
Megjelenik Zala megye minden településén

2015. április 21. XVIII. évfolyam 4. szám

INFORMÁCIÓS ÉS KERESKEDELMI MEGYEI LAP

ZALA-LAP

KIADÓI KFT.
8900 ZALAEGERSZEG,

BÉKELIGETI U. 1.

• Lap- és könyvkiadás
• kiadványok • prospektusok

• internetes szolgáltatás

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

www.zalamedia.hu

AModern Városok Prog-
ram keretében – Sop-
ron és Eger után – Zala-

egerszegre látogatott Orbán
Viktor miniszterelnök és Lázár
János Miniszterelnökséget ve-
zetõ miniszter. A város díszter-
mében stratégiai együttmûkö-
dési megállapodást írt alá a kor-
mányfõ és Balaicz Zoltán pol-
gármester többek között gaz-
daságfejlesztésrõl, gyorsforgal-
mi út építésérõl, az inkubátor-
ház bõvítésérõl, 50 méteres fe-
dett uszodáról, Mindszenty Jó-
zsef Zarándok Központ építésé-
rõl valamint az Alsóerdõ fejlesz-
tésérõl. Mindezt 2018-ig szeret-
nék megvalósítani.

Orbán Viktor hangsúlyozta: ha
nincs sikeres együttmûködés a
kormány és Zalaegerszeg önkor-
mányzata között, akkor a zalai me-
gyeszékhely „önerõbõl nem lesz
dinamikusan fejlõdõ, modern 21.
századi város. Mint fogalmazott, a
közútfejlesztés révén 2018-ig két-

szer kétsávos autóúton lehet majd
a zalai megyeszékhelyrõl elérni a
már létezõ magyar autópálya-
rendszert. Így a gazdasági vérke-
ringés teljes jogú részévé válik a
város, melyet a 76-os fõút fejlesz-
tésével az M7-es autópályával kö-
tik majd össze.

Balaicz Zoltán polgármester el-
mondta: bízik abban, hogy a most
aláírt szerzõdéssel egy új korszak
veszi kezdetét a városban. Jelezte:
fejleszteni szeretnék a duális kép-
zõközpontot, mert fontos szá-
mukra a fiatalok itthon tartása és

a már elment fiatalok hazahozása.
A polgármester fontosnak tartja
továbbá az északi ipari park továb-
bi fejlesztését. Beszámolt arról,
hogy a város legfontosabb célja a
gazdaságfejlesztés, a kis és közép-
vállalkozások segítése a most indí-
tott kamattámogatással, valamint
a munkahelyteremtés. Nem lát-
ványberuházásokra van szükség –
fogalmazott.

A miniszterelnök arról is szólt,
hogy az együttmûködés egyes
pontjait, a megvalósuló fejleszté-
seket a helyi városvezetés kérte,

nem a kormány találta ki, nem Bu-
dapesten mondták meg, mire van
szüksége Zalaegerszegnek.

Zalaegerszeg polgármestere
végül kijelentette: „megújuló és
erõsödõ Magyarország, megújuló
és erõsödõ Zalaegerszeg elérése a
cél”.

A nyilvános sajtótájékoztatón
részt vett: Vigh László országgyû-
lési képviselõ, Rigó Csaba kor-
mánymegbízott és dr. Pál Attila, a
megyei közgyûlés elnöke, vala-
mint a zalaegerszegi közgyûlés
tagjai.

DINAMIKUS, MODERN VÁROS LEGYEN

Orbán Viktor Zalaegerszegen
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ALéda Magánklinikán gasztro-

enterológiai szakrendelésén

várja a pácienseket dr. Völgyi Zoltán

belgyógyász, gasztroenterológus fõor-

vos.

A rendelésen az emésztõszervek

betegségeinek felismerésével és ke-

zelésével foglalkozunk. A szükséges

vizsgálómódszerek (UH, endosz-

kópia)  helyben rendelkezésre állnak.

Az endoszkópia (gyomor- és vastag-

béltükrözés) lehetõvé teszi a nyelõ-

csõ, a gyomor, a nyombél, a vastag-

bél közvetlen vizsgálatát, a szövettani

mintavételt és a polipeltávolítást.

