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Megjelenik Zala megye minden településén
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INFORMÁCIÓS ÉS KERESKEDELMI MEGYEI LAP

A SZABAD SAJTÓ NAPJA ALKALMÁVAL

Újságírókat köszöntöttek
A zalai médiumok képviselõit köszöntötte az Arany Bárány Télikertjében a Zala Megyei Kormányhivatal, a megyei önkormányzat,
a Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság megyei kirendeltsége,
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ zalaegerszegi tankerülete, valamint a megyei rendõr-fõkapitányság.

Fotó: Antal Lívia

HELYITERMÉK-KIÁLLÍTÓTÉR NAGYPÁLIBAN

Ökofalu, ahol egyre többen élnek
Helyitermék-kiállítóteret adtak át Nagypáliban, a turisztikai célo- a TOP programban rendelkezésre
kat is szolgáló impozáns létesítményt az innovációs központ mellet- álló megyeszékhelyi és megyei
ti domboldalban, a földbe süllyesztve alakították ki.
forrásokat hatékonyan tudják felhasználni a települések javára.
Mivel Zalaegerszeg ökováros
Az átadást konferencia elõzte magyar ember, ha összefog, ha tu- programja révén a környezettudameg, melyen Köcse Tibor, Nagypáli dása legjavát adva használja az tos nevelés, a környezet és a terpolgármestere mutatta be a helyi uniós és hazai lehetõségeket” – fo- mészet védelme mellett tette le
energetikai önellátás irányába mu- galmazott az eredmények hallatán voksát, Nagypálival három területató Zöld út falufejlesztési prog- Jakab István a helyitermék-kiállító- ten – a megújuló energiák alkalram eredményeit. Ennek része- tér elõtt. A Magosz elnöke hang- mazása, az elektromos kerékpárok
ként többek között 95 telkes új la- súlyozta, Nagypáli falufejlesztési elterjedését szorgalmazó, a mekóparkot alakítottak ki, ami az el- modellje nem csupán követhetõ, gyeszékhelyt is érintõ projekt, vatelt tíz év alatt szinte teljesen be- sokkal inkább követendõ nagyon lamint a közös gazdaságfejlesztés
népesült. A falu élenjár a megújuló sok magyar település számára. és ipartelepítés – képzelik el az
energiák felhasználásában, nap- Példája mutatja, így is lehet ezt együttmûködést.
kollektorok, napelemtelep, szélge- tenni, jól, kellemesen és boldogan
A helyitermék-kiállítótér létesínerátor, Led-es térvilágítás, sma- élni egy kisfaluban.
tésére a Nagypáli Ifjúsági Közhaszragdfa- és energiafûz-ültetvények
Vigh László országgyûlési kép- nú Egyesület nyert 14,8 millió fomind-mind elemei a helyi energe- viselõ méltatta a képviselõ-testü- rintot a Leader-programon, melytikai rendszernek, mellyel a falu és let törekvéseit, melyekkel jobb hez az önkormányzat 9 millió fointézményei mûködtetésében je- életkörülményeket kívánnak te- rint saját erõt tett. A turisztikai fejlentõs megtakarítást érnek el. remteni a lakóknak. Eredményeik lesztés alapvetõ célja a helyi agroNagypáli zöldfalu elképzelése önmagukért beszélnek, Nagypáli és gasztrokulturális értékek, hamegmutatkozik a rózsakert kiala- azon kevés hazai falvak közé tar- gyományok megismertetése, a lakításának szándékában is. Az elül- tozik, ahol nõtt a népesség, még- kosság által készített házi élelmitetendõ 6500 magyar nemesítésû hozzá a duplájára. Mint mondta, szerek és kézmûves termékek berózsatõ génbankként is funkcio- nem hiszi, hogy vetélkedni kellene mutatása, valamint a gyümölcsfelnál. Hamarosan átadják a helyiter- Nagypálival, de az út, amin járnak, dolgozóban elõállított termékek
méküzemet, ahol fekete bogyós mintaként szolgálhat.
kóstoltása és értékesítése.
gyümölcsöket dolgoznak fel.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
A kiállítótér egy újabb „napos”
S még lehetne folytatni a sort, polgármestere az újragondolt tér- létesítmény Nagypáliban, mivel
mely Nagypálit egyedivé teszi a ségi együttmûködés fontosságát energiaellátását többek között
települések között. „Mire képes a emelte ki annak érdekében, hogy napkollektorok biztosítják.

A magyar szabad sajtó napja alkalmából Rigó Csaba kormánymegbízott felidézte a 167 éve történt eseményeket, a 12 pont fontosságát és hangsúlyozta: a szólás- és sajtószabadság értékké vált
1848-ban, és ezt az értéket meg
kell becsülni. Megköszönte az újságírók munkáját, és mint fogalmazott, „a sajtó képviselõi, mint
egy külsõ munkatárs, úgy segítették a kormányhivatal munkáját és
juttatták el az információkat az
emberekhez.” Rigó Csaba szólt
még az áprilistól induló államreformról, melynek következtében
kevesebb vezetõvel, pontosabb és
hatékonyabb lesz a közigazgatás.
Dr. Pál Attila, a megyei közgyûlés elnöke kiemelkedõnek tartotta, hogy ennyi társszerv egyszerre
köszönti a sajtó képviselõit. Mint
fogalmazott, a megyei közgyûlés
kitûnõ kapcsolatot ápol a megyében dolgozó valamennyi médiummal. „Az elsõdleges, hogy a hírt eljuttassák az olvasóknak. Fontos a
hiteles, õszinte, tisztességes, becsületes tájékoztatás” – mondta
dr. Pál Attila.
A továbbiakban Mester Sándor
fõkapitány-helyettes, Györe Edina,
az SZGYI megyei kirendeltségvezetõje 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 önkormányzat, a helyi sajtóban dolgozó munkatársak részére.
Elsõként Balaicz Zoltán polgármester köszöntötte az újságíró-

kat, és utalt arra, hogy Zalaegerszegen az önkormányzat és a sajtó kapcsolata jó és korrekt, hiszen
egy cél érdekében végzik munkájukat, ez pedig Zalaegerszeg jövõje. Szólt arról is, hogy 1848-ban

azon a napon, március 11-én fogalmazták meg a 12 pontot és
nem véletlen, hogy ezek között
szerepelt a sajtó szabadságának
fontossága.
Vigh László országgyûlési képviselõ is köszönetet mondott a sajtó munkatársainak az elmúlt években végzett munkájukért. Mint fogalmazott, fontosnak tartja az
egymás iránti tiszteletet és a méltóság megtartását, megadását
másoknak.
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13 ELÕADÁST MUTAT BE A TURAY SZÍNHÁZ

25 ÉVES A ZALAI FALVAKÉRT EGYESÜLET

Maradandó értékeket hoztak létre 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.

