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A magyar szabad sajtó napja al-
kalmából Rigó Csaba kormány-
megbízott felidézte a 167 éve tör-
tént eseményeket, a 12 pont fon-
tosságát és hangsúlyozta: a szó-
lás- és sajtószabadság értékké vált
1848-ban, és ezt az értéket meg
kell becsülni. Megköszönte az új-
ságírók munkáját, és mint fogal-
mazott, „a sajtó képviselõi, mint
egy külsõ munkatárs, úgy segítet-
ték a kormányhivatal munkáját és
juttatták el az információkat az
emberekhez.” Rigó Csaba szólt
még az áprilistól induló államre-
formról, melynek következtében
kevesebb vezetõvel, pontosabb és
hatékonyabb lesz a közigazgatás.  

Dr. Pál Attila, a megyei közgyû-
lés elnöke kiemelkedõnek tartot-
ta, hogy ennyi társszerv egyszerre
köszönti a sajtó képviselõit. Mint
fogalmazott, a megyei közgyûlés
kitûnõ kapcsolatot ápol a megyé-
ben dolgozó valamennyi médium-
mal. „Az elsõdleges, hogy a hírt el-
juttassák az olvasóknak. Fontos a
hiteles, õszinte, tisztességes, be-
csületes tájékoztatás” – mondta
dr. Pál Attila.

A továbbiakban Mester Sándor
fõkapitány-helyettes, Györe Edina,
az SZGYI megyei kirendeltségveze-
tõje és Kajári Attila tankerületi
igazgató köszöntötte a megjelent
újságírókat.

* * *
A szokásostól eltérõen néhány

nappal korábban (Balaicz Zoltán
polgármester erdélyi útja miatt)
adott fogadást a Mimosa Lounge
Kávézóban a városi önkormány-
zat, a helyi sajtóban dolgozó mun-
katársak részére.

Elsõként Balaicz Zoltán polgár-
mester köszöntötte az újságíró-

kat, és utalt arra, hogy Zalaeger-
szegen az önkormányzat és a saj-
tó kapcsolata jó és korrekt, hiszen
egy cél érdekében végzik munká-
jukat, ez pedig Zalaegerszeg jövõ-
je. Szólt arról is, hogy 1848-ban

azon a napon, március 11-én fo-
galmazták meg a 12 pontot és
nem véletlen, hogy ezek között
szerepelt a sajtó szabadságának
fontossága.    

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ is köszönetet mondott a saj-
tó munkatársainak az elmúlt évek-
ben végzett munkájukért. Mint fo-
galmazott, fontosnak tartja az
egymás iránti tiszteletet és a mél-
tóság megtartását, megadását
másoknak.

A SZABAD SAJTÓ NAPJA ALKALMÁVAL

Újságírókat köszöntöttek
A zalai médiumok képviselõit köszöntötte az Arany Bárány Téli-

kertjében a Zala Megyei Kormányhivatal, a megyei önkormányzat,
a Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság megyei kirendeltsége,
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ zalaegerszegi tankerü-
lete, valamint a megyei rendõr-fõkapitányság.

Az átadást konferencia elõzte
meg, melyen Köcse Tibor, Nagypáli
polgármestere mutatta be a helyi
energetikai önellátás irányába mu-
tató Zöld út falufejlesztési prog-
ram eredményeit. Ennek része-
ként többek között 95 telkes új la-
kóparkot alakítottak ki, ami az el-
telt tíz év alatt szinte teljesen be-
népesült. A falu élenjár a megújuló
energiák felhasználásában, nap-
kollektorok, napelemtelep, szélge-
nerátor, Led-es térvilágítás, sma-
ragdfa- és energiafûz-ültetvények
mind-mind elemei a helyi energe-
tikai rendszernek, mellyel a falu és
intézményei mûködtetésében je-
lentõs megtakarítást érnek el.
Nagypáli zöldfalu elképzelése
megmutatkozik a rózsakert kiala-
kításának szándékában is. Az elül-
tetendõ 6500 magyar nemesítésû
rózsatõ génbankként is funkcio-
nál. Hamarosan átadják a helyiter-
méküzemet, ahol fekete bogyós
gyümölcsöket dolgoznak fel. 

S még lehetne folytatni a sort,
mely Nagypálit egyedivé teszi a
települések között. „Mire képes a

magyar ember, ha összefog, ha tu-
dása legjavát adva használja az
uniós és hazai lehetõségeket” – fo-
galmazott az eredmények hallatán
Jakab István a helyitermék-kiállító-
tér elõtt. A Magosz elnöke hang-
súlyozta, Nagypáli falufejlesztési
modellje nem csupán követhetõ,
sokkal inkább követendõ nagyon
sok magyar település számára.
Példája mutatja, így is lehet ezt
tenni, jól, kellemesen és boldogan
élni egy kisfaluban.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ méltatta a képviselõ-testü-
let törekvéseit, melyekkel jobb
életkörülményeket kívánnak te-
remteni a lakóknak. Eredményeik
önmagukért beszélnek, Nagypáli
azon kevés hazai falvak közé tar-
tozik, ahol nõtt a népesség, még-
hozzá a duplájára. Mint mondta,
nem hiszi, hogy vetélkedni kellene
Nagypálival, de az út, amin járnak,
mintaként szolgálhat.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere az újragondolt tér-
ségi együttmûködés fontosságát
emelte ki annak érdekében, hogy

a TOP programban rendelkezésre
álló megyeszékhelyi és megyei
forrásokat hatékonyan tudják fel-
használni a települések javára. 

Mivel Zalaegerszeg ökováros
programja révén a környezettuda-
tos nevelés, a környezet és a ter-
mészet védelme mellett tette le
voksát, Nagypálival három terüle-
ten – a megújuló energiák alkal-
mazása, az elektromos kerékpárok
elterjedését szorgalmazó, a me-
gyeszékhelyt is érintõ projekt, va-
lamint a közös gazdaságfejlesztés
és ipartelepítés – képzelik el az
együttmûködést. 

A helyitermék-kiállítótér létesí-
tésére a Nagypáli Ifjúsági Közhasz-
nú Egyesület nyert 14,8 millió fo-
rintot a Leader-programon, mely-
hez az önkormányzat 9 millió fo-
rint saját erõt tett. A turisztikai fej-
lesztés alapvetõ célja a helyi agro-
és gasztrokulturális értékek, ha-
gyományok megismertetése, a la-
kosság által készített házi élelmi-
szerek és kézmûves termékek be-
mutatása, valamint a gyümölcsfel-
dolgozóban elõállított termékek
kóstoltása és értékesítése. 

A kiállítótér egy újabb „napos”
létesítmény Nagypáliban, mivel
energiaellátását többek között
napkollektorok biztosítják.

HELYITERMÉK-KIÁLLÍTÓTÉR NAGYPÁLIBAN

Ökofalu, ahol egyre többen élnek
Helyitermék-kiállítóteret adtak át Nagypáliban, a turisztikai célo-

kat is szolgáló impozáns létesítményt az innovációs központ mellet-
ti domboldalban, a földbe süllyesztve alakították ki.

Fotó: Antal Lívia
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Guitprechtné Molnár Erzsébet,
a Zalai Falvakért Egyesület elnöke
vetített képes elõadásban foglalta
össze az elmúlt 25 év jelentõs ese-
ményeit. Az egyesület 1990-ben
33 taggal alakult meg, jelenleg
288 tagú, melynek köszönhetõen
a megye egyik, ha nem a legna-
gyobb civil szervezetének számít.
Az egyesület példanélküli a tekin-
tetben is, hogy minden szektort
képvisel, mivel 147 települési ön-
kormányzatot, 21 civil szerveze-
tet, 130 magánszemélyt és 80 fa-
lugondnokot tudhat tagjai sorá-

ban, az utóbbiak külön tagozatot
is alkotnak. Az egyesület a vidék-
fejlesztés, a vidéken élõ lakosság
életfeltételeinek javítását, a táj, a
természet értékeinek megõrzését
tûzte ki alapcéljául megalapítása-
kor, mely irány mellett dolgoznak
ma is. 

Szeder-Kummer Mária, az
egyesület titkára köszöntõjében
úgy fogalmazott, az eltelt 25 év
nem úgy szállt el, hogy emberek
jöttek-mentek, programok való-
sultak meg, hanem sikerült mara-
dandó értékeket létrehozni Zala

megyében. Az egyesület mûködé-
se ugyanakkor számokban is fon-
tos, hiszen az eltelt idõszak alatt
120-130 projektet valósítottak
meg, segítve a falvakban élõk
esélyegyenlõségét mindenekelõtt
a falugondnoki hálózat kialakításá-
val, és többek között munkapiaci
szolgáltatások nyújtásával, a kö-
zösségfejlesztésre, a civil közössé-
gek erõsítésére irányuló kezdemé-
nyezéseikkel, az önkéntesség el-
terjesztésével.  

Az ünnepségen a köszönet jelé-
ül adták át a Zalai Falvakért-díjat,
Németh János Kossuth-díjas kera-
mikusmûvész plakettjét. Az elis-
merést ketten kapták. Sütheõ
Jánosné tanyagondok Zalalövõ
külterületein öt éve dolgozik,
közel 150 lakó életét nap mint nap
megkönnyítve. Dr. Szinku Mihály
állatorvosnak a tudomány, a mû-
vészet, a közélet és a civil társada-
lom terén kifejtett tevékenységét
ismerték el a díjjal. 

