegyverszakértõ) vélemény Teleki László gróf máig tisz-
tázatlan körülmények közötti halálát vizsgáló szemlejegyzõkönyvben.
Hogyan nyomoztak 1861-ben, és hogyan nyomoznának ma, a 21. szá-
zadban? – a Göcseji Múzeumban tartott izgalmas helyszínelési bemu-
tatón erre keresték a választ. 

A Városi Hangverseny- és
Kiállítóteremben otthonra lelt
show mûsorvezetõje ezúttal is
Turczi István író, költõ volt, akit
nemrégiben prima primissima díj-
ra jelöltek. Az októberi Kanapén
elsõként ifj. Horváth Károly népze-
nész, népzenekutató, a zeneaka-
démia tanára foglalt helyet, akit
aligha kell bemutatni a zalai kö-
zönségnek.

Turczi István kérdésére többek
között elmondta: ha édesapja nem
lett volna népdalgyûjtõ, biztos,
hogy másként alakult volna élete.
Apja révén azonban örököse lett
egy páratlan kincsnek, és gyermek-
korában olyan erõsen jelen volt a
népzene a család életében, hogy õ
is ezzel kezdett el foglalkozni. Sõt,
ahhoz is megkapta a lehetõséget,
hogy ezt a tudást tovább is adja. Az
a cél, minél többen megismerhes-
sék a magyar és zalai népdalokban,
népzenékben rejlõ páratlan érté-
ket. Sikerült kialakítani egy olyan
rendszert, hogy ma már több mint
ezer gyerek énekel rendszeresen
és versenyszerûen népdalokat a
megyében, és a pávakör mozgal-
mak ismét virágoznak.

Hogy mitõl más a zalai népze-
ne/népdal, mint a többi, és lehet-e
egyáltalán zalai népdalokról beszél-
ni? Horváth Károly szerint Zala va-
lóban sok kis apró tájegységbõl áll,
és mindegyiknek megvan a maga
dialektusa, ami a zenében is meg-
jelenik. A különbözõségek ellené-

re mégis lehet zalai népdal-
ról/népzenérõl beszélni, hiszen
épp ez a sokszínûség adja egyedi-
ségét. Ráadásul aki gyûjt, és a ré-
gi idõket kutatja, az nemcsak a
mai megyehatárokon belül keres,
hanem az egykori Zala vármegye
területén is, ami földrajzi kiterje-
désének köszönhetõen tovább
színesíti a képet (illetve a hangot).
A zalai népzene tehát attól más,
mint a többi, hogy van egy külö-
nös íze, pikantériája, ami nem ha-
sonlítható máshoz. Ezt más táj-
egységekrõl érkezõ profi népze-
nészek is mindig elismerik.

A népzene szeretete persze
nem akadályozta meg Horváth Ká-
rolyt abban, hogy fiatal korában ne

ismerkedjen meg a rockzene akkor
népszerû áramlataival (mondjuk a
Deep Purple korszakkal). Így jól
megértették egymást a színpadon
Bornai Tiborral, akivel a fináléban a
híres KFT számot, a Balatoni nyárt
közösen adták elõ.

Persze mindeközben a kanapén
ült Pogány Judit Kossuth-díjas szín-
mûvész, megannyi mesefigura
szinkronhangja is, aki 500 darabos
bohócgyûjteményébõl is elhozott
néhány becses példányt. Van, ame-
lyik mindig a retiküljében van, sõt
míg õ színpadon játszik, a kis bohóc
az öltözõasztalán várja. A bohóco-
kat egyébként úgy szerette meg,
hogy gyerekkorában utálta õket,
aztán késõbb megértette a bohóc-
filozófiát. Hiszi, hogy a bohócok-
nak, és a színészeknek nem csak a
nevettetés a feladata, hanem az is,
hogy megríkassák a közönséget.
Csak reménykedhet abban, hogy õ
jó bohóc, hiszen ez csak kevés szí-
nésznek adatik meg. Bohócnak
lenni ugyanis hivatás, életszemlé-
let, ahol nem csak a vicceskedés a
lényeg!