Guitprechtné Molnár Erzsébet,
a Zalai Falvakért Egyesület elnöke
vetített képes elõadásban foglalta
össze az elmúlt 25 év jelentõs eseményeit. Az egyesület 1990-ben
33 taggal alakult meg, jelenleg
288 tagú, melynek köszönhetõen
a megye egyik, ha nem a legnagyobb civil szervezetének számít.
Az egyesület példanélküli a tekintetben is, hogy minden szektort
képvisel, mivel 147 települési önkormányzatot, 21 civil szervezetet, 130 magánszemélyt és 80 falugondnokot tudhat tagjai sorá-

ban, az utóbbiak külön tagozatot
is alkotnak. Az egyesület a vidékfejlesztés, a vidéken élõ lakosság
életfeltételeinek javítását, a táj, a
természet értékeinek megõrzését
tûzte ki alapcéljául megalapításakor, 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 valósultak meg, hanem sikerült maradandó értékeket létrehozni Zala

megyében. Az egyesület mûködése ugyanakkor számokban is fontos, hiszen az eltelt idõszak alatt
120-130 projektet valósítottak
meg, segítve a falvakban élõk
esélyegyenlõségét mindenekelõtt
a falugondnoki hálózat kialakításával, és többek között munkapiaci
szolgáltatások nyújtásával, a közösségfejlesztésre, a civil közösségek erõsítésére irányuló kezdeményezéseikkel, az önkéntesség elterjesztésével.
Az ünnepségen a köszönet jeléül adták át a Zalai Falvakért-díjat,
Németh János Kossuth-díjas keramikusmûvész plakettjét. Az elismerést 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 mûvészet, a közélet és a civil társadalom terén kifejtett tevékenységét
ismerték el a díjjal.
Antal Lívia

Kálmán Imre Cigányprímás címû operettjének június 18-i bemu- cal, valamint Huszti Péter Sárból,
tatójával veszi kezdetét a Turay Ida Színház nyári elõadás-sorozata napsugárból címû elõadása is. Az
az egervári Nádasdy–Széchenyi várkastélyban.
elmúlt évben nagy sikerrel bemutatott, Csakazértis szerelem
címû retro musicalt a közönség
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg kodnak, ami mindkét település kérésére ismét mûsorra tûzik. A
polgármestere a mûsortervet is- turisztikai és idegenforgalmi tizenhárom elõadást tartalmazó
mertetõ sajtótájékoztatón el- vonzerejének növekedését szol- programsorozat augusztus elsemondta, a Turay Ida Színházzal gálhatja.
jén a Zalai és a Csepel Táncegyütegy új idõszak vette kezdetét az
Darvas Ilona, a Turay Ida Szín- tes néptáncgálájával zárul.
Zsuppán Beáta sajtófõnök beegervári színházi esték életében, ház alapító igazgatója ismertette
mely nyári programot mindig is az idei mûsortervet, melyet a né- jelentette: a jövõben családi
szívesen látogatták a zalaeger- zõk kívánságaihoz valamint a nyá- fesztiválközpontként kívánják
szegiek. A város önkormányzata ri esték hangulatához igazodva mûködtetni a várkastélyt. Május
Egervár polgármesterének meg- állítottak össze. Az Anconai sze- 31-én gyermeknapra, majd aukeresésére elhatározta, hogy a relmesek címû zenés komédia gusztus végétõl három hétvékulturális kapcsolatot erõsíten- díszleteként a színpadon egy gén át õszköszöntõ programokra
dõen támogatást biztosít a vár- olasz kisvárost építenek fel. Be- várják a családokat.
Gyerkó Gábor, Egervár polgárkastélynak. Ennek köszönhetõen mutatják a Hunyadi Sándor novelidén 2,5 millió forintot fordíta- lája alapján készült, Vöröslámpás mestere hozzáfûzte, a megyenak arra, hogy az állandó lakcím- ház címû darabot, amit a Maláji székhellyel való példaértékû jó
mel rendelkezõ városlakók díj- lány és a Csak kétszer vagy fiatal kapcsolat egyik hozadéka lehet
az is, hogy a következõ hónamentesen vagy kedvezménnyel címû vígjátékok követnek.
látogathassák a várkastély progKülönleges színházi produk- pokban elkezdhetik tervezni a
ramjait. Balaicz Zoltán továbbá ciónak ígérkezik a Charley nénje Zalaegerszeg és Egervár között
beszélt arról, hogy gazdasági címû zenés vígjáték. A mûsoron létesítendõ kerékpárút nyomvoegyüttmûködésben is gondol- szerepel a Bubamara címû musi- nalát is.

Faanyagforgalom
 Elsõsorban a hazai vállalkozások megfelelõ minõségû és
mennyiségû alapanyaggal való
ellátását szolgálja az állami erdõgazdaságoknál a közelmúltban
bevezetett faanyagforgalmi szabályozás – mondta Zalalövõn az
FM állami földekért felelõs államtitkára.
Bitay Márton a Szalai Fafeldolgozó és Kereskedelmi Kft. telephelyén tartott sajtótájékoztatóján
arról beszélt: a 22 magyarországi
állami erdõgazdaság évente 3,5-4
millió köbméter fát termel ki,
amelybõl nagyjából 150 ezer köbméter a legértékesebbnek számító tölgy. Az új faanyagforgalmi
szabályozás révén szeretnék biztosítani, hogy a fa elsõsorban a
magyar vállalkozásokhoz kerüljön,
és elõnyben részesüljenek az állami fafeldolgozó üzemek.
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SZÁNDÉKNYILATKOZAT KÖZÖS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA

Két keréken Zala megyében
A „Zala két keréken” elnevezésû projekt záró konferenciájára került 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 önkormányzat által felkért szakértõ pedig térképek bemutatásával a
jelenlegi zalai kerékpárút-szakaszokról és a várható, illetve javasolt
bõvítésekrõl tartott tájékoztatót.

Fontos tudni: az Euro Velo, teljes néven az Európai Kerékpárút
Hálózat az Európai Kerékpáros Szövetség terve 14 hosszú távú,
egész Európát átszelõ kerékpárút
kialakítása. Ezen utak teljes hossza
több mint 70 ezer kilométer, melybõl 45 ezer kilométer már elkészült. 2009-ben az úthálózat kiegészítésre került a 13-as és 15-ös
útvonallal. A 13-as útvonal a Vasfüggöny mentén került kijelölésre,
és ennek egyik Magyarországot
érintõ szakaszát 2014. augusztus
19-én adták át.
A lenti konferencia céljáról, a
zalai kerékpárút-fejlesztésrõl Pácsonyi Imrét, a megyei közgyûlés
alelnökét kérdeztük.
– Miért fontos Zala megyének
a kerékpárút-fejlesztés?
– A kerékpárút-fejlesztések eddig általában egy-egy csomóponthoz, nagyobb településekhez kapcsolódtak. Messze vagyunk még
attól, hogy a kerékpárutak hálózatot alkossanak, olyant, amelyik a
megye átjárhatóságát és a meszszebb esõ turisztikai látványosságokat összeköti, de azért is ez az

 A történelmi Zala megye középkori 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 település 76 középkori templomának
történetét ismerteti több mint
400 színes fotóval illusztrálva. A
magyar mellett német és angol,
valamint a muraközi templomok

Pácsonyi Imre
egyik prioritás, mivel az Európai
Unió is a hálózatok létrejöttét támogatja. Nem véletlen, hogy a
megyei önkormányzat kezdeményezésére a szakértõnk összeállította az eddigi fejlesztések térképét, egy másikon pedig láthatjuk a megcélzott fõ irányokat. A
legfontosabb célunk, hogy Zalát is
bekapcsoljuk a nemzetközi vérkeringésbe. Egyre több turista vá-

lasztja a kerékpárt, mint közlekedési eszközt, mint életformát, így
egyre több a kerékpáros turista,
akiknek az igényeit ki kell elégíteni. De fontos a munkahelyek megközelíthetõsége is, tehát a két fejlesztési célt össze lehetne kapcsolni, egymásra épülhetne a kettõ.
Plusz bevételi forrást jelent a kerékpáros turizmus az egyes települések vállalkozóinak, s egyben
munkahelyteremtõ hatása is lehet.
Fõ stratégiai területünk a Balaton, Hévíz, Zalakaros, és bár a Balaton körbe kerékpározható, a nemzetközi hálózatba még nem került
bekötésre – fogalmaz Pácsonyi Imre. Nem szabad figyelmen kívül
hagynunk a vasi és Somogy megyei kerékpárutakhoz való csatlakozás ügyét a szlovén és osztrák
hálózathoz való illeszkedés mellett.
– Mit jelent mindez a gyakorlatban, az egyes szakaszok esetében?
– Célunk a déli, az országhatárral párhuzamosan haladó Vasfüggöny kerékpárút és a Balaton öszszekötése (itt magyar oldalon is
van még hiányzó kerékpáros szakasz), valamint az, hogy a
Zalavölgye kerékpárút is jusson el
a Balatonig.
Nagykanizsa felõl lehessen elérni Zalakaros térségét, majd a KisBalaton területén át a Balatont is
meg lehessen közelíteni kerékpárral. A két megyei jogú város közti

Kötetben középkori templomaink
esetében horvát nyelvû szövegek
is találhatóak a kötetben. A magyar utazók számára elsõsorban
az egykor Zala megyéhez tartozó,
azonban ma Horvátország területén fekvõ Muraköz középkori emlékei bizonyulhatnak különlegességnek, ugyanis ezen a környéken
több „megdöbbentõen szép, és
hatalmas” templom található,
többek között Drávavásárhelyen,

Bottornyán, Muraszentmártonban. A történelmi Zala megye ma
Szlovéniához tartozó részébõl
Horváth Zoltán György Bántornya
települését említette, amelynek
gótikus templomában fennmaradt
egy rendkívül gazdag, Aquila János festette freskóegyüttes. A 1415. században alkotó mûvész nevéhez fûzõdnek többek között a
veleméri templom híres freskói.