Amit kínálunk betegeinknek, az a rö-

vid várakozási idõ, fájdalommentes

vizsgálat, széndioxid-befúvás a régió

legkorszerûbb eszközparkjával. Mind

a gyomor-, mind pedig a vastagbél-

tükrözés esetén HD minõségû NBI

képalkotás lehetséges. Ez a fejlett

technika lehetõvé teszi a daganat-

megelõzõ eltérések koraibb felisme-

rését, ezáltal a daganatok kialakulá-

sának megelõzését.

A gasztroenterológiai szakrende-

lés felkeresését a már tünetekkel ren-

delkezõ illetve a fokozott rákrizikójú

(például családban, fõleg fiatal kor-

ban elõforduló gyomor-, vastagbél-

rák) betegeknek, továbbá minden

egészségtudatos embernek ajánljuk,

aki elmúlt 45 éves, és a vastagbélrák

leghatékonyabb szûrõmódszerét kí-

vánja választani.

GASZTROENTEROLÓGIAI SZAKRENDELÉS
RÖVID VÁRAKOZÁSI IDÕ, FÁJDALOMMENTES VIZSGÁLAT

Dr. Pál Attila, Lázár János, Vigh László, Balaicz Zoltán, Orbán Viktor és Rigó Csaba

Az országgyûlési képviselõ el-
mondta, nem jelentette be elõre
látogatását, mert valós képet
szeretne kapni a kivitelezés állá-
sáról. A határidõk betartása rend-
kívül fontos, mert nem csupán a
munkálatok idõbeni befejezését,
de egyes kórházi osztályok át- il-
letve beköltöztetését is érintik. 

Biczó Lajos, a ZÁÉV építésveze-
tõje az országgyûlési képviselõ
érdeklõdésére az új szárny egyik
leendõ kórtermében elmondta,
egyszerre 230-250 fõ dolgozik,
gyakran túlmunkát végezve,
hogy tartani tudják a határidõket.  

Dr. Halász Gabriella, a kórház
fõigazgatója elmondta, a szemé-

szet április 23-án költözik be
Pózváról a fõépületben kialakított
új helyére, ahol a következõ hét-
tõl már a mûtéteket is végzik. Ezt
követõen a kardiológiát költözte-
tik át új helyére, így a zöld épület
valamennyi szintjén folyhat az át-
alakítás. Április végére a betegfel-
vételi központ rekonstrukciója is
elkészül a fõépületben. 

A szemészeten kívül az onko-
lógia, a pulmonológia, a kardioló-
giai rehabilitáció is beköltözik
Pózváról a zöld épületbe. A rész-
legek egyetlen telephelyre össze-
vonása még hatékonyabb mûkö-
dést eredményez a betegellátás-
ban. 

FOLYIK AZ ÁTALAKÍTÁS A MEGYEI KÓRHÁZBAN

Elsõként a szemészet költözik be
Elsõként a szemészet költözhet be Pózváról a zalaegerszegi me-

gyei kórház központi telephelyére, ahol a tervek szerint halad az új
kardiológiai és szívsebészeti centrum építése a meglévõ épületré-
szek felújítása mellett. A hatmilliárdos beruházás kiemelt figyel-
met élvez, ezért invitálta a sajtót villámlátogatásra Vigh László.
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A „Rehabilitációs szolgáltatá-
sok fejlesztése a Nyugat-dunán-
túli Régió egészségügyi intézmé-
nyeiben” elnevezésû projekt záró
rendezvényére várták április kö-
zepén mindazon beruházásban
és kivitelezésben szerepet vállaló
partnereket, akik részesei voltak
annak a százszázalékos támoga-
tású programnak, amelynek ré-
vén mintegy 260 millió forintból
teljes egészében modernizálták a
Keszthelyi Városi Kórház A-épüle-
tében három szinten elhelyezett
rehabilitációs osztályát.