A mostani Zalai Kanapé az állatok
világnapja kapcsán egy jótékonysá-
gi ügyre is felhívta a figyelmet egy
hatásos installációval. Mint azt
Karáth Anita, az est háziasszonya
mondta, arra szeretnék biztatni a
közönséget, hogy ha tehetik, ve-
gyék fel a kapcsolatot a Zala Megyei
Állatvédelmi Járõrszolgálattal (tel.:
03-30-215-2641) és fogadjanak
örökbe gazdára váró kutyákat. Eb-
ben az est vendégei is egyetértet-
tek, annál is inkább, mert mindany-
nyian nagy kutyabarátok.

pánczélPetra

(NÉP)DALOK, KUTYÁK, BOHÓCOK A ZALAI KANAPÉN

Különleges vendégekkel 
Zalai népdalokról, bohócokról és balatoni nyárról is szó esett a leg-

utóbbi Zalai Kanapén. A kulturális talk-show is megkezdte õszi/téli
szezonját, melynek vendégei ezúttal ifj. Horváth Károly népzenész,
Pogány Judit színmûvész és Bornai Tibor zenész, dalszerzõ, a KFT ze-
nekar énekese voltak.
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A három hónapos próbaüzem a mûtárgyak mûködésének, és
a vízkormányzás lehetõségeinek próbája mellett kiterjedt a mû-
szaki, hidrológiai monitoring – megfigyelõ hálózat – eszközeinek,
berendezéseinek, az informatikai alapokon mûködõ jelzõrend-
szernek a „kipróbálására”, nemkülönben az egyes vízkormány-
zási módokhoz tartozó hatások mintavételes (ökológiai és termé-
szetvédelmi) vizsgálataira. A terület élõlényeirõl gyûjtött és elem-

zett adatok – egy óriási élõ rendszerrõl lévén szó – adják a visz-
szajelzést a szakemberek számára, például egy-egy terület víz-
borítottságának a „beállításakor”.

Az elkészült és már az õsszel „munkába álló” létesítmény ré-
vén a természetes vízjárás utánzására alkalmas rendszer
alakult ki, amely a megépített mûtárgyak mûködtetésével rugal-

mas üzemirányítást, vízkormányzást tesz lehetõvé, alkalmaz-
kodva a csapadék mennyiségéhez. Így kedvezõ környezeti felté-
telek jönnek létre a vizes élõhelyeket kedvelõ élõlények számá-
ra is. 

A beruházás révén, megfelelõ vízkormányzással hosszú tá-
von javítható a Balaton vízminõsége, hiszen a Kis-Balatonnak
az „elõszûrõ” funkciója így kiteljesedhet és az új rendszer külön-
féle, akár szélsõséges vízjárások esetén is módot ad a hatékony
beavatkozásokra. A most elkészült II. ütem a már régebben mû-
ködõ I. ütemmel együtt mostantól egységes vízvédelmi rend-
szerként üzemelhet. 

A kivitelezõk – a Szabadics–Pentavia közös ajánlattevõk –
dolgát a 2012 júniusától, a munkakezdéstõl eltelt két évben az
idõjárási körülmények olykor jelentõsen nehezítették. Ugyanígy
különleges munkakörülménynek számított, hogy a védett termé-
szeti területen az élõvilág háborgatása nélkül volt szabad csak
munkát végezni, amit a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és
a Balaton-felvidéki Nemzeti Park szakemberei folyamatosan el-
lenõriztek. A technikai nehézségek pedig fõként abból adódtak,
hogy mind a földmunkákat, mind az egyes építési feladatokat
gyakorta víz alatt, vagy ideiglenesen szárazon tartott területen
kellett kivitelezni. 