Antal Lívia

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere a mûsortervet is-
mertetõ sajtótájékoztatón el-
mondta, a Turay Ida Színházzal
egy új idõszak vette kezdetét az
egervári színházi esték életében,
mely nyári programot mindig is
szívesen látogatták a zalaeger-
szegiek. A város önkormányzata
Egervár polgármesterének meg-
keresésére elhatározta, hogy a
kulturális kapcsolatot erõsíten-
dõen támogatást biztosít a vár-
kastélynak. Ennek köszönhetõen
idén 2,5 millió forintot fordíta-
nak arra, hogy az állandó lakcím-
mel rendelkezõ városlakók díj-
mentesen vagy kedvezménnyel
látogathassák a várkastély prog-
ramjait. Balaicz Zoltán továbbá
beszélt arról, hogy gazdasági
együttmûködésben is gondol-

kodnak, ami mindkét település
turisztikai és idegenforgalmi
vonzerejének növekedését szol-
gálhatja. 

Darvas Ilona, a Turay Ida Szín-
ház alapító igazgatója ismertette
az idei mûsortervet, melyet a né-
zõk kívánságaihoz valamint a nyá-
ri esték hangulatához igazodva
állítottak össze. Az Anconai sze-
relmesek címû zenés komédia
díszleteként a színpadon egy
olasz kisvárost építenek fel. Be-
mutatják a Hunyadi Sándor novel-
lája alapján készült, Vöröslámpás
ház címû darabot, amit a Maláji
lány és a Csak kétszer vagy fiatal
címû vígjátékok követnek. 

Különleges színházi produk-
ciónak ígérkezik a Charley nénje
címû zenés vígjáték. A mûsoron
szerepel a Bubamara címû musi-

cal, valamint Huszti Péter Sárból,
napsugárból címû elõadása is. Az
elmúlt évben nagy sikerrel be-
mutatott, Csakazértis szerelem
címû retro musicalt a közönség
kérésére ismét mûsorra tûzik. A
tizenhárom elõadást tartalmazó
programsorozat augusztus else-
jén a Zalai és a Csepel Táncegyüt-
tes néptáncgálájával zárul.

Zsuppán Beáta sajtófõnök be-
jelentette: a jövõben családi
fesztiválközpontként kívánják
mûködtetni a várkastélyt. Május
31-én gyermeknapra, majd au-
gusztus végétõl három hétvé-
gén át õszköszöntõ programokra
várják a családokat.

Gyerkó Gábor, Egervár polgár-
mestere hozzáfûzte, a megye-
székhellyel való példaértékû jó
kapcsolat egyik hozadéka lehet
az is, hogy a következõ hóna-
pokban elkezdhetik tervezni a
Zalaegerszeg és Egervár között
létesítendõ kerékpárút nyomvo-
nalát is.

25 ÉVES A ZALAI FALVAKÉRT EGYESÜLET 

Maradandó értékeket hoztak létre
13 ELÕADÁST MUTAT BE A TURAY SZÍNHÁZ 

Programok az egervári várkastélyban 

Fennállásának 25 éves jubileumát ünnepelte a Zalai Falvakért
Egyesület Zalabéren. Az egész napos rendezvény a kisfalvak, a helyi
civil közösségek vezetõinek, tagjainak, családjainak, barátainak
együttlétére teremtett alkalmat, melyen díjakat is átadtak.

Kálmán Imre Cigányprímás címû operettjének június 18-i bemu-
tatójával veszi kezdetét a Turay Ida Színház nyári elõadás-sorozata
az egervári Nádasdy–Széchenyi várkastélyban.

Elsõsorban a hazai vállalko-
zások megfelelõ minõségû és
mennyiségû alapanyaggal való
ellátását szolgálja az állami erdõ-
gazdaságoknál a közelmúltban
bevezetett faanyagforgalmi sza-
bályozás – mondta Zalalövõn az
FM állami földekért felelõs állam-
titkára.

Bitay Márton a Szalai Fafeldol-
gozó és Kereskedelmi Kft. telep-
helyén tartott sajtótájékoztatóján
arról beszélt: a 22 magyarországi
állami erdõgazdaság évente 3,5-4
millió köbméter fát termel ki,
amelybõl nagyjából 150 ezer köb-
méter a legértékesebbnek számí-
tó tölgy. Az új faanyagforgalmi
szabályozás révén szeretnék biz-
tosítani, hogy a fa elsõsorban a
magyar vállalkozásokhoz kerüljön,
és elõnyben részesüljenek az álla-
mi fafeldolgozó üzemek.

Faanyagforgalom
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Fontos tudni: az Euro Velo, tel-
jes néven az Európai Kerékpárút
Hálózat az Európai Kerékpáros Szö-
vetség terve 14 hosszú távú,
egész Európát átszelõ kerékpárút
kialakítása. Ezen utak teljes hossza
több mint 70 ezer kilométer, mely-
bõl 45 ezer kilométer már elké-
szült. 2009-ben az úthálózat ki-
egészítésre került a 13-as és 15-ös
útvonallal. A 13-as útvonal a Vas-
függöny mentén került kijelölésre,
és ennek egyik Magyarországot
érintõ szakaszát 2014. augusztus
19-én adták át.

A lenti konferencia céljáról, a
zalai kerékpárút-fejlesztésrõl Pá-
csonyi Imrét, a megyei közgyûlés
alelnökét kérdeztük.

– Miért fontos Zala megyének
a kerékpárút-fejlesztés?

– A kerékpárút-fejlesztések ed-
dig általában egy-egy csomópont-
hoz, nagyobb településekhez kap-
csolódtak. Messze vagyunk még
attól, hogy a kerékpárutak hálóza-
tot alkossanak, olyant, amelyik a
megye átjárhatóságát és a mesz-
szebb esõ turisztikai látványossá-
gokat összeköti, de azért is ez az

egyik prioritás, mivel az Európai
Unió is a hálózatok létrejöttét tá-
mogatja. Nem véletlen, hogy a
megyei önkormányzat kezdemé-
nyezésére a szakértõnk összeállí-
totta az eddigi fejlesztések tér-
képét, egy másikon pedig láthat-
juk a megcélzott fõ irányokat. A
legfontosabb célunk, hogy Zalát is
bekapcsoljuk a nemzetközi vérke-
ringésbe. Egyre több turista vá-

lasztja a kerékpárt, mint közleke-
dési eszközt, mint életformát, így
egyre több a kerékpáros turista,
akiknek az igényeit ki kell elégíte-
ni. De fontos a munkahelyek meg-
közelíthetõsége is, tehát a két fej-
lesztési célt össze lehetne kapcsol-
ni, egymásra épülhetne a kettõ.
Plusz bevételi forrást jelent a ke-
rékpáros turizmus az egyes tele-
pülések vállalkozóinak, s egyben
munkahelyteremtõ hatása is lehet.

Fõ stratégiai területünk a Bala-
ton, Hévíz, Zalakaros, és bár a Bala-
ton körbe kerékpározható, a nem-
zetközi hálózatba még nem került
bekötésre – fogalmaz Pácsonyi Im-
re. Nem szabad figyelmen kívül
hagynunk a vasi és Somogy me-
gyei kerékpárutakhoz való csatla-
kozás ügyét a szlovén és osztrák
hálózathoz való illeszkedés mel-
lett.

– Mit jelent mindez a gyakor-
latban, az egyes szakaszok eseté-
ben?

– Célunk a déli, az országhatár-
ral párhuzamosan haladó Vasfüg-
göny kerékpárút és a Balaton ösz-
szekötése (itt magyar oldalon is
van még hiányzó kerékpáros sza-
kasz), valamint az, hogy a
Zalavölgye kerékpárút is jusson el
a Balatonig. 

Nagykanizsa felõl lehessen elér-
ni Zalakaros térségét, majd a Kis-
Balaton területén át a Balatont is
meg lehessen közelíteni kerékpár-
ral. A két megyei jogú város közti

összeköttetés nem képezi az or-
szágos hálózat részét, ugyanakkor
ezt is fontosnak tartanám. 

– Lesz a kerékpárút-fejlesztés-
re elég pénz?

– Természetesen annyi nem áll
rendelkezésre, amennyit szeret-
nénk. Viszont jó lenne egyéb köz-
ponti forrást is találni, hogy ne
csak az integrált területi program-
ban lévõ pénzt lehessen a fejlesz-
tésekre felhasználni. 

– Mit tartalmaz a Lentiben el-
fogadott szándéknyilatkozat?

– A szándéknyilatkozat a me-
gyei önkormányzat és a „Zala két
keréken 2020” programban érin-
tett önkormányzatok, szervezetek
együttmûködésérõl szól. Arról,
hogy a megyei hálózatos kerék-
párút-fejlesztési program megva-
lósítása közös érdek. Prioritásként
kívánjuk kezelni a legfontosabb tu-
risztikai attrakciók kerékpáros
megközelíthetõségét és körbejár-
hatóságát célzó fejlesztéseket, az
országos-nemzetközi kerékpáros
útvonalakat összekapcsoló fejlesz-
téseket és a zalaiak mindennapi
életében szerepet játszó kerékpá-
ros útvonalak fejlesztését. 