összeköttetés nem képezi az országos hálózat részét, ugyanakkor
ezt is fontosnak tartanám.
– Lesz a kerékpárút-fejlesztésre elég pénz?
– Természetesen annyi nem áll
rendelkezésre, amennyit szeretnénk. Viszont jó lenne egyéb központi forrást is találni, hogy ne
csak az integrált területi programban lévõ pénzt lehessen a fejlesztésekre felhasználni.
– Mit tartalmaz a Lentiben elfogadott szándéknyilatkozat?
– A szándéknyilatkozat a megyei önkormányzat és a „Zala két
keréken 2020” programban érintett önkormányzatok, szervezetek
együttmûködésérõl szól. Arról,
hogy a megyei hálózatos kerékpárút-fejlesztési program megvalósítása közös érdek. Prioritásként
kívánjuk kezelni a legfontosabb turisztikai attrakciók kerékpáros
megközelíthetõségét és körbejárhatóságát célzó fejlesztéseket, az
országos-nemzetközi kerékpáros
útvonalakat összekapcsoló fejlesztéseket és a zalaiak mindennapi
életében szerepet játszó kerékpáros útvonalak fejlesztését.
A programban a kerékpárutak
építése, kijelölése mellett hangsúlyos szerepet kap a szolgáltatási
infrastruktúra fejlesztése és a kerékpározáshoz köthetõ szolgáltatások 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 költése is.
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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.

– Az iskola fenntartásához való
hozzájárulás több mint 19 millió forintot tesz ki nyolc hónapra. Ezt
majdnem egyedül az önkormányzatunk biztosítja, mert idéntõl a korábbi fenntartó települések, Csöde
kivételével nem járulnak hozzá a kiadásokhoz, mert háromezer fõ
alattiak. A statisztika szerint
Zalalövõ lakossága is már háromezer alá csökkent, így reméljük az
önkormányzatunk is mentesül e
kötelezettség alól és így szeptembertõl nem kell hozzájárulást fizetnünk a „KLIK-nek”.
– Milyen fejlesztéseket terveztek be a költségvetésbe?
– Képviselõ-testületünk döntött
a 86-os fõút melletti kerékpárút
közvilágításának kiépítésérõl, amit
energiatakarékos
napelemrendszerrel szeretnénk megoldani.
Önerõbõl valósítjuk meg a fejlesztést, mely a közlekedõk biztonsá-

 A Zalavíz Zrt. tizenharmadik
alkalommal ünnepelte a víz világnapját. Az idei évben is pályázatokkal és üzemlátogatással hívta fel a figyelmet a szolgáltató természeti kincsünk
fontosságára. A nap folyamán
több mint 400 gyermek látogatott el a társaság zalaegerszegi
víztisztító telepére, hogy a nyílt
nap során megismerkedjen az
ott folyó munkával. A díjkiosztó 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 kinyitjuk a csapot, és ivóvíz folyik belõle. De a világ számos területén ez
nem egy megszokott eljárás.
Ezért nagyon fontos, hogy a fiatal
generáció lehetõséget kapjon arra, hogy üzemlátogatás keretében megismerkedjen a ivóvíztermeléssel, a szennyvízelvezetéssel a laboratóriumi vizsgálatokkal,
vagyis az egész munkafolyamattal – fogalmazott érdeklõdésünkre

gát szolgálja. Reméljük a közvilágítás kiépítése révén a helységjelzõtábla is kikerül a város szélére, ami
vélhetõen lassabb haladásra készteti majd a kamionokat. Nagyon
rossz állapotban van az önkormányzati úthálózat, melynek az
õszi esõzés sem tett jót. Vis maior
pályázaton hárommillió-kettõszázezer forintot kaptunk, melybõl és
részben önerõbõl három utat (kettõ föld- és egy aszfaltos utat) tudunk felújítani. Az utóbbit kopóréteggel is ellátjuk majd. Ahogy pénzünk engedi, valamint szeretnénk a
buszváróinkat is felújítani, egységes arculat szerint.
A városban nagyon sok vízelvezetõ árok van, amit rendbe kell tennünk, ahogy a parkok és közterületek gondozására is figyelni kívánunk. Ehhez várjuk az április elejére
meghirdetett közmunkaprogram
tényleges elindítását, melyben

18–20 fõ foglalkoztatását szeretnénk biztosítani.
– 2015-tõl a Zalavíz Zrt. mûködteti a vízmûvet a városban. Milyen
változásokban reménykednek?
– Nagyon elavult az ivóvíz-rendszer, amit még eternitcsõbõl építettek, ezért is megérett a cserére.
Erre mikor kerülhet sor, nem tudjuk. A szennyvíztelep bõvítésére és
technológiai korszerûsítésére már
korábban nyújtottunk be pályázatot, melyet a Zalavíz Zrt.-vel együtt
készítettünk el. Sajnos egyelõre
nem kapott támogatást, várjuk új
pályázat kiírást. Városunk a Zala vízgyûjtõ területén fekszik, környezetvédelmi szempontból ezért tartjuk kiemelten fontosnak a beruházás megvalósítását.
– Mikor kezdõdhet meg a mentõállomás építése?
– A munkálatok csak május elején kezdõdhetnek el. A csúszás oka,
hogy az ásatások során találtak egy
római kori falat, ami ötven centiméterrel belóg a tervezett mentõállomás alá. Emiatt a tervezéstõl a
szakhatósági engedélyekig, mindent újra kellett csinálni, beszerezni. A mentõállomás, a mentõszolgálat hiánya most már közel 15 éve
problémája Zalalövõnek, ez oldódhat meg a kivitelezés novemberi
befejezésével.
– A 86-os fõút elkerülõ szakaszának megépítése után végre
fellélegezhetnek…
– Mindenképpen nagy megkönnyebbülés 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 problémák 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 Zalaegerszeg és Õriszentpéter közötti
szakaszt
vennénk át üzemeltetésre, melyre
3,5 tonnás súlykorlátozást vezetnénk be, illetve megszüntetnénk a szerpentinen a városközpontba való
bejutást. A 86os északi bevezetõ szakaszát
azonban nem
tudjuk lezárni,
mert itt két iparterület helyezkedik el. Természetesen minimálisra szeretnénk csökkenteni a kamionforgalmat a városban, ugyanakkor az ipari parkok kamionos elérhetõsége továbbra is
fontos számunkra.
– Zalalövõ neve lassan összefonódik a lovassporttal…
– Megosztanék egy örömhírt,
melyre nagyon büszkék vagyunk.
Városunk elnyerte az országos Ckategóriás fogathajtó bajnokság
döntõjének rendezését, ami október 10-én lesz, az új szabadidõparkban tartjuk, ahol addigra megépítjük a lelátót is. Minden megyébõl
három fogat, Zalából pedig hat érkezik a megmérettetésre. A lovas
sport kedvelõit a május 30-i kombinált fogathajtásra, a júliusi díjugrató viadalra, valamint a Zala Menti
Napok keretében rendezett fogathajtó versenyre is elvárjuk.