A 12,5 km2-re KITERJEDÕ ÉPÍTÉSI HELYSZÍNEKEN

MEGVALÓSULT PROJEKTELEMEK

Töltés 4,8 km

Mederkotrás 23,2 km

Vízszintszabályozó zsilip 2 db

Zsilipek, hallépcsõk, hidak 19 db

Szivattyútelep-rekonstrukció 6 db

Üzemi út 6,6 km

Rendszer távmérõ állomások korszerûsítése
38 db

Központok korszerûsítése és bõvítése 4 db

Rendszer bõvítése és energiaellátása

– Új távmérõ állomások 11 db

– Új villamos elosztó állomások 11 db

Új, automata vízmintavevõ állomás 8 db

Június végére – hónapokkal a határidõ elõtt – befejezõdtek a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer

II. ütemének kivitelezési munkálatai. Így szeptember végéig rendben lebonyolódott a teljes vízkor-

mányzási rendszerre kiterjedõ három hónapos próbaüzem. A jelentõs vízmennyiségekkel járó esõzé-

sek jóvoltából a magasabb vízhozamokkal kapcsolatos beavatkozások tesztelésére is mód nyílott.

Tapasztalatokról beszélni még korai lenne, de kijelenthetõ: 2014 októberére a vízvédelmi rendszer tel-

jes mértékben mûködõképes. 

HÁROM HÓNAPOS PRÓBAÜZEM SORÁN TESZTELTÉK A LÉTESÍTMÉNYT 

Befejezõdött a kivitelezés,
mûködõképes a KIS-BALATON vízvédelmi rendszer II. üteme

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.

A beavatkozás költségei

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

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

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

100 százalékban támogatásból valósul meg. 
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Runway (5,3g/l aminopiralid +

13,3g/l pikloram + 500g/l metazaklór).

Új dimenzió a repce õszi gyomírtásában.

A készítmény három hatóanyagot tartal-

maz. A preemergens gyomirtó hatásért

döntõen a metazaklór felelõs, kisebb

részben az aminopiralid. Ha a kezelést

követõ 2 héten belül 10-20 mm csapa-

dék hullik, akkor a hatóanyag biztosítja a

tartamhatást és a tél beálltáig tartó

gyommentes idõszakot. Az aminopiralid

és a pikloram a posztemergens hatásért

felelõsek. Az érzékeny kétszikû gyomok

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

kéletes gyomírtó hatást érhetünk el. A

Runway ötvözi a preemergens és

posztemergens technológia elõnyeit. 

1. Bármilyen típusú repcében felhasz-

nálható (normál és IMI)

2. Valódi talaj és levélen keresztüli ha-

tás

3. Rendkívûl széles hatásspektrum

(árvacsalán és keresztesztes fajok, ár-

vácska, veronika, mezei acat)

4. Egyedülállóan rugalmas idõbeni ki-

juttathatóság (vetéstõl a repce 5 leveles

állapotáig – 5 hét)5. Kiváló keverhetõség

(Nurelle D, Perenal)

A Runway felhasználása idején a hõ-

mérséklet 10 és 250C között legyen. A

preemergens kijuttatás esetén a javasolt

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

követõ 3 napon belül el kell végezni a ke-

zelést. A posztemergens kezelést a repce

2 valódi lombleveles állapotától 5 leveles

állapotig célszerû elvégezni. A javasolt

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

1 óra múlva érkeõ csapadék a hatást már

nem befolyásolja.

NurelleTM D (500g/l klorpirifosz-etil +

50g/l cipermetrin). A neonikotinoid típu-

sú csávázószerek kivonásával az eddig je-

lentéktelennek mondható repce-gubacs-

ormányos és repcebolha fertõzés jelen-

tõssé vállhat. Erre a célra tartam-, gáz-,

és taglozó hatást biztosító készítményre

van szükség, a NurelleTM D tökéletesen

megfelel a célra. A NurelleTM D egységnyi

felületre permetezve a legtöbb

klórpirifoszt tartalmazza, ami biztosítja a

leghosszabb. 5-7 napos tartamhatást, a

klórpirifosz-etil kiváló gázosodó hatással

bír hideg idõben is (5 0C).