A programban a kerékpárutak
építése, kijelölése mellett hangsú-
lyos szerepet kap a szolgáltatási
infrastruktúra fejlesztése és a ke-
rékpározáshoz köthetõ szolgálta-
tások bekapcsolása a rendszerbe.
Célunk továbbá egy egységes Zala
megyei kerékpáros információs
adatbázis létrehozása. Szeretnénk,
ha 2020-ra jelentõsen emelkedne
a kerékpáros kirándulások száma
és a turisták ezzel összefüggõ köl-
tése is.

SZÁNDÉKNYILATKOZAT KÖZÖS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA

Két keréken Zala megyében
A „Zala két keréken” elnevezésû projekt záró konferenciájára ke-

rült sor a közelmúltban, Lentiben. Az eseményen többek között szó
volt a kerékpáros turizmus fejlesztésérõl, hatásáról, és e témában
több elõadást is hallhattak az érdeklõdõk. Tóth János, a megyei ön-
kormányzat által felkért szakértõ pedig térképek bemutatásával a
jelenlegi zalai kerékpárút-szakaszokról és a várható, illetve javasolt
bõvítésekrõl tartott tájékoztatót.

Pácsonyi Imre

A történelmi Zala megye kö-
zépkori templomait mutatja be a
teljesség igényével a Romanika
Kiadó új könyve – mondta el az
MTI-nek a kötet egyik szerzõje és
a kiadó vezetõje, Horváth Zoltán
György.

A könyv 65 Zala megyei telepü-
lés 76 középkori templomának
történetét ismerteti több mint
400 színes fotóval illusztrálva. A
magyar mellett német és angol,
valamint a muraközi templomok

esetében horvát nyelvû szövegek
is találhatóak a kötetben. A ma-
gyar utazók számára elsõsorban
az egykor Zala megyéhez tartozó,
azonban ma Horvátország terüle-
tén fekvõ Muraköz középkori em-
lékei bizonyulhatnak különleges-
ségnek, ugyanis ezen a környéken
több „megdöbbentõen szép, és
hatalmas” templom található,
többek között Drávavásárhelyen,

Bottornyán, Muraszentmárton-
ban. A történelmi Zala megye ma
Szlovéniához tartozó részébõl
Horváth Zoltán György Bántornya
települését említette, amelynek
gótikus templomában fennmaradt
egy rendkívül gazdag, Aquila Já-
nos festette freskóegyüttes. A 14-
15. században alkotó mûvész ne-
véhez fûzõdnek többek között a
veleméri templom híres freskói.

Kötetben középkori templomaink
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– Az iskola fenntartásához való
hozzájárulás több mint 19 millió fo-
rintot tesz ki nyolc hónapra. Ezt
majdnem egyedül az önkormány-
zatunk biztosítja, mert idéntõl a ko-
rábbi fenntartó települések, Csöde
kivételével nem járulnak hozzá a ki-
adásokhoz, mert háromezer fõ
alattiak. A statisztika szerint
Zalalövõ lakossága is már három-
ezer alá csökkent, így reméljük az
önkormányzatunk is mentesül e
kötelezettség alól és így szeptem-
bertõl nem kell hozzájárulást fizet-
nünk a „KLIK-nek”.

– Milyen fejlesztéseket tervez-
tek be a költségvetésbe?

– Képviselõ-testületünk döntött
a 86-os fõút melletti kerékpárút
közvilágításának kiépítésérõl, amit
energiatakarékos napelem-
rendszerrel szeretnénk megoldani.
Önerõbõl valósítjuk meg a fejlesz-
tést, mely a közlekedõk biztonsá-

gát szolgálja. Reméljük a közvilágí-
tás kiépítése révén a helységjelzõ-
tábla is kikerül a város szélére, ami
vélhetõen lassabb haladásra kész-
teti majd a kamionokat. Nagyon
rossz állapotban van az önkor-
mányzati úthálózat, melynek az
õszi esõzés sem tett jót. Vis maior
pályázaton hárommillió-kettõszáz-
ezer forintot kaptunk, melybõl és
részben önerõbõl három utat (ket-
tõ föld- és egy aszfaltos utat)  tu-
dunk felújítani. Az utóbbit kopóré-
teggel is ellátjuk majd. Ahogy pén-
zünk engedi, valamint szeretnénk a
buszváróinkat is felújítani, egysé-
ges arculat szerint. 

A városban nagyon sok vízelve-
zetõ árok van, amit rendbe kell ten-
nünk, ahogy a parkok és közterüle-
tek gondozására is figyelni kívá-
nunk. Ehhez várjuk az április elejére
meghirdetett közmunkaprogram
tényleges elindítását, melyben

18–20 fõ foglalkoztatását szeret-
nénk biztosítani. 

– 2015-tõl a Zalavíz Zrt. mûköd-
teti a vízmûvet a városban. Milyen
változásokban reménykednek?

– Nagyon elavult az ivóvíz-rend-
szer, amit még eternitcsõbõl épí-
tettek, ezért is megérett a cserére.
Erre mikor kerülhet sor, nem tud-
juk. A szennyvíztelep bõvítésére és
technológiai korszerûsítésére már
korábban nyújtottunk be pályáza-
tot, melyet a Zalavíz Zrt.-vel együtt
készítettünk el. Sajnos egyelõre
nem kapott támogatást, várjuk új
pályázat kiírást. Városunk a Zala víz-
gyûjtõ területén fekszik, környe-
zetvédelmi szempontból ezért tart-
juk kiemelten fontosnak a beruhá-
zás megvalósítását.

– Mikor kezdõdhet meg a men-
tõállomás építése?

– A munkálatok csak május ele-
jén kezdõdhetnek el. A csúszás oka,
hogy az ásatások során találtak egy
római kori falat, ami ötven centi-
méterrel belóg a tervezett mentõ-
állomás alá. Emiatt a tervezéstõl a
szakhatósági engedélyekig, min-
dent újra kellett csinálni, beszerez-
ni. A mentõállomás, a mentõszol-
gálat hiánya most már közel 15 éve
problémája Zalalövõnek, ez oldód-
hat meg a kivitelezés novemberi
befejezésével.

– A 86-os fõút elkerülõ szaka-
szának megépítése után végre
fellélegezhetnek… 

– Mindenképpen nagy meg-
könnyebbülés lesz, hiszen napi
több mint kétezer kamion halad át
a településen, kedden és pénteken
szinte egymást érik a jármûvek. Az
elkerülõ átadásával azonban nem
szabadulunk meg minden gondtól.
A hatalmas forgalomtól a kõhíd alja
megrepedezett, és betondarabok
esnek le róla. Nem bírja a terhelést

a vasúti átjáró új gumiágya sem,
valamint süllyednek a tavaly elõtt
felújított aknatetõk. Ezek a problé-
mák mind megoldásra várnak. 

A NIF-fel és a közútkezelõvel
már tárgyaltunk a jövõrõl: hogyan
is tiltsuk ki a kamionokat táblákkal a
városból. Az elképzelés szerint a Za-
laegerszeg és Õriszentpéter közötti
szakaszt ven-
nénk át üzemel-
tetésre, melyre
3,5 tonnás súly-
korlátozást ve-
zetnénk be, illet-
ve megszüntet-
nénk a szerpen-
tinen a város-
központba való
bejutást. A 86-
os északi beve-
zetõ szakaszát
azonban nem
tudjuk lezárni,
mert itt két ipar-
terület helyezkedik el.  Természete-
sen minimálisra szeretnénk csök-
kenteni a kamionforgalmat a város-
ban, ugyanakkor az ipari parkok ka-
mionos elérhetõsége továbbra is
fontos számunkra.

– Zalalövõ neve lassan összefo-
nódik a lovassporttal…

– Megosztanék egy örömhírt,
melyre nagyon büszkék vagyunk.
Városunk elnyerte az országos C-
kategóriás fogathajtó bajnokság
döntõjének rendezését, ami októ-
ber 10-én lesz, az új szabadidõpark-
ban tartjuk, ahol addigra megépít-
jük a lelátót is.  Minden megyébõl
három fogat, Zalából pedig hat ér-
kezik a megmérettetésre.  A lovas
sport kedvelõit a május 30-i kombi-
nált fogathajtásra, a júliusi díjugra-
tó viadalra, valamint a Zala Menti
Napok keretében rendezett fogat-
hajtó versenyre is elvárjuk. 

Építkezések idõszaka Zalalövõn
Zalalövõ önkormányzata mintegy 660 millió forinttal fogadta el

2015. évi költségvetését, melyben a legnagyobb terhet továbbra is
az általános iskola fenntartásához való hozzájárulás adja – mondta
érdeklõdésünkre Pintér Antal polgármester, akit az idei feladatokról
és tervekrõl kérdeztünk.  

Zalalövõn a Salla Mûvelõdési
Központban tartott ünnepi ren-
dezvénnyel emlékeztek meg az
1848/49-es magyar forradalom
és szabadságharc 167. évfordu-
lójáról. Hõsei tiszteletére ko-
szorúkat helyeztek el Petõfi
Sándor emlékmûvénél.