KÖRNYEZET

48 HÕSEIRE EMLÉKEZTEK
Zalalövõn a Salla Mûvelõdési
Központban tartott ünnepi rendezvénnyel emlékeztek meg az
1848/49-es magyar forradalom
és szabadságharc 167. évfordulójáról. Hõsei tiszteletére koszorúkat helyeztek el Petõfi
Sándor emlékmûvénél.
A helyi általános iskola 6. évfolyamos tanulói színvonalas mûsorban keltették életre a március

15-én kitört szabadságharc meghatározó eseményeit, melyrõl zalai vonatkozásokkal részletes tör-

ténelmi áttekintést adott ünnepi
beszédében dr. Vándor László. A
Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének tisz-teletbeli elnöke többek között arról beszélt, hogy
1848. március 20-án Kanizsán kinyomtatták a 12 pontot, amit
minden
mezõvárosba,
így
Zalalövõre is eljuttattak. A települést ugyan elkerülték a harcok, de
a mellette fekvõ hadiúton egymást érték az átvonuló hadtestek, köztük Perczel Mór honvédtábornok seregének egy része,
melyben zalalövõiek is harcoltak
a magyar szabadságért.
A megemlékezõket köszöntötte Barabás Attila, a marosvásárhelyi Maros Mûvészegyüttes
igazgatója is, aki a 48-as szabadságharc kapcsán a határok nélküli nemzeti összetartozásra, a
múltra való visszatekintés, valamint a jövõ felelõsségteljes alakításának fontosságára hívta fel a
figyelmet. Ezt követõen az elsõ
világháború ihlette, Imádság háború után címû táncjátékot tekinthette meg a közönség a
Maros Mûvészegyüttes elõadásában.

VIGYÁZZUNK A VÍZRE, A VÍZ MAGA AZ ÉLET
ÜZEMLÁTOGATÁS, RAJZPÁLYÁZAT EREDMÉNYHIRDETÉSE
A VÍZ VILÁGNAPJA A ZALAVÍZ ZRT. EGERSZEGI VÍZTISZTÍTÓ TELEPÉN

Nagy András, a Zalavíz Zrt. ve- kell, hiszen a víz nem az élet elezérigazgatója. – Minél korábban me, hanem maga az élet.
ismerkednek meg a diákok a víz
A víz világnapja alkalmából
elõállításának folyamataival, an- rendezett eseményen Gecse Péter köszöntõjében az ökováros és
a környezettudatos nevelés fontosságát emelte ki. Hangsúlyozta:
a víz nem csak fogyasztható termék, hanem energia is, melyre vigyázni 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, miért tartják fontosnak, és miért szeretik. Nagy András szerint, ha a diákok bármilyen formában is gondolnak a vízre, már megéri a világnapi események szervezése.
Díjazottak:
Óvodás korcsoport: I. helyezett: Devecser Ramóna, bagodi
nál tudatosabb felhasználókká,
fogyasztókká válhatnak életük során – tette hozzá.
A vezérigazgató elmondta: mivel a világ vízkészlete, különösen
az ivóvíz tekintetében, rohamosan csökken, lassan a világon
stratégiai kérdés lesz a víz. Nagyon fontos tehát a vízbázisvédelem a fenntartható fejlõdés érdekében. Nem csak a Zalavíz Zrt.
tartja fontosnak a vízvédelmet,
hanem a kormány különbözõ
programjaiként nemzetközi konferenciákon is foglalkoznak ezzel a
kérdéssel. A vízre vigyáznunk

Napsugár Óvoda, II. helyezett:
Fényes Boglárka, Radnóti Úti
Óvoda, III. helyezett: Kocsis
Bozsóka, Petõfi Úti Óvoda.
Általános iskola, alsós korcsoport: I. helyezett: Király Kira, Landorhegyi Általános Iskola, II. helyezett Dános Réka, Zalaszentiváni Általános Iskola, III. helyezett: Döbrentei Dóra Emma,
Teskándi Általános Iskola. Különdíjat kapott: Bogdán Ivett, a

söjtöri Deák Ferenc Általános Iskola tanulója.
Általános iskola, felsõs korcsoport: I. helyezett: Koltai Máté
Márk, lenti Vörösmarty Általános
Iskola. II. helyezett: Konyecshi
Noémi Bianka, Liszt Ferenc Áltanos Iskola, III. helyezett: Stanbury
Esztella, Liszt Ferenc Általános
Iskola.
GRATULÁLUNK
VALAMENNYIÜKNEK!
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ISKOLAI MÛSOR – MEGEMLÉKEZÉS MÁRCIUS 15-RÕL

Nagykapornak gondjai és reményei
Az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc
évfordulójára emlékeztek a nagykapornaki általános iskola tanulói és tanárai március 13-án, pénteken. A versekkel, közös énekléssel és a forradalmat idézõ képek vetítésével színezett mûsort
Sifter Péter polgármester az iskola történelemtanáraként állította össze és vezette le, ami mindvégig fenntartotta a gyerekek érdeklõdését változatosságának köszönhetõen.

PARTNERSÉG A SIKER KULCSA

Kitart Lenti lendülete
Lenti régi álmát megvalósítva, letette egy négycsillagos HotelStars
minõsítésû szálloda alapkövét és megkezdõdött a régió legnagyobb,
turisztikai attrakciófejlesztéssel egybekötött beruházása. Március közepéig mi valósult meg a projektbõl? – tettük föl a kérdést Horváth
László polgármesternek.

– A január közepén történt
alapkõletétel óta látványos elõrelépést regisztrálhatnak a fürdõlátogatók. Jelenleg már a mintegy
ötezer köbméter talaj kiemelését
követõen, az alapszigetelési és betonozási munkálatok lezárása
után, megkezdõdött a vasbeton
szerelvények elhelyezése is. A fürdõ területén megvalósuló új medencék kitûzése és a közmûvezetékek feltárása is megtörtént. Bízom benne, hogy a beruházás határidõre befejezhetõ lesz.
– A város idénre elfogadott
költségvetése mekkora nyújtózkodást enged? Mi mindenre sikerült tartalékolni?
– Jóllehet a legnagyobb tételt a
minõségi szálláshely építésére jóváhagyott összeg jelenti, a képviselõ-testület a település mûködtetésének költségvetési tételeire is
nagy figyelmet fordított. Nem szeretnénk, ha ez a terület csorbát
szenvedne. Ezen kívül gondolnunk
kellett az idén induló uniós, illetve
hazai pályázatok elõkészítési költségeinek betervezésére is.
– Az idegenforgalmi szezon beindulásáig milyen pályázati projektek segítik a város fejlõdését?
– Az elõzõ évekhez hasonlóan
idén is szeretnénk elnyerni a „Kerékpárosbarát település” címet.
Ugyancsak benyújtottuk a helyi értékek megismertetését célzó, a
nemzeti értékek és hungarikumok
gyûjtésének, kutatásának, népszerûsítésének, megismertetésének,
megõrzésének és gondozásának
támogatására készített pályázati
anyagunkat. Elkészült a rendezvénynaptárunk, melynek fontos
eleme az idén is megrendezésre
kerülõ „Lenti Nyári Esték” turisták
által is kedvelt ingyenes programsorozata.
– A horvát, szlovén és osztrák
határ közelségét idén milyen módon igyekszik kihasználni a város?
– Továbbra is élõ az együttmûködés a Muravidék közösségeivel,
számos kapcsolódó programunk
van. Megkezdtük a horvát, szlovén
és osztrák testvérvárosainkkal az
elõttünk álló ciklus együttmûködési területeinek átgondolását. Külön
hangsúlyt helyezünk a gazdaságés közlekedésfejlesztésre, valamint
a közös turisztikai desztináció kialakítására.
– Az egészségügyi rendszer országos átalakítása érinti-e a várost valamilyen formában?
– A ciklusprogramunkban megfogalmazottak szerint a jelenlegi
szolgáltatási struktúra fenntartása
és hatékony mûködtetése a fõ cél.