Felújított kórtermek, vizsgáló-
helyiségek, terápiás fejlesztõ szo-
bák jelzik, hogy a XXI. század be-
költözött az 1910-ben emelt ódon
falak közé. A földszinten kapott
helyet a járóbeteg szakrendelés
valamint a kerekes székkel is meg-
közelíthetõ tornaterem, amit al-
kalmassá tettek egyéni és közös
sportolásra. Az ergoterápiás és
multifunkciós helyiségekben a be-
tegek felkészülhetnek az otthoni
önálló életvitelre, megismerve a
speciális eszközök, különleges bú-
torok használatát. Az egyénre sza-
bott rehabilitáció már új módsze-

rekkel és vadonatúj eszközökkel
történik.

Köszöntõjében Manninger Je-
nõ országgyûlési képviselõ öröm-
mel szólt arról, hogy sikerült a te-
rületi fejlesztési forrásokat régiós
és városi szinten is az egészség-
ügy modernizációjára fordítani. A
keszthelyi kórház fejlõdésére, az
aktív betegellátás korszerûsítésé-
re, a mûködési költségek elõte-
remtésére szükség van. Még eb-
ben az uniós ciklusban és a követ-
kezõben is meg kell ragadni a for-
rásokat, amelyekkel tovább fej-
leszthetõ a gyógyító intézmény –
emelte ki.

Dr. Kvarda Attila, a Keszthelyi
Kórház fõigazgatója szerint kreatív
tervezõi és beruházói munka be-
fejezése után eredményes uniós
forrásfelhasználás történt a kór-
ház legrégebbi épületében. A
munkálatok komoly kihívást jelen-

tettek a kivitelezõknek. A megyé-
ben hiánypótlónak számítanak az
akadálymentes környezetben
igénybe vehetõ szolgáltatások. A
tavaly mintegy ezer fõt ellátó osz-
tály fenntartása mindazonáltal to-
vábbi komoly erõfeszítést igényel
minden érintettõl.

A szakmai irányelvekrõl, célok-
ról dr. Nikl János, a Zala Megyei
Kórház szakfõorvosa tartott rövid
ismertetõt. Mint mondta: a
stroke-os betegek harmada reha-

bilitálandó. Zala megye rendelke-
zik a legtöbb rehabilitációs ággyal
az országban. A keszthelyi „rehab
osztály¨ infrastruktúrája, elméleti
kerete nagyon jó, a személyzete is
kiváló.

A megvalósult építészeti és or-
vostechnikai fejlesztéseket dr.
Gieth Andrea osztályvezetõ fõor-
vos mutatta be vetítettképes elõ-
adásában. Szólt a kórtermek, fo-
lyosók, közlekedõk, mosdók, a
járóbeteg szakrendelõk újjá alakí-

tásáról. A korszerû tornaterem, a
multifunkcionális fejlesztõ terápi-
ás helyiség, a betegvizsgáló kiala-
kításáról, illetve azon beszerzések-
rõl, melyek révén tornatermi és
gyógymasszázs ágyakkal, zsámo-

lyokkal, járókorláttal, állítógéppel,
függesztõ rendszerrel, vízalatti su-
gármasszázs káddal, folyamatos
erõnlétet biztosító speciális
gyógyruhával és informatikai esz-
közökkel is gazdagodtak.

REKONSTRUKCIÓ A KESZTHELYI KÓRHÁZBAN

Rehabilitációs fejlesztés

A rangos szakmai elismerések
részleteirõl, a kitüntetettek részvé-
telével megtartott sajtótájékoztató
keretében számoltak be. Nagy
András, a Zalavíz Zrt. vezérigaz-
gatója hangsúlyozta: fontos szá-
mukra, hogy az évrõl évre megren-
dezésre kerülõ víz világnapi ün-
nepségek keretében nem csak he-
lyi rendezvényeken esik szó a köz-
szolgáltató által végzett munkáról
és azokról a munkatársakról, akik
a hétköznapokban végzik felada-
taikat 24 órán keresztül. Elismerõ-
en szólt a két kitüntetett szakem-
berrõl, megjegyezve, a vállalati el-
ismerések mellett fontosak a szak-
ma elismerései is. Mindez azt bizo-
nyítja, hogy külsõ szemlélõk is lát-
ják azokat az erõfeszítéseket, me-
lyeket a szolgáltató végez a mind
hatékonyabb, minõségi munkáért.
A vezérigazgató a társaság veze-
tése nevében gratulált a jelenlévõ
kitüntetetteknek, és mint fogalma-
zott, büszkék rájuk. 