Nem csak a repcebolhát, repcedarázs

álhernyóját, kis káposztalegyet pusztítja

el,  de a talajrögök között megbúvó kárte-

võk ellen (földibolha, mocskos-pajor, rep-

ce-gubacsormányos) is hatékonyan al-

kalmazható. A cipermetrin hatóanyag

erõs taglózó hatással rendelkezik. A kár-

tevõk a kezelést követõ 1-2 órán belül el-

pusztulnak.  A  NurelleTM D a legegysze-

rûbben felhasználható rovarölõ szer a

repcében, mivel gyári kombinációban tar-

talmazza a hatóanyagokat amelyek egy-

mást erõsítve biztosítják a létezõ legjobb

hatékonyságot az összes repce kártevõ

ellen (akár õsszel, akár tavasszal). Java-

solt kijuttatási dózis 0,6 l/ha.

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

pikloram + 240g/l klopiralid). A repcében

elõforduló magról kelõ és évelõ kétszikû

gyomok ellen a legszélesebb hatásspekt-

rumú valódi posztemergens gyomírtó

szer elsõsorban õszi kijutatással.

Rendkívûl alacsony dózissal (0,3 l/ha)

eredményes a gyomokkal szemben.  A

hatáskifejtéshez legalább 10 0C hõmér-

séklet szükséges. Nincs szüksége csapa-

dékra. Többre képes mint a Galera! Pi-

paccsal, székfûvel, mezei acattal, árvács-

kával, pipitérrel és ragadós galajjal  erõ-

sen fertõzött területen javasoljuk a szer

használatát. Jó mellékhatással rendelke-

zik a sebforrasztó zsombor és a pásztor-

táska ellen. 

Kiválóan irtja a  melegigényes keserû-

fû, szerbtövis fajokat, a csattanó maszla-

got, a parlagfüvet, selyemmályvát. A töb-

bi melegigényes gyomot (pl: libatop fa-

jok), az elsõ fagyokig a kezeléskori álla-

potban tartja. Erre sem a preemergens,

sem a korai posztemergens készítmények

nem alkalmasak A kezelést a repce

szárbaindulásig el kell végezni. Az

IkarusTM is alkalmazható imidazolinon

(IMI) ellenálló repcében, pótolva a tech-

nológia hiányosságait (erõs mezei acat,

mezei árvácska fertõzésnél, fejlett galaj,

ebszikfû és pipacs egyedeknél). Az

IkarusTM õsszel csak egy készítménnyel

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

ben az esetben is él az általános szabály,

hogy az összes hatóanyag mennyisége a

tankkeverékben nem haladhatja meg a 4-

5 félét (IkarusTM 3 hatóanyag van).

HORVÁTH ZSOLT területi szaktanácsadó: 06-30/444-9107
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Az õszi káposztarepce õszi növényvédelmére
Az õszi káposztarepce termesztésének sikere nagymértékben õsszel

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

Az elmúlt száz év egyik legcsa-
padékosabb júliusát éltük meg
idén nyáron. A 2014-es esztendõ
más hónapjai is bõvelkedtek esõ-
ben, a szélsõségesnek nevezhetõ
idõjárási események nemcsak
hétköznapjainkat, hanem a mezõ-
gazdasági termelést is befolyásol-
ták. Hogyan sikerült az év a
Zalagrár Kft.-nél, Pál György ügy-
vezetõ igazgatóval errõl beszél-
gettünk. 