Az egészségügyi alapellátás tárgyi,
szakmai feltételeinek javítása mellett a szakorvosi rendelõintézet
szakmai önállóságának megõrzése
is várospolitikai érdek. Az „Öngyógyító Lenti Kistérség” címmel nyertes pályázatunk által létrehozott
Egészségfejlesztési Iroda is új, ingyenes egészségre nevelõ és szemléletformáló szolgáltatásokat nyújt.
A közeljövõ feladata a gyógyfürdõ
gyógyászati
tevékenységének,
gyógyszolgáltatási körének és ellátási struktúrájának bõvítése.
– A segélyezési rendszer átalakításával a járási hivatalokhoz került az egészségkárosodási és

Számítunk véleményükre várospolitikánk alakításában, rendezvényeik
fontos részét képezik Lenti programkínálatának. Közülük a legjelentõsebbeket az éves költségvetésbõl, valamint a Civil Kurázsi Alapítványon keresztül is támogatjuk.
– Mennyire sikeres a kapcsolat
a városban mûködõ cégekkel,
üzemekkel, vállalkozásokkal?
– Információim szerint a legtöbb
gazdasági szereplõ fejleszteni szeretne. Alapvetõ érdekünk, hogy a
foglalkoztatás mutatóit növeljük. A
város vezetése folyamatosan konzultál a területén mûködõ cégek,
vállalkozások vezetõivel, a befektetési,
beruházási,
munkahelyteremtési szándékkal érkezõket soron kívül fogadjuk. A négycsillagos
szálloda létesítésével mintegy ötven új munkahelyet is teremtünk,
melyek betöltésére az idegenforgalomban tapasztalatot szerzett, ma-

gyermekfelügyeleti, valamint a
foglalkoztatást helyettesítõ támogatások kezelése. A szociális biztonság erõsödik, vagy gyengül
Lentiben?
– Nem gyengülhet a szociális
háló. Szeretnénk, ha továbbra is
ugyanazt a biztonságot nyújthatnánk a támogatotti körnek, melyet
az elõzõ ciklusban is megvalósítottunk. Szakbizottságunk által kidolgozott javaslatok alapján önkormányzatunk teljesen új rendeletet
fogadott el. Ennek tartalmát a területen mûködõ partnerek: a gyermek- és ifjúságvédelem, a szociálpolitikai kerekasztal és az idõsügyi
tanács véleménye alapján módosítjuk. A szociális érzékenység mindig
is kiemelt jelentõségû volt számunkra, a jövõben is prioritásként
kezeljük azon feladatainkat, melyekkel az idõsek és hátrányos helyzetû csoportok szociális, gazdasági
helyzetén javíthatunk.
– Lenti vonzerejét és megtartó
erejét hagyományainak tisztelete,
kreatív szellemisége, az együttmûködõ közösségek adják. Miként támogatják a civil szféra képviselõit?
– Településünk közösségi életének meghatározó szereplõi a különféle területeken mûködõ mintegy
ötven civil szervezet aktív tagjai.

gasan kvalifikált dolgozók jelentkezését várjuk.
– Idén jut-e kellõ forrás az oktatási-nevelési intézmények modernizálására, 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 megújítására benyújtott pályázatunk
eredményét, de megkezdtük a tárgyi, szakmai és létesítményi feltételek jövõbeni javítását szolgáló
tervek kidolgozását.
– A sikeres város nem feltétlen
gondtalan város. Lenti képes felülemelkedni a problémákon?
– Sokat vagyok az emberek között, bátran felkereshetnek kéréseikkel, javaslataikkal. Még a legnagyobb odafigyelés mellett is elõfordulhatnak érdekütközések, vélt
vagy valós sérelmek, melyeket orvosolni kell. A folyamatos párbeszédnek megvannak a kialakított
fórumai és formái, ahol lehetõséget biztosítunk a kölcsönös véleménycserére, illtve a rendszeres információáramlásra. Továbbra is számítunk a helyi polgárok aktív segítségére és mi is mindent megteszünk, hogy Lenti továbbra is sikeres város maradjon.
N. N.

– Nagykapornakon nincs hagyománya annak,
hogy egy nagyobb szabású ünnepséget tartsunk
március 15-én. A választások elõtti közmeghallgatáson felmerült ennek igénye, de én úgy vélekedek
errõl, hogy a tévében mindenki nyomon tudja követni az országos megemlékezéseket, és el lehet látogatni a zalaegerszegi rendezvényre – mondja
Sifter Péter, akivel a mûsor után beszélgettünk. – Az
1848-49-es forradalom és szabadságharc hazánk
történetének egyik meghatározó eseménye, március 15-e egyik legkiemelkedõbb jelentõségû napja.
A diákok hetedikben tanulnak errõl, éppen ezért
szerepeltek a hetedik osztályosok néhány nyolcadikos diák közremûködésével a mûsorban. A gyerekek a forradalom eseményeinek felidézésével átérzik az ünnep fontosságát, ami lelkesedésükbõl is kitûnik. 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 önkormányzati adósságrendezés illetve feladatfinanszírozás
nem igazán érint jól bennünket. Úgy vélem, Nagykapornak egy megtakarításokkal rendelkezõ, prosperáló faluból átlagos községgé vált. Nem arról
van szó, hogy nehéz helyzetben lennénk, de nem
vagyunk jól sem. Számunkra gondot jelent a feladatfinanszírozás például abban a tekintetben,
hogy a faluház mûködtetése, a kultúra finanszírozása nem szerepel a támogatott célok között. Vagyis nem kapunk semmilyen forrást, erre iparûzési adóbevételünket meg a kis megtakarításainkat
kell felhasználnunk. A 76-os fõút felújítása nagyon
sok bosszúságot okozott, ugyanakkor növelte

iparûzési adóbevételeinket. Az építkezés befejezése 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 illetve központi szerepet tölt be azáltal, hogy önkormányzati hivatalunkhoz nyolc kistelepülés tartozik.

– 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 fennmaradó ötmillió forintot ki kell pótolnunk
saját erõbõl. Persze csökkenthetnénk
a falunapi kiadásainkat, a kétnaposból
egynaposat rendezhetnénk. Kimondva, soknak tûnhet az az összeg, amit
ráfordítunk, de ha elosztjuk a lélekszámmal, kiderül, mi sem költünk rá
többet, mint egy kisebb falu. Azt gondolom, falunapunk színvonalában bármely városi rendezvénnyel felveszi a
versenyt. A country és gasztrofesztivállal sikerült olyan hagyományt
teremtenünk, amit sajátunknak tekinthettünk, és ami immár összekapcsolódik településünk nevével.
Másik problémánk, hogy a feladatfinanszírozásban csak a hatszáz lélekszám alatti települések falugondnoki
szolgálatát támogatják. Mi semmiféle
normatívát nem kapunk a feladatra,
mivel településünk 930 fõs. Úgy vélem, 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 falugondnok bérére, a falugondnoki autó fenntartására

nem kap semmilyen támogatást.
– Változott a közmunkaprogram rendszere. Hogyan 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 alkalmas a munkavégzésre,
sok vitára ad majd okot a
faluban. A mozgástér kicsi,
elutasítani csak a létszámfelettit lehet.
Sifter Péter polgármester a beszélgetés végén úgy
összegzett: az elmúlt nyolc
évben nemcsak rentábilisan
mûködtették az önkormányzatot, hanem sok
olyan fejlesztést is megvalósítottak (mindkét feladatot hitelek felvétele nélkül), melyek igazán
komfortossá tették a falut, jobb életkörülményeket teremtve a lakók számára. Remélik, hogy a jelenlegi gondok ellenére tovább szépíthetik a települést az új önkormányzati ciklusban mindannyiuk
megelégedésére.
Antal Lívia
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HORIZONT
Sármellék büszke a civil szervezeteire. Az önkormányzat lehetõségeihez mérten minden segítséget igyekszik megadni az alulról
jövõ kezdeményezések erkölcsi és
anyagi támogatására.