Nehéz Zoltán közel harminc
éve végzi munkáját a víziközmû
ágazatban, kezdetben a lenti víz-
mû fõgépésze volt, jelenleg a tér-
ség csoportvezetõje. Lelkiismere-
tesen és felelõsségteljesen szer-
vezi és irányítja a térség víziköz-
mû-ellátását, a kitermeléstõl a tisz-
tításon át az elosztásig. Szem elõtt
tartja a lakossági és az egyéb fo-
gyasztóknak végzett folyamatos

szolgáltatás fontosságát. Felelõs
munkatársként helytáll nehéz kö-
rülmények között is, mint például a
2014 szeptemberi lenti árvízi véde-
kezés, ahol aktív munkájával és
irányításával zajlott a védekezés
és az ivóvízellátás folyamatossá-
gának biztosítása. Az idei évi víz
világnapi kitüntetése az elsõ elis-
merés. Mint mondta, nem számí-
tott rá, meglepte, de nagyon
jólesett neki. Szabadidejében mé-
hészkedik, e tevékenység jelenti
számára a kikapcsolódást.

Molnár László, a Zalavíz Zrt.
karbantartó, vízvezeték-szerelõ,
nehézgépkezelõje, aki 1990-ben
került a társasághoz vízvezeték-

szerelõként, majd nehézgépkeze-
lõi vizsgát szerzett, és karbantartó
nehézgépkezelõ munkakört ka-
pott. Szakmai tapasztalata, precíz-
sége nagy elõnyt jelent a városi
környezetben végzett hibaelhárítá-
si és karbantartási munkáknál.

Szaktudását mentorként adja to-
vább az új munkatársaknak, mind
csõhálózat-szerelésben, mind pe-
dig a különbözõ típusú árokásók
kezelésénél. Folyamatosan képezi
magát, a szakmai ismereteit a vízi-
közmû szerelõversenyeken is
eredményesen kamatoztatta. Je-
lenleg a KEOP vízminõség-javító
programban segíti a Zalavíz Zrt.
munkáját és a projekt sikeres vég-
rehajtását. Érdeklõdésünkre el-
mondta, az elismerés átvételekor
több olyan társával találkozott,
akikkel a különbözõ szerelõverse-
nyeken ismerkedett meg. Ha van
egy kis szabadideje, akkor is kis-
gépek szerelésével foglalkozik.

ELISMERÉSEKET VETTEK ÁT BUDAPESTEN
A ZALAVÍZ ZRT. BÜSZKE A MUNKATÁRSAIRA

A víz világnapja alkalmából rendezett központi ünnepségen a
Zalavíz Zrt. két munkatársa kapott elismerést. A Belügyminisz-
térium  elismerõ oklevelét vehette át Nehéz Zoltán, a Zalavíz Zrt.
lenti térség csoportvezetõje, míg a Magyar Víziközmû Szövetség
víz világnapi emlékérmét Molnár László, a Zalavíz Zrt.
karbantaró, vízvezeték-szerelõ, nehézgépkezelõje kapta.

Molnár László Nehéz Zoltán
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Az elmúlt héten a megyei ön-
kormányzat és az értéktár bizott-
ság a megyei értéktár népszerûsí-
tésére járási konferenciasorozatot
tartott Újudvaron, Zalaszent-
györgyön, Becsehelyen, Keszthe-
lyen és Lentiben. A rendezvénye-
ken Konczér Katalin bemutatta a
megyei projektet és szó volt az ér-
téktárakhoz kapcsolódó lehetõsé-
gekrõl a különbözõ operatív prog-
ramokban, valamint bemutatásra
került egy a témához kapcsolódó
mintaprojekt is. A konferenciákon
részt vett a megyei közgyûlés el-
nöke, illetve alelnökei.

Az alábbiakban rövid összefog-
lalást adunk az értéktárak céljairól,
feladatairól. 