A helyi általános iskola 6. évfo-
lyamos tanulói színvonalas mû-
sorban keltették életre a március

15-én kitört szabadságharc meg-
határozó eseményeit, melyrõl za-
lai vonatkozásokkal részletes tör-

ténelmi áttekintést adott ünnepi
beszédében dr. Vándor László. A
Magyar Vidéki Múzeumok Szövet-
ségének tisz-teletbeli elnöke töb-
bek között arról beszélt, hogy
1848. március 20-án Kanizsán ki-
nyomtatták a 12 pontot, amit
minden mezõvárosba, így
Zalalövõre is eljuttattak. A telepü-
lést ugyan elkerülték a harcok, de
a mellette fekvõ hadiúton egy-
mást érték az átvonuló hadtes-
tek, köztük Perczel Mór honvéd-
tábornok seregének egy része,
melyben zalalövõiek is harcoltak
a magyar szabadságért.

A megemlékezõket köszön-
tötte Barabás Attila, a marosvá-
sárhelyi Maros Mûvészegyüttes
igazgatója is, aki a 48-as szabad-
ságharc kapcsán a határok nélkü-
li nemzeti összetartozásra, a
múltra való visszatekintés, vala-
mint a jövõ felelõsségteljes alakí-
tásának fontosságára hívta fel a
figyelmet. Ezt követõen az elsõ
világháború ihlette, Imádság há-
ború után címû táncjátékot te-
kinthette meg a közönség a
Maros Mûvészegyüttes elõadá-
sában.

48 HÕSEIRE EMLÉKEZTEK

A Zalavíz Zrt. tizenharmadik
alkalommal ünnepelte a víz vi-
lágnapját. Az idei évben is pá-
lyázatokkal és üzemlátogatás-
sal hívta fel a figyelmet a szol-
gáltató természeti kincsünk
fontosságára. A nap folyamán
több mint 400 gyermek látoga-
tott el a társaság zalaegerszegi
víztisztító telepére, hogy a nyílt
nap során megismerkedjen az
ott folyó munkával. A díjkiosz-
tó eseményen részt vett
Balaicz Zoltán polgármester és
Gecse Péter alpolgármester.

– A város életében ez egy
olyan esemény, amikor külsõ
szemlélõk is bepillanthatnak a
hétköznapi életünkbe. Ma már az
a természetes, hogy otthon kinyit-
juk a csapot, és ivóvíz folyik belõ-
le. De a világ számos területén ez
nem egy megszokott eljárás.
Ezért nagyon fontos, hogy a fiatal
generáció lehetõséget kapjon ar-
ra, hogy üzemlátogatás kereté-
ben megismerkedjen a ivóvízter-
meléssel, a szennyvízelvezetés-
sel a laboratóriumi vizsgálatokkal,
vagyis az egész munkafolyamat-
tal – fogalmazott érdeklõdésünkre

Nagy András, a Zalavíz Zrt. ve-
zérigazgatója. – Minél korábban
ismerkednek meg a diákok a víz
elõállításának folyamataival, an-

nál tudatosabb felhasználókká,
fogyasztókká válhatnak életük so-
rán – tette hozzá.

A vezérigazgató elmondta: mi-
vel a világ vízkészlete, különösen
az ivóvíz tekintetében, rohamo-
san csökken, lassan a világon
stratégiai kérdés lesz a víz. Na-
gyon fontos tehát a vízbázisvéde-
lem a fenntartható fejlõdés érde-
kében. Nem csak a Zalavíz Zrt.
tartja fontosnak a vízvédelmet,
hanem a kormány különbözõ
programjaiként nemzetközi konfe-
renciákon is foglalkoznak ezzel a
kérdéssel. A vízre vigyáznunk

kell, hiszen a víz nem az élet ele-
me, hanem maga az élet.

A víz világnapja alkalmából
rendezett eseményen Gecse Pé-
ter köszöntõjében az ökováros és
a környezettudatos nevelés fon-
tosságát emelte ki. Hangsúlyozta:
a víz nem csak fogyasztható ter-
mék, hanem energia is, melyre vi-
gyázni kell. 

A nyílt napon került kiállításra
az a több mint 250 alkotás, mely a
víz világnapi pályázatára érkezett
három korcsoportban – óvodás,
alsós és felsõs – és amelyek közül
a legjobbakat díjazták. Elhangzott:
a kiállított rajzokon jól látszik, mit
gondolnak a gyerekek a vízrõl, mi-
ért tartják fontosnak, és miért sze-
retik. Nagy András szerint, ha a di-
ákok bármilyen formában is gon-
dolnak a vízre, már megéri a világ-
napi események szervezése.
Díjazottak: 

Óvodás korcsoport: I. helye-
zett: Devecser Ramóna, bagodi

Napsugár Óvoda, II. helyezett:
Fényes Boglárka, Radnóti Úti
Óvoda, III. helyezett: Kocsis
Bozsóka, Petõfi Úti Óvoda.

Általános iskola, alsós korcso-
port: I. helyezett: Király Kira, Lan-
dorhegyi Általános Iskola, II. he-
lyezett Dános Réka, Zalaszent-
iváni Általános Iskola, III. helye-
zett: Döbrentei Dóra Emma,
Teskándi Általános Iskola. Külön-
díjat kapott: Bogdán Ivett, a

söjtöri Deák Ferenc Általános Is-
kola tanulója.

Általános iskola, felsõs korcso-
port: I. helyezett: Koltai Máté
Márk, lenti Vörösmarty Általános
Iskola. II. helyezett: Konyecshi
Noémi Bianka, Liszt Ferenc Álta-
nos Iskola, III. helyezett: Stanbury
Esztella, Liszt Ferenc Általános
Iskola.

GRATULÁLUNK
VALAMENNYIÜKNEK!

VIGYÁZZUNK A VÍZRE, A VÍZ MAGA AZ ÉLET
ÜZEMLÁTOGATÁS, RAJZPÁLYÁZAT EREDMÉNYHIRDETÉSE

A VÍZ VILÁGNAPJA A ZALAVÍZ ZRT. EGERSZEGI VÍZTISZTÍTÓ TELEPÉN
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– A január közepén történt
alapkõletétel óta látványos elõre-
lépést regisztrálhatnak a fürdõlá-
togatók. Jelenleg már a mintegy
ötezer köbméter talaj kiemelését
követõen, az alapszigetelési és be-
tonozási munkálatok lezárása
után, megkezdõdött a vasbeton
szerelvények elhelyezése is. A für-
dõ területén megvalósuló új me-
dencék kitûzése és a közmûveze-
tékek feltárása is megtörtént.  Bí-
zom benne, hogy a beruházás ha-
táridõre befejezhetõ lesz.  

– A város idénre elfogadott
költségvetése mekkora nyújtóz-
kodást enged? Mi mindenre sike-
rült tartalékolni?

– Jóllehet a legnagyobb tételt a
minõségi szálláshely építésére jó-
váhagyott összeg jelenti, a képvi-
selõ-testület a település mûködte-
tésének költségvetési tételeire is
nagy figyelmet fordított. Nem sze-
retnénk, ha ez a terület csorbát
szenvedne. Ezen kívül gondolnunk
kellett az idén induló uniós, illetve
hazai pályázatok elõkészítési költ-
ségeinek betervezésére is.

– Az idegenforgalmi szezon be-
indulásáig milyen pályázati projek-
tek segítik a város fejlõdését?

– Az elõzõ évekhez hasonlóan
idén is szeretnénk elnyerni a „Ke-
rékpárosbarát település” címet.
Ugyancsak benyújtottuk a helyi ér-
tékek megismertetését célzó, a
nemzeti értékek és hungarikumok
gyûjtésének, kutatásának, népsze-
rûsítésének, megismertetésének,
megõrzésének és gondozásának
támogatására készített pályázati
anyagunkat. Elkészült a rendez-
vénynaptárunk, melynek fontos
eleme az idén is megrendezésre
kerülõ „Lenti Nyári Esték” turisták
által is kedvelt ingyenes program-
sorozata. 

– A horvát, szlovén és osztrák
határ közelségét idén milyen mó-
don igyekszik kihasználni a város? 

– Továbbra is élõ az együttmû-
ködés a Muravidék közösségeivel,
számos kapcsolódó programunk
van. Megkezdtük a horvát, szlovén
és osztrák testvérvárosainkkal az
elõttünk álló ciklus együttmûködé-
si területeinek átgondolását. Külön
hangsúlyt helyezünk a gazdaság-
és közlekedésfejlesztésre, valamint
a közös turisztikai desztináció kiala-
kítására. 

– Az egészségügyi rendszer or-
szágos átalakítása érinti-e a vá-
rost valamilyen formában? 

– A ciklusprogramunkban meg-
fogalmazottak szerint a jelenlegi
szolgáltatási struktúra fenntartása
és hatékony mûködtetése a fõ cél.

Az egészségügyi alapellátás tárgyi,
szakmai feltételeinek javítása mel-
lett a szakorvosi rendelõintézet
szakmai önállóságának megõrzése
is várospolitikai érdek. Az „Öngyó-
gyító Lenti Kistérség” címmel nyer-
tes pályázatunk által létrehozott
Egészségfejlesztési Iroda is új, in-
gyenes egészségre nevelõ és szem-
léletformáló szolgáltatásokat nyújt.
A közeljövõ feladata a gyógyfürdõ
gyógyászati tevékenységének,
gyógyszolgáltatási körének és ellá-
tási struktúrájának bõvítése.

– A segélyezési rendszer átala-
kításával a járási hivatalokhoz ke-
rült az egészségkárosodási és

gyermekfelügyeleti, valamint a
foglalkoztatást helyettesítõ támo-
gatások kezelése. A szociális biz-
tonság erõsödik, vagy gyengül
Lentiben?