– A nehézségek ellenére jó ter-
mésátlagot értünk el az õszi árpa,
búza és repce tekintetében egy-
aránt. Mivel nagyon enyhe, szinte
fagy nélküli tél volt, a kórokozók és
kártevõk túlzott elszaporodására
kellett számítanunk. Az árpánál ko-
rán jelentkezett a hálózatos levél-
foltosság, amit gombaölõ szeres
védekezéssel idõben akadályoz-
tunk meg. A növény szép termés-
átlaggal hálálta meg a gondosko-
dást. A csapadékos idõjárás követ-
kezményeivel az árpa idei vetésé-
nél is küzdöttünk. A talajok nem
száradtak ki, ezért minden õszi ve-
tésû szántóföldi növény, a búza, az
árpa és a repce alá is szántanunk
kellett, amit egyébként nem
szoktunk, hiszen átlagos évben a
forgatás nélküli talajmûvelést alkal-
mazzuk. Csak így tudtuk a megfe-
lelõ minõségû magágyat elkészíte-
ni a vetéshez, ami természetesen
plusz költséggel járt. 

A repcének nagyon kedvezett a
tavalyi enyhe tél, ami az idei ter-
mésátlagokban meg is mutatko-
zott. Az enyhe idõjárás azonban
több védekezést kívánt meg a ro-
varkártevõk ellen, fõleg a virágzás
idõszakában. A sok csapadék nem-
csak az aratást nehezítette meg,
hanem a repce vetését is. Nagyon
nehéz volt megfelelõ magágyat
készíteni az apró repcemagnak,
másrészt kikelését is nehezítette, A
sokszor és hírtelen nagy mennyi-
ségben lezúduló úgynevezett csa-
pó esõ sok táblánkat nagyon meg-
tömörített és levegõtlenné tett.

Vannak olyan tábláink, melyek sor-
sa majd jövõ tavasszal dõl el. Idén a
repce sikeres növényvédelmét a
neonikotinoid alapú rovarölõs csá-
vázószerek betiltása is nehezítette,
hisz ez az anyag nyújtott keléskori
védelmet a kikelt repcében, a rep-

cedarázs álhernyója valamint a rep-
cebolha ellen. Így ebben az eset-
ben csak több vegyszerrel illetve
többszöri permetezéssel tudjuk
megvédeni az olajos növényt, ami
egyben több ráfordítást is hozott
az input költségekben. 

– Az õszi búzánál idén a sárga-
rozsda jelentett fokozottabb ve-
szélyt. 

– Tizenöt éve nem fordult elõ
ilyen mértékû sárgarozsda-fertõ-
zés az országban, ami minõségi
romlást okozott a gabonában. Ná-
lunk is felütötte a fejét. De úrrá
tudtunk lenni rajta plusz gombaölõ
szeres védekezéssel, másrészt az-

zal, hogy már évek óta olyan kül-
földi fajtákat is vetünk, melyek re-
zisztensek illetve kevésbé érzéke-
nyek erre a fertõzésre. A sok csa-
padék miatt elhúzódott az aratás, a
búza többször megázott, ami nem
kedvezett a minõségnek. Az aratás

elején még egy szinten volt a mal-
mi és a takarmánybúza ára, ami az
aratás végére megváltozott, a jó
malmi búza kereslete és ára növe-
kedett, míg a takarmányé lezu-
hant. A csapadékos idõjárás egész
évben felülírta terveinket, most az
õszi munkák során is arra kell töre-
kednünk, hogy minél jobban ki-
használjuk a napsütéses idõszako-
kat.

A szóját szintén jó termésátlag-
gal takarítottuk be. Tavasszal még
örültünk az esõnek, hiszen szép tõ-
számmal kelt ki a pillangós növény.
Fokozottabban kellett azonban vé-
dekezünk a szklerotínia ellen, ez a

gombabetegség az idei csapadé-
kos párás idõben  termésvesztesé-
get is okozott.

– A kukorica éveken át az
aszálytól szenvedett, most hogy
bírta a sok csapadékot?