Minden településnek, közös-
ségnek vannak feltáratlan értékei
és ezek az értékek a települések
erõforrásai. Éppen ezért fontos a
települési értékek összegyûjtése,
vagyis egy értéktár kialakítása, és
ebben a lakosság minél szélesebb
körû bevonása. Célok: a feltáratlan
értékek számbavétele, a gyûjtõ-
munka generálása járási szinteken.
Az értékek feltárása során közös-
ségek létrehozása, és közösségfej-
lesztési folyamatok megvalósítása.
Legalább 100 településen tervezik
az értéktár bizottság megalakítá-
sát és a gyûjtõmunka elindítását.
Fontos továbbá az értékek felter-
jesztése a Zala megyei értéktárba.
Akik e munkában segítenek, azok a

civil szervezetek, hagyományápoló
közösségek, közmûvelõdési intéz-
mények, helyi termékeket elõállító
személyek.

Projektfeladatok: A Göcseji Mú-
zeum régi fotókból álló gyûjtemé-
nyének digitalizálása, adatbázisba
rendezése.  Cserta-menti Natúr-
park Egyesület (Barlahida): Göcseji
haranglábak összegyûjtése, 50 ha-
rangláb feldolgozása: felkutatása,
dokumentálása, történeti háttér-
kutatása. Ezen kívül a haranglábak
képanyagának CD-re írása ppt for-
mában. Feladat továbbá konferen-
ciák szervezése járásonként 6
helyszínen. Ugyancsak 6 helyszí-
nen értéknapot kell szervezni, ahol
bemutatkoznak majd a létrejött
értékpontok. A konferenciákon
olyan prezentáció is elhangzott,
ahol térségfejlesztési szakembe-
rek arról beszéltek, milyen lehetõ-
ségek kapcsolódhatnak az értéktá-
rakhoz, a különbözõ operatív
programokhoz. 

Ilyen például a KEHOP – a kör-
nyezetért, melynek célja a zöld
infrastruktúra fejlesztése, a lerom-
lott ökoszisztémák helyreállítása, a
természeti értékek és területek
természetvédelmi helyzetének ja-
vítása. Az EFOP – az emberért
program célja a család társadalmi
szerepének megerõsítése, továb-
bá a gyermekek és fiatalok képes-
ségeinek kibontakoztatása. Továb-
bá cél a társadalmi együttélés erõ-

sítése, a hátrányos helyzetû em-
berek támogatása, a nemzetiségi,
etnikai identitás megerõsítése.
Fontos a társadalmi együttmûkö-
dést szolgáló intézmények és szol-
gáltatások fejlesztése. A GINOP – a
gazdaságért program célként a tu-

rizmusfejlesztést emeli ki. Fontos
a kulturális örökséghelyeinek in-
tegrált fejlesztése a projekt sze-
rint, valamint a megújuló közfog-
lalkoztatás, a társadalmi célú vál-
lalkozások ösztönzése és támoga-
tása.

JÁRÁSI KONFERENCIA AZ ÉRTÉKTÁRAK NÉPSZERÛSÍTÉSÉRÕL

Helyi értékek feltárása, összegyûjtése

Kiegészítõ díjak
2015. április 1-tõl

az OEP által támogatott kezelések
igénybe vétele esetén:

Termálgyógymedence 500 Ft

Hévízi gyógytó (2 órás) 200 Ft

Iszappakolás 900 Ft

Súlyfürdõ 600 Ft

Szénsavas kádfürdõ 500 Ft

Orvosi gyógymasszázs 750 Ft

Víz alatti vízsugármasszázs 650 Ft

Víz alatti csoportos gyógytorna 500 Ft

A díjak megváltoztatásának jogát fenntartjuk!

www.spaheviz.huinfo@spaheviz.hu

Hévízgyógyfürdõ és Szent András Reumakórház 8380 Hévíz, Dr. Schullhof Vilmos sétány 1.