– Nem gyengülhet a szociális
háló. Szeretnénk, ha továbbra is
ugyanazt a biztonságot nyújthat-
nánk a támogatotti körnek, melyet
az elõzõ ciklusban is megvalósítot-
tunk. Szakbizottságunk által kidol-
gozott javaslatok alapján önkor-
mányzatunk teljesen új rendeletet
fogadott el. Ennek tartalmát a terü-
leten mûködõ partnerek: a gyer-
mek- és ifjúságvédelem, a szociál-
politikai kerekasztal és az idõsügyi
tanács véleménye alapján módosít-
juk. A szociális érzékenység mindig
is kiemelt jelentõségû volt szá-
munkra, a jövõben is prioritásként
kezeljük azon feladatainkat, me-
lyekkel az idõsek és hátrányos hely-
zetû csoportok szociális, gazdasági
helyzetén javíthatunk. 

– Lenti vonzerejét és megtartó
erejét hagyományainak tisztelete,
kreatív szellemisége, az együtt-
mûködõ közösségek adják. Mi-
ként támogatják a civil szféra kép-
viselõit?

– Településünk közösségi életé-
nek meghatározó szereplõi a külön-
féle területeken mûködõ mintegy
ötven civil szervezet aktív tagjai.

Számítunk véleményükre várospoli-
tikánk alakításában, rendezvényeik
fontos részét képezik Lenti prog-
ramkínálatának. Közülük a legjelen-
tõsebbeket az éves költségvetés-
bõl, valamint a Civil Kurázsi Alapít-
ványon keresztül is támogatjuk. 

– Mennyire sikeres a kapcsolat
a városban mûködõ cégekkel,
üzemekkel, vállalkozásokkal?

– Információim szerint a legtöbb
gazdasági szereplõ fejleszteni sze-
retne. Alapvetõ érdekünk, hogy a
foglalkoztatás mutatóit növeljük. A
város vezetése folyamatosan kon-
zultál a területén mûködõ cégek,
vállalkozások vezetõivel, a befekte-
tési, beruházási, munkahely-
teremtési szándékkal érkezõket so-
ron kívül fogadjuk. A négycsillagos
szálloda létesítésével mintegy öt-
ven új munkahelyet is teremtünk,
melyek betöltésére az idegenforga-
lomban tapasztalatot szerzett, ma-

gasan kvalifikált dolgozók jelentke-
zését várjuk.

– Idén jut-e kellõ forrás az okta-
tási-nevelési intézmények moder-
nizálására, fejlesztésére?

– A fenntartásunkban mûködõ
bölcsõde és a napközi otthonos
óvoda jó szakmai színvonalon végzi
munkáját. Jelenleg várjuk az elmúlt
év végén az óvoda Vörösmarty úti
épületének energiahatékony meg-
újítására benyújtott pályázatunk
eredményét, de megkezdtük a tár-
gyi, szakmai és létesítményi felté-
telek jövõbeni javítását szolgáló
tervek kidolgozását.

– A sikeres város nem feltétlen
gondtalan város. Lenti képes felül-
emelkedni a problémákon?

– Sokat vagyok az emberek kö-
zött, bátran felkereshetnek kérése-
ikkel, javaslataikkal. Még a legna-
gyobb odafigyelés mellett is elõfor-
dulhatnak érdekütközések, vélt
vagy valós sérelmek, melyeket or-
vosolni kell. A folyamatos párbe-
szédnek megvannak a kialakított
fórumai és formái, ahol lehetõsé-
get biztosítunk a kölcsönös véle-
ménycserére, illtve a rendszeres in-
formációáramlásra. Továbbra is szá-
mítunk a helyi polgárok aktív segít-
ségére és mi is mindent megte-
szünk, hogy Lenti továbbra is sike-
res város maradjon.               N. N.

PARTNERSÉG A SIKER KULCSA

Kitart Lenti lendülete 

– Nagykapornakon nincs hagyománya annak,
hogy egy nagyobb szabású ünnepséget tartsunk
március 15-én. A választások elõtti közmeghallgatá-
son felmerült ennek igénye, de én úgy vélekedek
errõl, hogy a tévében mindenki nyomon tudja kö-
vetni az országos megemlékezéseket, és el lehet lá-
togatni a zalaegerszegi rendezvényre – mondja
Sifter Péter, akivel a mûsor után beszélgettünk. – Az
1848-49-es forradalom és szabadságharc hazánk
történetének egyik meghatározó eseménye, már-
cius 15-e egyik legkiemelkedõbb jelentõségû napja.
A diákok hetedikben tanulnak errõl, éppen ezért
szerepeltek a hetedik osztályosok néhány nyolcadi-
kos diák közremûködésével a mûsorban. A gyere-
kek a forradalom eseményeinek felidézésével átér-
zik az ünnep fontosságát, ami lelkesedésükbõl is ki-
tûnik. A faluházban tartott iskolai megemlékezéssel
rójuk le tiszteletünket 48 hõsei elõtt, a rendezvény
nyilvános, amit bárki megtekinthet. 

– Hogyan éli az önkormányzat mindennapjait
mostanság?

– Már nyilatkoztam arról, hogy az önkormány-
zati adósságrendezés illetve feladatfinanszírozás
nem igazán érint jól bennünket. Úgy vélem, Nagy-
kapornak egy megtakarításokkal rendelkezõ, pros-
peráló faluból átlagos községgé vált. Nem arról
van szó, hogy nehéz helyzetben lennénk, de nem
vagyunk jól sem. Számunkra gondot jelent a fel-
adatfinanszírozás például abban a tekintetben,
hogy a faluház mûködtetése, a kultúra finanszíro-
zása nem szerepel a támogatott célok között. Va-
gyis nem kapunk semmilyen forrást, erre iparûzé-
si adóbevételünket meg a kis megtakarításainkat
kell felhasználnunk. A 76-os fõút felújítása nagyon
sok bosszúságot okozott, ugyanakkor növelte

iparûzési adóbevételeinket. Az építkezés befejezé-
se után azonban búcsút mondhattunk ennek. A
helyi vállalkozások nehéz helyzetük miatt inkább
visszafejlesztettek. Így a minimálisra csökkent
iparûzési adóbevételbõl kellene finanszíroznunk a
kultúrát, a faluház mûködését, amely kistérségi il-
letve központi szerepet tölt be azáltal, hogy ön-
kormányzati hivatalunkhoz nyolc kistelepülés tar-
tozik. 

– A faluházat nemrég újították fel az IKSZT
programon belül. Ebben mûködési támogatás is
szerepel...

– Az IKSZT program éppen arra hivatott, hogy a
felújított faluházat megtöltsük élettel, kulturális
programokkal és egyéb szolgáltatásokkal. Való igaz,
a pályázatból kapunk forrást erre körülbelül még
egy évig. Ez azonban csak hárommillió forint,
ugyanakkor e célra fordított kiadásaink éves szinten
meghaladják a nyolcmillió forintot. Tehát a fennma-

radó ötmillió forintot ki kell pótolnunk
saját erõbõl. Persze csökkenthetnénk
a falunapi kiadásainkat, a kétnaposból
egynaposat rendezhetnénk. Kimond-
va, soknak tûnhet az az összeg, amit
ráfordítunk, de ha elosztjuk a lélek-
számmal, kiderül, mi sem költünk rá
többet, mint egy kisebb falu. Azt gon-
dolom, falunapunk színvonalában bár-
mely városi rendezvénnyel felveszi a
versenyt. A country és gasztro-
fesztivállal sikerült olyan hagyományt
teremtenünk, amit sajátunknak te-
kinthettünk, és ami immár összekap-
csolódik településünk nevével.

Másik problémánk, hogy a feladat-
finanszírozásban csak a hatszáz lélek-
szám alatti települések falugondnoki
szolgálatát támogatják. Mi semmiféle
normatívát nem kapunk a feladatra,
mivel településünk 930 fõs. Úgy vé-
lem, a nagyobb lélekszámú falvakat is
megilletné a támogatás, így minket is,
és nemcsak a kisebbeket. Egyrészt

több lehet a szolgáltatást igénybe vevõk száma,
másrészt nekünk van óvodánk, iskolánk, továbbá az
intézményekhez kapcsolódóan olyan programok,
amikor a gyerekeket szállítani kell. Ugyanakkor,
ahogy már említettem, önkormányzatunk a falu-
gondnok bérére, a falugondnoki autó fenntartására

nem kap semmilyen támo-
gatást. 

– Változott a közmunka-
program rendszere. Ho-
gyan értékeli?

– Az új szabályozásban
hátránynak tekintjük, hogy
a munkaügyi központ nem
elõzetes egyeztetés alapján
közvetíti ki az embereket.
Az, hogy ki a kiközvetített
személy, vagy egyáltalán al-
kalmas a munkavégzésre,
sok vitára ad majd okot a
faluban. A mozgástér kicsi,
elutasítani csak a létszámfe-
lettit lehet.

Sifter Péter polgármes-
ter a beszélgetés végén úgy
összegzett: az elmúlt nyolc
évben nemcsak rentábilisan

mûködtették az önkormányzatot, hanem sok
olyan fejlesztést is megvalósítottak (mindkét fel-
adatot hitelek felvétele nélkül), melyek igazán
komfortossá tették a falut, jobb életkörülménye-
ket teremtve a lakók számára. Remélik, hogy a je-
lenlegi gondok ellenére tovább szépíthetik a tele-
pülést az új önkormányzati ciklusban mindannyiuk
megelégedésére. 