– A klubjaink aktívak, részt és
szerepet vállalnak az ünnepeink
méltó lebonyolításában, a rendezvények megszervezésében. Jó hírünket viszik más településeken
tartott fesztiválokon. Örömteli
megtapasztalni, hogy a közösségi
szellem átöröklõdik, és minden generációt megérint. Az idõseket tömörítõ SÖTYE, a középkorúakat
összefogó BRACCS, a fiatalokat
egybe fogó sportegyesület is nagyon erõs a közösségformálásban.
Az Otelló borbarát kör már a
Szentgyörgyváron élõknek is programot, lehetõséget kínál és a polgárõrök sem csak a közterületeket
vigyázzák, hanem részt vállalnak
különféle feladatokból is. Mindennek hosszú távon haszna van és
hozadéka lesz – foglalta össze Horváth Tibor. A polgármester olyan
összetartó képviselõ-testületet irányít, amelyben nincs helye a széthúzásnak.
– Sármellék község nevének
hallatán a legtöbb embernek a repülõtér jut eszébe…
– Igen, a falu déli részén üzemel
a Nyugat-Dunántúl legforgalmasabb reptere, ahova teherszállító
gépek, illetve menetrendszerû és
charterjáratok érkeznek. Örvendetesnek tartjuk, hogy a desztinációk
köre folyamatosan gyarapszik.
Örömmel konstatáltuk, hogy tavaly
októberben a Széles Gábor nagyvállalkozó érdekeltségébe tartozó
SGH Aviation Hungary Kft. a felszámolás alatt álló ingatlanokat megvásárolta. Az üzemeltetést Hévíz
Önkormányzatának cége végzi, a
tulajdonjogokat Sármellék és
Zalavár község önkormányzata
gyakorolja továbbra is.
A tulajdonos önkormányzatokkal és az ingatlanfejlesztésben érdekelt nagyvállalkozóval fontosnak
tartjuk a közös együttgondolkodást. Remények szerint további
fejlesztések indulnak el. A repülõtér rendezési tervének is el kell készülnie és hátra van még több infrastruktúra-fejlesztés. Sok tárgyaláson vettünk és veszünk részt. Bizakodóak vagyunk, hogy a nagyobb fejlesztések is hamarosan
elstartolnak és hosszú távú, gyümölcsözõ kapcsolat alakul ki.
A fejlesztés nem csupán Sármellék érdeke, hanem a régióé és az
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Sármelléki sikerek
államé is. Minden partner részérõl
nagyobb szerepvállalás, erõsebb
lobbitevékenység kellene ahhoz,
hogy mindenki profitálhasson a repülõtérbõl.
– Milyen a falu idei költségvetése?
– Átlátható, szigorú és takarékos gazdálkodást folytatunk, és

már nincs magunk elõtt görgetett
költségvetési hiány. Az idei év az
önkormányzatok számára sok átalakulással jár, a finanszírozás oldalán kevesebb támogatási összeg
érkezik.
A település gondosan megalkotott 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 településfejlesztés szuper esztendejére. Az elõkészítés, a felkészülés, a
tervezés, az engedélyeztetési procedúrák elindítása ad most komoly
munkát. Amire az EU-s pályázatok
kiírásra kerülnek, addigra már kész
anyagokkal szeretnénk elõrukkolni.
A fejlesztéseket, a szociális támogatásokat pályázatok útján, vagy saját
erõbõl kell megoldani. A bevételek
növekedését, a saját erõ növelését
adóemeléssel, vagy új adók kivetésével lehetne elérni, de ezt az önkormányzat nem tervezi. Mi, inkább a vállalkozói aktivitás élénkítését látjuk helyes útnak.

– Mik az idei tervek?
– A 2015-ös év nem ígérkezik se
könnyebbnek, sem egyszerûbbnek, mint a tavalyi volt. Az elmúlt
évben megkezdett temetõ felújítását folytatni szeretnénk: kerítéskészítés, útkavicsozás, szeméttároló-felújítás is tervben van. A postánál, a templomnál és a gyógy-

doskodni. Rendelkezünk egy oktatási központtal, ahol egy park-,
kert- és temetõgondozási tanfolyamot, egy amolyan gondnokképzõ kurzust szerveztünk. Az elméleti tudást megszerzõk máris munkába álltak a parkokban, játszótereken, a frekventált közterületeken.
Lesz falucsinosítás, virágültetés és
fatelepítés.
– Milyen pályázati támogatásokra számítanak?
– Elbírálási szakaszban van három pályázatunk. Nem fenntartói,
de tulajdonosai mi vagyunk az általános iskolának. Az iskola épületének energiatakarékos korszerûsítésére és modernizálására szeretnénk 149 milliós összeget kapni.
„Nemzeti értékek és hungarikumok gyûjtésének, kutatásának,
népszerûsítésének, megismertetésének, megõrzésének és gondozásának elõsegítésére, értéktár megalkotására” is beadtunk egy támogatási kérelmet.
Szoros baráti kapcsolatot ápolunk a Kovászna megyei Csernátonnal, az alsó-ausztriai Nußdorf
szertárnál jelentkezõ parkolási mezõvárossal. A testvértelepüléproblémák megoldására, jogos lakossági igényeknek helyet adva,
tervet készítünk és elindítjuk az
engedélyeztetési eljárást.
Kétmilliónál magasabb önkormányzati támogatás átadása után
elindul az automata öntözõrendszer kiépítése a focipályán. Az ÁMK
által szervezett kulturális rendezvényekre, eszközfejlesztésre, a
klubok támogatására több mint
ötmillió forintot tudunk költeni.
A felmenõ rendszerû néptáncoktatásra büszkék vagyunk.
Már az alsós évfolyamok is élvezhetik a program szépségét, hasznosságát. A három szakosztályt magában foglaló sportegyesület mintegy kétmillió forint támogatást
kap. Az egyházközség a Szentháromság szobor rekonstrukciójára
és a települési romos keresztek felújítására 745 ezer forint önkormányzati támogatást használhat
föl, de marad félmillió a polgárõrség mûködésére is.
A kátyúzási munkák õszi kivitelezésérõl is igyekszünk majd gon-

sek találkozóját segítve, az EU integráció jegyében történõ hagyományõrzés szándékával is szeretnénk mintegy négymilliós összeghez jutni. Föl szeretnénk venni a
kapcsolatot egy vajdasági községgel. A szolgálati lakást is magában
foglaló II-es számú, alsó orvosi
rendelõ felújítását is el akarjuk végezni.
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 helyreállítást és kármentesítést a környezetvédelmi pályázatunkhoz kapcsolódóan. Mind a talajvízszennye-

zés, mind a talajszennyezés határértékei már normálisak a volt laktanya területén. A területrendezés
elindult, új vasúti pályaszakasz
épül.
A jövõbeni pályázataink a megtakarítás, a munkahelyteremtés és
a gazdaságélénkítés szolgálatába
állnak. Szeretnénk segíteni a helyi
vállalkozásokat és ösztönözni
igyekszünk mindazokat, akik fantáziát látnak a településünkben. Az
önkormányzatunk rendelkezik egy
nonprofit kft.-vel, ami bevonható
különféle pályázatokba. A már említett kft. üzemelteti a tavaly elindult ifjúsági szálláshelyünket. Nyárra már 50 százalékos a foglaltság –
mondta Horváth Tibor.
Nemes Norbert

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 honvéd tiszteletére 2010-ben felavatott emlékmû mellett rendezett ünnepségnek nem az adott kiemelt
jelentõséget, hogy 12 méltó módon ünnepelni kívánó falubeli állított össze egy, a nemzeti ünnep lényegét kitûnõen megragadó mûsort. Még csak az
sem, hogy Kluzer János polgármester az önfeláldozás, a hõsiesség, a függetlenség és a szabadságvágy kulcsszavait használva ragadta meg az ünnepnap lényegét. Mint fogalmazott: március 15. történései egy olyan szikrát lobbantottak föl, amelynek
hatására a magyarság tûzfolyammá nõve próbálta
kivívni a szabadságát.