INFORMÁCIÓ ÉS IDÕPONT-EGYEZTETÉS
a Diszpécserszolgálatnál
Tel.: +36 83 501 700 / 227

MASSZÁZSOK
Csúsztatásos köpölyözés (hát/derék) '20 3.500 Ft

Ránctalanító köpölyözés (nyak/dekoltázs) '20 3.500 Ft

Komplex anticellulit kezelés köpöllyel '45 7.000 Ft

Akupresszúrás masszázskezelés
iplikációs párnával („fakírágy”) '40 3.500 Ft

Különleges regeneráló masszázs
csípõ- és lapockamobilizálással '45 4.000 Ft

Fejfájás-migrénkezelés '20 3.000 Ft

Szárazkefe-masszázskezelés '45 4.000 Ft

„Harkály” masszázskezelés '45 4.000 Ft

Betegségspecifikus masszázs '40 5.000 Ft

Reflexzóna - szegment masszázs '40 4.000 Ft

Gyógynövényes masszázs '45 4.500 Ft

A Zala Megyei Értéktár Bizottság 2013. október 24-én alakult meg
négy fõvel. Elnök: Konczér Katalin, a Nemzeti Mûvelõdési Intézet Fõ-
igazgatóságának munkatársa. Tagok: Kaján Imre, a Göcseji Múzeum
igazgatója, Csengei Ágota, a keszthelyi Goldmark Károly Mûvelõdési
Központ igazgatója és Czebeiné Nemes Bernadett, a Zalai Civil Életért
Közhasznú Egyesület elnöke.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ a múlt pénteken a helyszí-
nen tartott sajtótájékoztatón el-
mondta, Orbán Viktor miniszter-
elnök kérésére tájékozódott a
13,7 millárd forintos beruházás
állásáról, ahogy e célból a zala-
egerszegi kórház- és a lenti szál-
lodaépítésrõl is beszámolt. Jelez-
te, Zalalövõn hatalmas igényként
jelentkezett az elkerülõ út meg-
építése a várost terhelõ órási ka-
mionforgalom kivezetése érdeké-
ben. A tavaly õszi esõzés nagyban
hátráltatta a munkálatokat, ezért
arról érdeklõdött, sikerült-e be-
hozni a lemaradást.

Sörös Péter projektvezetõ vá-
laszában elmondta, a 36 hónapos
idõtartamú projektbõl eddig 15
hónap telt el, a munka dandárja
még hátravan. Az idõjárás miatti
késedelmet behozták, így teljesí-
tették a határidõs célkitûzéseket.
Mint fogalmazott, egyértelmû,

hogy az idei és a jövõ év teszi ki a
legtöbb feladatot, jelenleg mind
a pályaszerkezet, mind pedig a
mûtágyak építése ütemterv sze-
rint halad. A zalalövõi 10,5 kilo-
méteres elkerülõ út negyven szá-
zalékán a földmunkákat már tel-
jesen befejezték, míg hatvan szá-
zalékán idén végzik el. A töltés-
alapozást már megkezdték. A két
nagy mûtárgy, a hatszázméteres
illetve a százhatvan méteres acél-
híd építése is a tervek szerint ha-
lad a helyszíneken. A nagyobbik,
ami kétségkívül leglátványosabb
eleme a munkálatoknak, a Zala
völgye, míg a másik a körmendi
völgy fölé kerül. Az elõbbi hidat
az év végére helyére teszik, de az
útburkolatot, a szigeteléseket,
csatlakozásokat csak jövõre. A
86-os fõút déli 2,5 kilométeres
szakaszának felújítását hamaro-
san megkezdik, és még az idén
be is fejezik.

A 86-OS FÕÚT ZALALÖVÕI SZAKASZÁN

A tervek szerint épül az elkerülõ
A helyszínen hegesztik a hatszázméteres acélhíd elemeit, ami

az év végére a helyére kerül a 86-os fõút Zalalövõ elõtti elkerülõ
szakaszán, átívelve a városba vezetõ utat és vasúti pályát. 

Fedett Fürdõ és Terápiás Centrum
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Fogyatékosság-barát Munka-
hely elismerésben részesült a
Zalavíz Zrt. A díjat az Emberi
Erõforrások Minisztériuma, az
Amerikai Kereskedelmi Kama-
ra, a Szövetség a Kiválóságért
Közhasznú Egyesület és a
Salva Vita Alapítvány képvise-
lõi közösen ítélték oda a zalai
vízmûnek. Az elismeréssel az
állást keresõ fogyatékos embe-
rek és a foglalkoztatásukra
nyitott munkáltatók egymásra
találását díjazzák.