Antal Lívia

ISKOLAI MÛSOR – MEGEMLÉKEZÉS MÁRCIUS 15-RÕL

Nagykapornak gondjai és reményei
Az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc

évfordulójára emlékeztek a nagykapornaki általá-
nos iskola tanulói és tanárai március 13-án, pénte-
ken. A versekkel, közös énekléssel és a forradal-
mat idézõ képek vetítésével színezett mûsort
Sifter Péter polgármester az iskola történelemta-
náraként állította össze és vezette le, ami mindvé-
gig fenntartotta a gyerekek érdeklõdését változa-
tosságának köszönhetõen. 

Lenti régi álmát megvalósítva, letette egy négycsillagos HotelStars
minõsítésû szálloda alapkövét és megkezdõdött a régió legnagyobb,
turisztikai attrakciófejlesztéssel egybekötött beruházása. Március kö-
zepéig mi valósult meg a projektbõl? – tettük föl a kérdést Horváth
László polgármesternek.
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HORIZONT 7RÉGIÓ
Sármellék büszke a civil szerve-

zeteire. Az önkormányzat lehetõ-
ségeihez mérten minden segítsé-
get igyekszik megadni az alulról
jövõ kezdeményezések erkölcsi és
anyagi támogatására. 

– A klubjaink aktívak, részt és
szerepet vállalnak az ünnepeink
méltó lebonyolításában, a rendez-
vények megszervezésében. Jó hí-
rünket viszik más településeken
tartott fesztiválokon. Örömteli
megtapasztalni, hogy a közösségi
szellem átöröklõdik, és minden ge-
nerációt megérint. Az idõseket tö-
mörítõ SÖTYE, a középkorúakat
összefogó BRACCS, a fiatalokat
egybe fogó sportegyesület is na-
gyon erõs a közösségformálásban.
Az Otelló borbarát kör már a
Szentgyörgyváron élõknek is prog-
ramot, lehetõséget kínál és a pol-
gárõrök sem csak a közterületeket
vigyázzák, hanem részt vállalnak
különféle feladatokból is. Minden-
nek hosszú távon haszna van és
hozadéka lesz – foglalta össze Hor-
váth Tibor. A polgármester olyan
összetartó képviselõ-testületet irá-
nyít, amelyben nincs helye a szét-
húzásnak.

– Sármellék község nevének
hallatán a legtöbb embernek a re-
pülõtér jut eszébe…

– Igen, a falu déli részén üzemel
a Nyugat-Dunántúl legforgalma-
sabb reptere, ahova teherszállító
gépek, illetve menetrendszerû és
charterjáratok érkeznek. Örvende-
tesnek tartjuk, hogy a desztinációk
köre folyamatosan gyarapszik.
Örömmel konstatáltuk, hogy tavaly
októberben a Széles Gábor nagy-
vállalkozó érdekeltségébe tartozó
SGH Aviation Hungary Kft. a felszá-
molás alatt álló ingatlanokat meg-
vásárolta. Az üzemeltetést Hévíz
Önkormányzatának cége végzi, a
tulajdonjogokat Sármellék és
Zalavár község önkormányzata
gyakorolja továbbra is.

A tulajdonos önkormányzatok-
kal és az ingatlanfejlesztésben ér-
dekelt nagyvállalkozóval fontosnak
tartjuk a közös együttgondolko-
dást. Remények szerint további
fejlesztések indulnak el. A repülõ-
tér rendezési tervének is el kell ké-
szülnie és hátra van még több inf-
rastruktúra-fejlesztés. Sok tárgya-
láson vettünk és veszünk részt. Bi-
zakodóak vagyunk, hogy a na-
gyobb fejlesztések is hamarosan
elstartolnak és hosszú távú, gyü-
mölcsözõ kapcsolat alakul ki. 

A fejlesztés nem csupán Sármel-
lék érdeke, hanem a régióé és az

államé is. Minden partner részérõl
nagyobb szerepvállalás, erõsebb
lobbitevékenység kellene ahhoz,
hogy mindenki profitálhasson a re-
pülõtérbõl.

– Milyen a falu idei költségve-
tése?

– Átlátható, szigorú és takaré-
kos gazdálkodást folytatunk, és

már nincs magunk elõtt görgetett
költségvetési hiány. Az idei év az
önkormányzatok számára sok át-
alakulással jár, a finanszírozás olda-
lán kevesebb támogatási összeg
érkezik. 

A település gondosan megalko-
tott költségvetésében a tervezett
bevétel mintegy 400 millió forintot
tesz ki, a tervezett kiadás 4 millióval
kevesebb lesz, így a tartalék keret
összege: 4-5 millióra rúg. Az idei
évre nem úgy tekintünk, mint a te-
lepülésfejlesztés szuper esztende-
jére. Az elõkészítés, a felkészülés, a
tervezés, az engedélyeztetési pro-
cedúrák elindítása ad most komoly
munkát. Amire az EU-s pályázatok
kiírásra kerülnek, addigra már kész
anyagokkal szeretnénk elõrukkolni.
A fejlesztéseket, a szociális támoga-
tásokat pályázatok útján, vagy saját
erõbõl kell megoldani. A bevételek
növekedését, a saját erõ növelését
adóemeléssel, vagy új adók kiveté-
sével lehetne elérni, de ezt az ön-
kormányzat nem tervezi. Mi, in-
kább a vállalkozói aktivitás élénkíté-
sét látjuk helyes útnak.

– Mik az idei tervek?
– A 2015-ös év nem ígérkezik se

könnyebbnek, sem egyszerûbb-
nek, mint a tavalyi volt. Az elmúlt
évben megkezdett temetõ felújí-
tását folytatni szeretnénk: kerítés-
készítés, útkavicsozás, szeméttá-
roló-felújítás is tervben van. A pos-
tánál, a templomnál és a gyógy-

szertárnál jelentkezõ parkolási
problémák megoldására, jogos la-
kossági igényeknek helyet adva,
tervet készítünk és elindítjuk az
engedélyeztetési eljárást. 

Kétmilliónál magasabb önkor-
mányzati támogatás átadása után
elindul az automata öntözõrend-
szer kiépítése a focipályán. Az ÁMK
által szervezett kulturális rendez-
vényekre, eszközfejlesztésre, a
klubok támogatására több mint
ötmillió forintot tudunk költeni. 

A felmenõ rendszerû nép-
táncoktatásra büszkék vagyunk.
Már az alsós évfolyamok is élvezhe-
tik a program szépségét, hasznos-
ságát. A három szakosztályt magá-
ban foglaló sportegyesület mint-
egy kétmillió forint támogatást
kap. Az egyházközség a Szenthá-
romság szobor rekonstrukciójára
és a települési romos keresztek fel-
újítására 745 ezer forint önkor-
mányzati támogatást használhat
föl, de marad félmillió a polgárõr-
ség mûködésére is. 

A kátyúzási munkák õszi kivite-
lezésérõl is igyekszünk majd gon-

doskodni. Rendelkezünk egy okta-
tási központtal, ahol egy park-,
kert- és temetõgondozási tanfo-
lyamot, egy amolyan gondnokkép-
zõ kurzust szerveztünk. Az elméle-
ti tudást megszerzõk máris munká-
ba álltak a parkokban, játszótere-
ken, a frekventált közterületeken.
Lesz falucsinosítás, virágültetés és
fatelepítés.

– Milyen pályázati támogatá-
sokra számítanak?

– Elbírálási szakaszban van há-
rom pályázatunk. Nem fenntartói,
de tulajdonosai mi vagyunk az álta-
lános iskolának. Az iskola épületé-
nek energiatakarékos korszerûsíté-
sére és modernizálására szeret-
nénk 149 milliós összeget kapni.
„Nemzeti értékek és hungari-
kumok gyûjtésének, kutatásának,
népszerûsítésének, megismerteté-
sének, megõrzésének és gondozá-
sának elõsegítésére, értéktár meg-
alkotására” is beadtunk egy támo-
gatási kérelmet. 

Szoros baráti kapcsolatot ápo-
lunk a Kovászna megyei Cserná-
tonnal, az alsó-ausztriai Nußdorf
mezõvárossal. A testvértelepülé-

sek találkozóját segítve, az EU in-
tegráció jegyében történõ hagyo-
mányõrzés szándékával is szeret-
nénk mintegy négymilliós összeg-
hez jutni. Föl szeretnénk venni a
kapcsolatot egy vajdasági község-
gel. A szolgálati lakást is magában
foglaló II-es számú, alsó orvosi
rendelõ felújítását is el akarjuk vé-
gezni. 

Az önkormányzat épületének
rekonstrukciója, ügyfélbarátabbá
tétele lezajlott ugyan, de akad
még teendõ a tetõ felújításánál. Az
óvoda tetõzetének megújítására is
pályázati lehetõséget keresünk. 

Május végével zárjuk a helyreál-
lítást és kármentesítést a környe-
zetvédelmi pályázatunkhoz kap-
csolódóan. Mind a talajvízszennye-

zés, mind a talajszennyezés határ-
értékei már normálisak a volt lak-
tanya területén. A területrendezés
elindult, új vasúti pályaszakasz
épül. 