Az ünnep fényét, valódi dicsõségét és lélekemelõ mivoltát egy
bölcs önkormányzati döntés adta
meg: március idusától a Dióskálon
született Virág Benedek tanár, pálos
szerzetes költõ, író, mûfordító, történetíró, a magyar ódaköltészet elsõ mestere nevét viseli a helyi faluház, amit hazánk elsõ faluházaként
avattak egykoron. A honi szellemi
élet irányítójaként mûködõ Hazafiúi
Magyar Társaság szervezõjének az
emlékét, a község leghíresebb szülöttjének 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” sírfeliratát aktuálisnak érezve: – Születtem. Szerettem hazámat s dolgoztam érte. Ez az én életem története. Tegyetek Ti is így. Tanítsátok
utódaitokat, s ha azok is így teszik,
akkor Magyarország boldog lesz –
úgy döntött: e napra tanár–diák találkozót szervez, melyre a 2003-ban
bezárt iskola egykor végzett nebulóit és pedagógusait is meghívja.
A vidám hangulatú, kötetlen beszélgetéssel egybekötött alkalom
szervezõi szomorúan vették tudomásul, hogy a 92 esztendõs, Keszthelyen élõ Bertha Kálmán igazgató,
a rossz egészségi állapotára tekintettel már nem tudott eljönni, de
az örömre adott okot, hogy sok
egykori tanár és hajdani diák fogadta el a szíves invitálást. A meghívottakat fehér asztalok mellett

látták vendégül, a faluház emeletén pedig kiállítást nyitottak az
egykor végzett tanulók tablóképeibõl. A községben 1963-ban épült
meg a négy évtizeden keresztül folyamatosan mûködõ általános iskola, de egy másik helyszínen korábban is mûködött az alapfokú oktatási intézmény elõdje.
Akadt még egy jelentõs ünnepi
momentum. Díszpolgári címet adományoztak Gigler Lászlónak, a község fejlõdésében elévülhetetlen érdemeket szerzõ, kiemelkedõ munkát végzõ tanácselnöknek, vb-titkárnak, polgármesternek. Kluzer János polgármester a díszpolgári oklevél mellett egy arany pecsétgyûrût
is átadott elõdjének, köszönetét tolmácsolva a helyes pályára állított település fejlesztésében elért eredményekért.
A falu közösségének összekovácsolását fontosnak gondoló Kluzer
János elmondta: január középsõ
hétvégéjén egy 140 fõs falusi disznóvágást szerveztek. A televíziós
vacsoracsata mintáját alapul véve,
március elsõ hétvégéjén pedig egy
különleges sütõ-fõzõ programot indítottak útjára. Kilenc fõzni szeretõ
páros bevonásával március elsõ hétvégéjén startolt az a kilenc alkalommal megrendezni kívánt vacsorakészítési viadal, ahol pontozzák az elkészült ételeket. A gyõztes szakácspáros pedig százezer forintos
jutalomban részesül a gasztro viaskodás decemberi záróünnepségén –
tudtuk meg.
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A DOW AGROSCIENCES AJÁNLATA
A LEGSZÉLESEBB
HATÁSSPEKTRUMÚ
GYOMIRTÓ SZER EGY- ÉS
KÉTSZIKÛEK ELLEN
készítmény három hatóanyag kombinációja: a piroxulámnak egy- és kétszikûek ellen, a floraszulámnak és az aminopiralidnak kétszikûek ellen van hatása. ENGEDÉLYEZETT KULTÚRA AZ ÕSZI BÚZA, A ROZS ÉS A TRITIKÁLÉ. A gabonák két nóduszos állapotáig lehet kijuttatni.

lása elõtti állapotban történik. Normál vetésforgót feltételezve õsszel az õszi káposztarepce
vetése teljesen biztonságos (közel 2,5 millió hektár felhasználási tapasztalat szerint idehaza és a
környezõ országokban), a következõ évben mák,
tavaszi kalászos, mustár, olajretek, fénymag, cukorrépa, hagymaféle, napraforgó, kukorica, kenA Genius WG kiváló hatással rendelkezik az egy- der, len, cirok, köles vethetõ illetve káposztaféle
szikûek közül a nagy széltippan, a vadzab, a parlagi palántázható. A következõ év õszén már lucerna is
ecsetpázsit és a rozsnok fajok ellen. Hatékonysá- vethetõ.
gára jellemzõ, hogy még a fejlettebb,
szárbaindult széltippant és vadzabot is elpuszA Genius WG-vel kezelt szalma a talajba forgattítja.
va szermaradvány mentesen lebomlik, a vetésforgót nem befolyásolja. Korlátozás nélkül használhaA kétszikûek közül többek közt a székfû fajok, a tó bármely állati almozásra. Ha az állat megeszi a
ragadós galaj, a pipacs, a sebforrasztó zsombor, a szalmát, az károsodást nem okoz az állatnak. Az isszarkalábfélék, az árvakelésû napraforgó, a vadrep- tállóból kikerülõ szalmát trágyaként le kell forgatce, a repcsényretek, a tyúkhúr, a pásztortáska, a ni. Célszerû a kukorica alá trágyázni, mivel ez a nöbúzavirág, a tarsóka, árvacsalán, veronika és az ár- vény nem érzékeny a hatóanyagra (érzékeny kulvácska fajok ellen is hatékony. A mezei acat gyö- túra vetése elõtt – mint példáúl a pillangósok – a
kérzetébe felszívódva azt teljes egészében pusz- trágyát 7 hónappal korábban kell kijuttatni és betítja. A Genius WG hatása a tarlón és a következõ forgatni a talajba.)
évi kultúrában is látványos, mivel lényegesen kisebb egyedszámban jelennek meg az új mezei acat
A Genius WG kijuttatható a legfontosabb szárhajtások, mint más készítmények esetében. Ha- szilárdító készítmények (CCC, etefon, trinexapacsonló a helyzet parlagfû esetében is.
etil) teljes dózisával egymenetben a Magyarországon leginkább elterjedt búzafajtákon.
Nagyon fontos az idõzítés. Egyszikûek ellen legHa a Genius WG-t folyékony nitrogén mûtráhatékonyabb, ha a kezelés a gyomok szárbaindu- gyával együtt juttatjuk ki, akkor a nedvesítõ szer
hozzáadása nem javasolt a perzselés elkerülése miatt. Más készítményekkel (gombaölõ-rovarölõ szer,
levéltrágya... stb.) jól keverhetõ II. forgalmi kategóriájú termék.

A

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

FIGYELEM, KÖZELEG A SZÓJAVETÉS IDEJE!