– Igen jól, a hõmérséklet és a
csapadék mennyisége is kedvezett
fejlõdésének. Felvásárlási árának
azonban nem, mivel országosan is
nagy termésátlagokat prognoszti-
zálnak. Az eddig leesett sok csapa-
dék most, a hamarosan kezdõdõ
aratásnál azonban problémát vetít

elõre. Kérdés, vajon megfelelõ víz-
tartalommal takaríthatjuk be a ku-
koricát, mert ha nem, akkor az a
szárítási költségeket fogja megnö-
velni.

– Hogyan teljesítettek idén a
gyümölcsösök?

– Az idõjárás kedvezett a gyü-
mölcsöknek. Meggyesünk hozta az
elvárt termésátlagot és minõséget,
felvásárlási árával azonban nem le-
hetünk elégedettek. A tavalyelõtti-

hez és a tavalyihoz képest felére
csökkentek, amit a meggybefõtt-
készletek nagyságával magyaráz-
nak. A meggyfákat idén a moníliá-
tól kellett jobban védeni, fõleg a
kiskertekben. A körtés a várttól kis-
sé alább teljesített a gyenge virág-
zás következtében. De nagyon
szép gyümölcsöket „adott”, szinte
minden egyes darab elérte az étke-
zési méretet. A lékörte-kihozatal
minimális volt. A sok esõ következ-
tében, ami miatt idén nem kellett
öntözni a gyümölcsösben, az almák

is szép nagyra növekedtek. Ez
problémával is járhat; hogyan
bírják a tárolást, az csak jövõ febru-
árban derül ki. Megelõzendõen a
bajt, rendkívül ügyelünk arra, hogy
csakis a megfelelõ tárolási érett-
ségben kerüljenek be az almák a
hûtõkamrába.

– Hol tart az almás megújítása?
– A régi felszámolásával húsz

hektáron ültettünk új fajtákat. A
jégháló már kint van, a csepegtetõ

öntözõrendszer is hamarosan a he-
lyére kerül. A beruházást a 2013-as
kertészeti géptámogatáson belül
elnyert forrásból is finanszíroztuk.
Olyan új fajtákat telepítettünk,
amelyek az itteni idõjáráshoz alkal-
mazkodva könnyen pirosodnak. A
kivágások miatt idén kevesebb al-
mánk lesz, és sajnos a felvásárlási
árával sem lehetünk elégedettek. A
piacot az orosz embargó és ennek
következtében fellépõ lengyel ke-
resleti többlet befolyásolja kedve-
zõtlenül. A bekövetkezett károk
kompenzálására megnyílt uniós tá-
mogatással nem tudtunk élni, mert
a hazánknak szánt keret hamar el-
fogyott. Az alma nagyon alacsony
felvásárlási ára jelenleg nem fedezi
ráfordításainkat, így csak a tavaszi
értékesítés sikerében bízhatunk. 

Az alma nagyon egészséges
gyümölcs, ezért is tettük le vok-
sunkat a minõségi étkezési alma
elõállítása mellé. Új, a piacon job-
ban kelendõ fajták telepítésével az
a célunk, hogy világszínvonalú al-
maültetvényt hozzunk létre.

– Tart még az almaszüret. Hány
embert foglalkoztatnak?

– Örömünkre szolgál, hogy ker-
tészeti ágazatunk a szüreti munkák
során 80–100 embernek is biztosít
jövedelem-kiegészítési lehetõsé-
get egy-másfél hónapon át.

– Hogyan látja, milyen ered-
ménnyel zárhatják a 2014-es esz-
tendõt?

– Minden körülményt összevet-
ve a Zalagrár Kft. idén is teljesíti az
elvárást, vagyis várhatóan szép
eredménnyel zárhatjuk az évet –
köszönt el Pál György ügyvezetõ
igazgató.

Antal Lívia

PÁL GYÖRGY ÜGYVEZETÕ IGAZGATÓVAL BESZÉLGETTÜNK

Idei várakozások a mezõgazdasági termelésben