A jövõbeni pályázataink a meg-
takarítás, a munkahelyteremtés és
a gazdaságélénkítés szolgálatába
állnak. Szeretnénk segíteni a helyi
vállalkozásokat és ösztönözni
igyekszünk mindazokat, akik fantá-
ziát látnak a településünkben. Az
önkormányzatunk rendelkezik egy
nonprofit kft.-vel, ami bevonható
különféle pályázatokba. A már em-
lített kft. üzemelteti a tavaly elin-
dult ifjúsági szálláshelyünket. Nyár-
ra már 50 százalékos a foglaltság –
mondta Horváth Tibor.

Nemes Norbert

CSAK ÖSSZEFOGÁSSAL

Sármelléki sikerek

Az ünnep fényét, valódi dicsõsé-
gét és lélekemelõ mivoltát egy
bölcs önkormányzati döntés adta
meg: március idusától a Dióskálon
született Virág Benedek tanár, pálos
szerzetes költõ, író, mûfordító, tör-
ténetíró, a magyar ódaköltészet el-
sõ mestere nevét viseli a helyi falu-
ház, amit hazánk elsõ faluházaként
avattak egykoron. A honi szellemi
élet irányítójaként mûködõ Hazafiúi
Magyar Társaság szervezõjének az
emlékét, a község leghíresebb szü-
löttjének dicsõségét már nem csak a
Béke téri szobor, hanem a faluház
bejárata mellett fölállított díszes
emléktábla is õrzi. 

A helyi képviselõ-testület a 260
éve született „magyar Horatius” sír-
feliratát aktuálisnak érezve: – Szü-
lettem. Szerettem hazámat s dol-
goztam érte. Ez az én életem törté-
nete. Tegyetek Ti is így. Tanítsátok
utódaitokat, s ha azok is így teszik,
akkor Magyarország boldog lesz –
úgy döntött: e napra tanár–diák ta-
lálkozót szervez, melyre a 2003-ban
bezárt iskola egykor végzett nebu-
lóit és pedagógusait is meghívja. 

A vidám hangulatú, kötetlen be-
szélgetéssel egybekötött alkalom
szervezõi szomorúan vették tudo-
másul, hogy a 92 esztendõs, Keszt-
helyen élõ Bertha Kálmán igazgató,
a rossz egészségi állapotára tekin-
tettel már nem tudott eljönni, de
az örömre adott okot, hogy sok
egykori tanár és hajdani diák fo-
gadta el a szíves invitálást. A meg-
hívottakat fehér asztalok mellett

látták vendégül, a faluház emele-
tén pedig kiállítást nyitottak az
egykor végzett tanulók tablóképei-
bõl. A községben 1963-ban épült
meg a négy évtizeden keresztül fo-
lyamatosan mûködõ általános isko-
la, de egy másik helyszínen koráb-
ban is mûködött az alapfokú okta-
tási intézmény elõdje. 

Akadt még egy jelentõs ünnepi
momentum.  Díszpolgári címet ado-
mányoztak Gigler Lászlónak, a köz-
ség fejlõdésében elévülhetetlen ér-
demeket szerzõ, kiemelkedõ mun-
kát végzõ tanácselnöknek, vb-tit-
kárnak, polgármesternek. Kluzer Já-
nos polgármester a díszpolgári okle-
vél mellett egy arany pecsétgyûrût
is átadott elõdjének, köszönetét tol-
mácsolva a helyes pályára állított te-
lepülés fejlesztésében elért ered-
ményekért. 

A falu közösségének összeková-
csolását fontosnak gondoló Kluzer
János elmondta: január középsõ
hétvégéjén egy 140 fõs falusi disz-
nóvágást szerveztek. A televíziós
vacsoracsata mintáját alapul véve,
március elsõ hétvégéjén pedig egy
különleges sütõ-fõzõ programot in-
dítottak útjára. Kilenc fõzni szeretõ
páros bevonásával március elsõ hét-
végéjén startolt az a kilenc alkalom-
mal megrendezni kívánt vacsoraké-
szítési viadal, ahol pontozzák az el-
készült ételeket. A gyõztes sza-
kácspáros pedig százezer forintos
jutalomban részesül a gasztro vias-
kodás decemberi záróünnepségén –
tudtuk meg.

TANÁR–DIÁK TALÁLKOZÓ, KIÁLLÍTÁS, DÍSZPOLGÁRI CÍM

Dióskál dicsõségei és ünnepei
Országszerte tartottak megemlékezéseket az

1848-as forradalom évfordulóján. A Dióskálon, az
1848-49-es forradalomban részt vett 15 helyi hon-
véd tiszteletére 2010-ben felavatott emlékmû mel-
lett rendezett ünnepségnek nem az adott kiemelt
jelentõséget, hogy 12 méltó módon ünnepelni kívá-
nó falubeli állított össze egy, a nemzeti ünnep lé-
nyegét kitûnõen megragadó mûsort. Még csak az
sem, hogy Kluzer János polgármester az önfeláldo-
zás, a hõsiesség, a függetlenség és a szabadság-
vágy kulcsszavait használva ragadta meg az ünnep-
nap lényegét. Mint fogalmazott: március 15. törté-
nései egy olyan szikrát lobbantottak föl, amelynek
hatására a magyarság tûzfolyammá nõve próbálta
kivívni a szabadságát. 
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Miért is java-
soljuk a BIOFIL Szója
talajoltó baktérium
készítményt a szója-
termesztésben? 

A talajoltó anyag
hatékonyan támo-
gatja a szója növény
fejlõdését és a ter-
més növekményt az-
által, hogy
i n t e n z í v
gümõkép-
zõdést in-
dukál. En-
nek  hatá-
sára a nö-
v é n y
s t r e s s z -
tûrõbb és
egészsé-
g e s e b b
lesz. Az
eddigi tapasztalatok azt mutatják,
hogy használata bizonyítottan ter-
méstöbbletet eredményez.

Mit tud a BIOFIL Szója talajol-
tó, miért fontos?

A BIOFIL Szója talajoltó bakté-
rium készítmény specifikus szója
szimbionta Bradyrhizobium japo-
nicum baktériumot tartalmaz,
amely a szója növényen gümõket
képez, és nitrogént köt a levegõbõl,
ellátva nitrogénnel a gazdanövényt.
Használata a szójatermõ területe-
ken is azért fontos, mert az oltó-
anyagban lévõ törzs nagy haté-
konysággal képez gümõket. 

Miért ajánlott rhizobium oltó-
anyaggal csávázott szója vetõmag
alkalmazásakor is a BIOFIL Szója
talajoltóanyag használata? 

Rhizobium oltóanyaggal csává-
zott szója vetõmag esetében, a
gyakorlati tapasztalatok és kísérle-
tek alapján, hatékony gümõképzõ-
dés figyelhetõ meg különösen a
csíranövénykori állapotban. Ha
ezenfelül BIOFIL Szója talajoltó-
anyaggal is kezeljük a termõföldet,
a Bradyrhizobium japonicum bakté-
rium elszaporodik a kifejlett növény
gyökérkörletében is, lehetõséget
nyújtva a késõbb fejlõdõ, fiatal ol-
dalgyökereken történõ gümõkép-
zõdésre is. 

Miért fontos a BIOFIL Szója
kombinált használata BIOFIL Sava-
nyú vagy Normál készítménnyel?

Tudományosan bizonyított,
hogy az Azospirillum baktériumok –
növényi növekedésserkentõ, hor-

monszerû anyagok termelésével –
segítik a gümõk kialakulására alkal-
mas, fiatal oldalgyökerek képzõdé-
sét, és a rhizobiumokkal együttmû-
ködve javítják a gümõk mûködését,
valamint a gümõk beindulásáig ké-
pesek nitrogénnel táplálni a nö-
vényt. Használjuk ki ezt a pozitív ha-
tást a BIOFIL Savanyú vagy Normál
készítményekkel. A BIOFIL-ban talál-
ható Azospirillum baktériumok tu-
dományos kísérletek alapján a leg-
hatékonyabban segítik a rhizobiu-
mok mûködését. 

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT: 
A BIOFIL Szója talajoltó bakté-

rium készítményt a hatékony keze-
lés érdekében – talajtípustól füg-
gõen – BIOFIL Normál vagy Savanyú
készítménnyel együtt, kombináció-
ban ajánlott felhasználni.  

Vetés elõtti talajelõkészítéskor a
talajra permetezve, majd beforgat-
va alkalmazzuk a BIOFIL Szója talaj-
oltó baktérium készítményt. Adago-
lását  tekintve a kijuttató eszköztõl
függõen 50–250 l/ha vízmennyiség-
gel hígítva – a BIOFIL Szója talajoltó
baktérium készítménybõl 0,2–0,4 li-
tert, és a megfelelõ BIOFIL Normál
vagy Savanyú talajoltó készítmény-
bõl 1 litert kell összekeverni és ki-
juttatni hektáronként.  

Bõvebb felvilágosításért és in-
formációkért kérjük forduljon hoz-
zánk bizalommal az alábbi elérhe-
tõségeken: 

1095 Budapest, Soroksári út 48–54. 
Telefon/fax: 06 (1) 793 2670  

E-mail: info@terragro.hu 
www.terragro.hu

vagy Mátyás István (Vas, Veszprém, Zala
megye) Tel.: 30/957-4623

FIGYELEM, KÖZELEG A SZÓJAVETÉS IDEJE! 