Szója talajoltó baktérium készítmény
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 Duna Szója Szövetség (Duna-térségi országok) tagja a GMO-mentes szójanövény-termesztést tûzte zászlajára.

z Miért is javasoljuk a BIOFIL Szója
talajoltó baktérium
készítményt a szójatermesztésben?
A talajoltó anyag
hatékonyan támogatja a szója növény
fejlõdését és a termés növekményt azáltal, hogy
intenzív
gümõképzõdést indukál. Ennek hatására a növ é n y
stressztûrõbb és
egészségesebb
Jól látható gümõk
a szója gyökerén
lesz. Az
eddigi tapasztalatok azt mutatják,
hogy használata bizonyítottan terméstöbbletet eredményez.
z Mit tud a BIOFIL Szója talajoltó, miért fontos?
A BIOFIL Szója talajoltó baktérium készítmény specifikus szója
szimbionta Bradyrhizobium japonicum baktériumot tartalmaz,
amely a szója növényen gümõket
képez, és nitrogént köt a levegõbõl,
ellátva nitrogénnel a gazdanövényt.
Használata a szójatermõ területeken is azért fontos, mert az oltóanyagban lévõ törzs nagy hatékonysággal képez gümõket.

Tornyiszentmiklós (ökológiai gazdálkodás)
2014. (Kezelés: BIOFIL Savanyú talajoltó 1 l/ha
és BIOFIL Szója talajoltó 0,2 l/ha.
Terméseredmény: 3,3 t/ha

monszerû anyagok termelésével –
segítik a gümõk kialakulására alkalmas, fiatal oldalgyökerek képzõdését, és a rhizobiumokkal együttmûködve javítják a gümõk mûködését,
valamint a gümõk beindulásáig képesek nitrogénnel táplálni a növényt. Használjuk ki ezt a pozitív hatást a BIOFIL Savanyú vagy Normál
készítményekkel. A BIOFIL-ban található Azospirillum baktériumok tudományos kísérletek alapján a leghatékonyabban segítik a rhizobiumok mûködését.
FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT:
A BIOFIL Szója talajoltó baktérium készítményt a hatékony kezelés érdekében – talajtípustól függõen – BIOFIL Normál vagy Savanyú
készítménnyel együtt, kombinációban ajánlott felhasználni.
Vetés elõtti talajelõkészítéskor a
talajra permetezve, majd beforgatva alkalmazzuk a BIOFIL Szója talajoltó baktérium készítményt. Adagolását tekintve a kijuttató eszköztõl
függõen 50–250 l/ha vízmennyiséggel hígítva – a BIOFIL Szója talajoltó
baktérium készítménybõl 0,2–0,4 litert, és a megfelelõ BIOFIL Normál
vagy Savanyú talajoltó készítménybõl 1 litert kell összekeverni és kijuttatni hektáronként.
Bõvebb felvilágosításért és információkért kérjük forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetõségeken:

z Miért ajánlott rhizobium oltóanyaggal csávázott szója vetõmag
alkalmazásakor is a BIOFIL Szója
talajoltóanyag használata?
Rhizobium oltóanyaggal csávázott szója vetõmag esetében, a
gyakorlati tapasztalatok és kísérletek alapján, hatékony gümõképzõdés figyelhetõ meg különösen a
csíranövénykori állapotban. Ha
ezenfelül BIOFIL Szója talajoltóanyaggal is kezeljük a termõföldet,
a Bradyrhizobium japonicum baktérium elszaporodik a kifejlett növény
gyökérkörletében is, lehetõséget
nyújtva a késõbb fejlõdõ, fiatal oldalgyökereken történõ gümõképzõdésre is.
z Miért fontos a BIOFIL Szója
1095 Budapest, Soroksári út 48–54.
kombinált használata BIOFIL SavaTelefon/fax: 06 (1) 793 2670
nyú vagy Normál készítménnyel?
E-mail: info@terragro.hu
Tudományosan
bizonyított,
www.terragro.hu
hogy az Azospirillum baktériumok – vagy Mátyás István (Vas, Veszprém, Zala
növényi növekedésserkentõ, hormegye) Tel.: 30/957-4623

AGRÁRIUM

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. letén. Az azonban már egészen bizA türjei központú mezõgazdasági társaság ezzel a teljesítménnyel túlszár- tosan látszik, hogy az eredmény lényalta 2013-as, közel 90 milliós eredményét.
nyegesen szerényebb lesz, mint az
elõzõ években. Ennek oka a támogatások szintjének csökkenése, elsõsorban az Agrár-kör– Cégünk történetének legsikenyezetgazdálkodási progresebb üzleti évét ez idáig 2013-nak
ram kiesése miatt. A tejetulajdoníthattuk, ettõl az évtõl
lõ tehenészetünk után
azonban már a 2014-es esztendõt
ugyan több támogatás
jegyezhetjük így – értékelt Szabó
várható, ez azonban
László elnök-vezérigazgató. – A siker
messze nem pótolja az
a szántóföldi növénytermesztés és
állattenyésztés magas hozamainak
agrár-környezetgazdálkodási támogatás kiesését.
tudható be. Termésátlagaink tartóA másik probléma a tej
san a megyei és az országos átlagok
fölött vannak, és ez a teljesítmény
felvásárlási ára, ami a tejkvóta megszûnése és az
igaz az állattenyésztésre is. Az elorosz embargó miatt már
múlt évben egyaránt növekedett a
kifejt tej mennyisége és az egy tehúsz százalékkal csökkent. Ez az árzuhanás
hénre jutó hozam. Ez mennyiségnem teszi lehetõvé az álben hárommillió liter tejet jelentett
2014-ben. Állattenyésztési ágazaMindkét ágazat jövedelmezõ, lattenyésztési ágazat 2015. évi nyetunk sikeréhez a viszonylag jó felvá- ugyanakkor az elõbb említett okok reséges mûködtetését.
Mindezzel együtt céljaink nem
sárlási árak is hozzájárultak.
miatt eredményességük csökkent.
Nádasi Lászlóné fõkönyvelõ el- változnak. Állattenyésztés területén
Nagy Gyula vezérigazgató-helyettes kiegészítve az elhangzotta- mondta, hogy az állattenyésztés tíz százalékkal növeljük a tejtermekat, elmondta, hogy a repcét 3,9, a pozíciója sokat javult, a növényter- lést. Ennek érdekében növeljük tebúzát 5,8, a kukoricát 9,6 tonnás mesztési fõágazaton belül pedig hénállományunk létszámát, és
termésátlaggal takarították be. Ki- emelkedett az étkezési búza jöve- igyekszünk nagyobb tejhozamú
emelt gondot fordítanak a fajtavá- delmezõsége. 2014. évben ezen egyedeket termelésbe állítani. Ezlasztásra, valamint az alkalmazandó ágazatok járultak hozzá lényegesen zel együtt indokolttá válik a tartástermesztéstechnológiára. Kizárólag a kiemelkedõ pénzügyi ered- körülmények javítása. Egy új istállót
kenyérbúza fajtákat termesztenek, ményhez.
építenénk meg, melyhez várjuk a
– Az elmúlt évben csökkentettük pályázati kiírást. A növekvõ termésa betakarított termés teljes egészében megfelelt az étkezési búza mi- az adósságállományunkat, és növel- hozamok miatt egy új gabonatáronõségi követelményeinek.
tük beruházásainkat. A fejlesztések lót is szeretnénk létesíteni.
A gazdasági társaság kiváló mi- szinte teljes egészében az állatte2015 évre az elõzõ évhez képest
nõségben és a szokottnál nagyobb nyésztést érintették, gépeket vásá- szerényebb eredmény, a likviditás
mennyiségben állított elõ lucer- roltunk, valamint tárolóteret építet- fenntartása, a beruházások folytatása, valamint hatvanhat munkatárnapelletet, melynek felvásárlási ára tünk – folytatta Szabó László.
viszont csökkent. Vetõmagokból a
A hozamok tekintetében 2015-re sunk munkahelyének megõrzése a
piac telítettsége miatt kevesebb fo- hasonlóan magas elvárásokat tûz- célkitûzés – foglalta össze Szabó
gyott, és az árak is alacsonyabbak tünk ki, mind a növénytermesztés, László, a Zal-Agro Zrt. elnök-vezérvoltak.
mind pedig az állattenyésztés terü- igazgatója.