Az idei év különösen fontos lesz a hazai szójatermesztõk számára,
miután az új uniós támogatási rendszer várhatóan nagy lendületet ad
az ágazatnak. A zöldítési követelmények teljesítésének egyik legjobb
módja lehet a szója termesztése. Fontos az is, hogy Hazánk, mint a Du-
na Szója Szövetség (Duna-térségi országok) tagja  a GMO-mentes szó-
janövény-termesztést tûzte zászlajára.

Akészítmény három hatóanyag kombináció-
ja: a piroxulámnak egy- és kétszikûek el-

len, a floraszulámnak és az aminopiralidnak két-
szikûek ellen van hatása. ENGEDÉLYEZETT KULTÚ-
RA AZ ÕSZI BÚZA, A ROZS ÉS A TRITIKÁLÉ. A gabo-
nák két nóduszos állapotáig lehet kijuttatni. 

A Genius WG kiváló hatással rendelkezik az egy-
szikûek közül a nagy széltippan, a vadzab, a parlagi
ecsetpázsit és a rozsnok fajok ellen. Hatékonysá-
gára jellemzõ, hogy még a fejlettebb,
szárbaindult széltippant és vadzabot is elpusz-
títja. 

A kétszikûek közül többek közt a székfû fajok, a
ragadós galaj, a pipacs, a sebforrasztó zsombor, a
szarkalábfélék, az árvakelésû napraforgó, a vadrep-
ce, a repcsényretek, a tyúkhúr, a pásztortáska, a
búzavirág, a tarsóka, árvacsalán, veronika és az ár-
vácska fajok ellen is hatékony. A mezei acat gyö-
kérzetébe felszívódva azt teljes egészében pusz-
títja. A Genius WG hatása a tarlón és a következõ
évi kultúrában is látványos, mivel lényegesen ki-
sebb egyedszámban jelennek meg az új mezei acat
hajtások, mint más készítmények esetében. Ha-
sonló a helyzet parlagfû esetében is. 

Nagyon fontos az idõzítés. Egyszikûek ellen leg-
hatékonyabb, ha a kezelés a gyomok szárbaindu-

lása elõtti állapotban történik. Normál vetésfor-
gót feltételezve õsszel az õszi káposztarepce
vetése teljesen biztonságos (közel 2,5 millió hek-
tár felhasználási tapasztalat szerint idehaza és a
környezõ országokban), a következõ évben mák,
tavaszi kalászos, mustár, olajretek, fénymag, cu-
korrépa, hagymaféle, napraforgó, kukorica, ken-
der, len, cirok, köles vethetõ illetve káposztaféle
palántázható. A következõ év õszén már lucerna is
vethetõ. 

A Genius WG-vel kezelt szalma a talajba forgat-
va szermaradvány mentesen lebomlik, a vetésfor-
gót nem befolyásolja. Korlátozás nélkül használha-
tó bármely állati almozásra. Ha az állat megeszi a
szalmát, az károsodást nem okoz az állatnak. Az is-
tállóból kikerülõ szalmát trágyaként le kell forgat-
ni. Célszerû a kukorica alá trágyázni, mivel ez a nö-
vény nem érzékeny a hatóanyagra (érzékeny kul-
túra vetése elõtt – mint példáúl a pillangósok – a
trágyát 7 hónappal korábban kell kijuttatni és be-
forgatni a talajba.)

A Genius WG kijuttatható a legfontosabb szár-
szilárdító készítmények (CCC, etefon, trinexapac-
etil) teljes dózisával egymenetben a Magyarorszá-
gon leginkább elterjedt búzafajtákon. 

Ha a Genius WG-t folyékony nitrogén mûtrá-
gyával együtt juttatjuk ki, akkor a nedvesítõ szer
hozzáadása nem javasolt a perzselés elkerülése mi-
att. Más készítményekkel (gombaölõ-rovarölõ szer,
levéltrágya... stb.) jól keverhetõ II. forgalmi kate-
góriájú termék.

A LEGSZÉLESEBB
HATÁSSPEKTRUMÚ
GYOMIRTÓ SZER EGY- ÉS
KÉTSZIKÛEK ELLEN

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

Tornyiszentmiklós (ökológiai gazdálkodás)

2014. (Kezelés: BIOFIL Savanyú talajoltó 1 l/ha

és BIOFIL Szója talajoltó 0,2 l/ha.

Terméseredmény: 3,3 t/ha

Jól látható gümõk

a szója gyökerén

Szója talajoltó baktérium készítmény

– Cégünk történetének legsike-
resebb üzleti évét ez idáig 2013-nak
tulajdoníthattuk, ettõl az évtõl
azonban már a 2014-es esztendõt
jegyezhetjük így – értékelt Szabó
László elnök-vezérigazgató. – A siker
a szántóföldi növénytermesztés és
állattenyésztés magas hozamainak
tudható be. Termésátlagaink tartó-
san a megyei és az országos átlagok
fölött vannak, és ez a teljesítmény
igaz az állattenyésztésre is. Az el-
múlt évben egyaránt növekedett a
kifejt tej mennyisége és az egy te-
hénre jutó hozam. Ez mennyiség-
ben hárommillió liter tejet jelentett
2014-ben. Állattenyésztési ágaza-
tunk sikeréhez a viszonylag jó felvá-
sárlási árak is hozzájárultak.

Nagy Gyula vezérigazgató-he-
lyettes kiegészítve az elhangzotta-
kat, elmondta, hogy a repcét 3,9, a
búzát 5,8, a kukoricát 9,6 tonnás
termésátlaggal takarították be. Ki-
emelt gondot fordítanak a fajtavá-
lasztásra, valamint az alkalmazandó
termesztéstechnológiára. Kizárólag
kenyérbúza fajtákat termesztenek,
a betakarított termés teljes egészé-
ben megfelelt az étkezési búza mi-
nõségi követelményeinek. 

A gazdasági társaság kiváló mi-
nõségben és a szokottnál nagyobb
mennyiségben állított elõ lucer-
napelletet, melynek felvásárlási ára
viszont csökkent. Vetõmagokból a
piac telítettsége miatt kevesebb fo-
gyott, és az árak is alacsonyabbak
voltak. 

Mindkét ágazat jövedelmezõ,
ugyanakkor az elõbb említett okok
miatt eredményességük csökkent. 

Nádasi Lászlóné fõkönyvelõ el-
mondta, hogy az állattenyésztés
pozíciója sokat javult, a növényter-
mesztési fõágazaton belül pedig
emelkedett az étkezési búza jöve-
delmezõsége. 2014. évben ezen
ágazatok járultak hozzá lényegesen
a kiemelkedõ pénzügyi ered-
ményhez.  

– Az elmúlt évben csökkentettük
az  adósságállományunkat, és növel-
tük beruházásainkat. A fejlesztések
szinte teljes egészében az állatte-
nyésztést érintették, gépeket vásá-
roltunk, valamint tárolóteret építet-
tünk – folytatta Szabó László.  

A hozamok tekintetében 2015-re
hasonlóan magas elvárásokat tûz-
tünk ki, mind a növénytermesztés,
mind pedig az állattenyésztés terü-

letén. Az azonban már egészen biz-
tosan látszik, hogy az eredmény lé-
nyegesen szerényebb lesz, mint az
elõzõ években. Ennek oka a támo-
gatások szintjének csökkenése, el-

sõsorban az Agrár-kör-
nyezetgazdálkodási prog-
ram kiesése miatt. A teje-
lõ tehenészetünk után
ugyan több támogatás
várható, ez azonban
messze nem pótolja az
agrár-környezetgazdálko-
dási támogatás kiesését.
A másik probléma a tej
felvásárlási ára, ami a tej-
kvóta megszûnése és az
orosz embargó miatt már
húsz százalékkal csök-
kent. Ez az árzuhanás
nem teszi lehetõvé az ál-

lattenyésztési ágazat 2015. évi nye-
reséges mûködtetését. 

Mindezzel együtt céljaink nem
változnak. Állattenyésztés területén
tíz százalékkal növeljük a tejterme-
lést. Ennek érdekében növeljük te-
hénállományunk létszámát, és
igyekszünk nagyobb tejhozamú
egyedeket  termelésbe állítani.   Ez-
zel együtt indokolttá válik a tartás-
körülmények javítása. Egy új istállót
építenénk meg, melyhez várjuk a
pályázati kiírást. A növekvõ termés-
hozamok miatt egy új gabonatáro-
lót is szeretnénk létesíteni.

2015 évre az elõzõ évhez képest
szerényebb eredmény, a likviditás
fenntartása, a beruházások folytatá-
sa, valamint hatvanhat munkatár-
sunk munkahelyének megõrzése a
célkitûzés – foglalta össze Szabó
László, a Zal-Agro Zrt. elnök-vezér-
igazgatója.

A ZAL-AGRO ZRT. SIKERREL ZÁRTA A 2014. ÉVET

Újabb rekord az eredményben
A Zal-Agro Zrt. 100 millió forint feletti eredménnyel zárta a 2014. évet.

A türjei központú mezõgazdasági társaság ezzel a teljesítménnyel túlszár-
nyalta 2013-as, közel 90 milliós eredményét. 

A DOW AGROSCIENCES AJÁNLATA