Nagy András, a Zalavíz Zrt. ve-
zérigazgatója a zalaegerszegi 4M
irodában tartott sajtótájékoztatón
elmondta, fontosnak érzik, hogy
szolgáltatóként olyan tevékenysé-
get folytassanak, ami nem csak az
elvégzett munka minõségében, de
az értékteremtésben is megnyilvá-
nul. Értékteremtõ folyamatnak azt
a társadalmi, közösségi felelõs-
ségvállalást, esélyteremtést gon-
dolják, mely során egy adott mun-
kahely létrehozásával, a foglalkoz-
tatás körülményeinek kialakításá-
val lehetõséget biztosítanak hátrá-
nyos helyzetû embe-
reknek is az érdemi
munkavégzésre. A
vezérigazgató hang-
súlyozta, az értékte-
remtés nemcsak a
százszázalékos mun-
kaképességûek kiváltsága, ezt az
esélyt azoknak is meg kell adni,
akik valamilyen fogyatékossággal
élik életüket. Így jön létre az a
munkahelyi környezet, melyben az
egészséges és a hátrányos hely-
zetû emberek egy közösségbe tö-
mörülve értékteremtõ munkát vé-
gezhetnek a közös cél érdekében.
A Zalavíz elkötelezett harcosa en-
nek a szemléletnek, melynek lehe-
tõségeihez mérten igyekszik teret
adni immár 2009 óta. Örömükre
szolgál, hogy hat év elteltével má-
sok is felfigyeltek az esélyegyenlõ-
ség elõmozdítását segítõ törekvé-

seikre, amit a Fogyatékosság-ba-
rát Munkahely díjjal ismertek el,
emelte ki Nagy András. 

Fókás Gábor, a Zalavíz Zrt.
HR-vezetõje a díjjal kapcsolatban
elmondta, hogy a kis- közép és
nagyvállalatok, valamint igazgatá-
si intézmények számára tavaly ki-
írt felhívásra elsõ alkalommal pá-
lyáztak. Az odaítélt elismerés két
évre szól, amit a megváltozott
munkaképességû munkavállalók
alkalmazása iránti elkötelezettsé-
gük miatt érdemeltek ki. A Zalavíz
2009-tõl több ilyen munkatársat al-
kalmaz, emellett elbocsátás he-

lyett más munkakörökben tovább
foglalkoztatja azokat a kollégáit is,
akik valamilyen egészségügyi
probléma miatt nem tudják ellátni
korábbi feladataikat. Közösségi
közszolgáltatóként fontosnak érzik
azt is, hogy az esélyegyenlõség
ügyfélirodáikban is megjelenjen.
Vannak munkatársaik, akik már
tudnak jelnyelven kommunikálni,
míg mások jelnyelvi tolmácskép-
zésen vesznek részt. Emellett
megkezdték a honlap akadály-
mentesítéséhez szükséges infor-
matikai fejlesztéseket is. A HR-
vezetõ azzal adta át a szót, hogy a
megváltozott munkaképességû
emberek foglalkoztatása érdeké-
ben már hat éve együttmûködnek
a 4M irodával.

Pete Lászlóné 4M személyi ta-
nácsadó elõször arról beszélt,
hogy a Gondoskodás Alapítvá-
nyon keresztül segítik elõ a meg-
változott munkaképességû embe-
rek visszatérését a nyílt munka-
erõpiacra a megyében. Az Emberi
Erõforrások Minisztériuma támo-
gatásával végzik tevékenységü-
ket, melynek koordinációját a me-
gyei kormányhivatal munkaügyi
központja látja el, Borsos József
igazgató vezetésével. A Zalavíz
Zrt.-vel 2009 óta tartanak fenn
kapcsolatot, melynek révén töb-
ben kaptak már állást a vízmûnél.
A sajtótájékoztatón jelenlévõ Né-
meth Márton két éve fordult az iro-
dához. Õt is sikerült elhelyezni a
Zalavíznél, mégpedig a végzettsé-

géhez közel álló munkakörbe, ami
külön öröm számukra, hangsú-
lyozta Pete Lászlóné.

Németh Márton elmondta,
2013 májusában a 4M iroda segít-
ségével vette fel a kapcsolatot Fó-
kás Gábor HR-vezetõvel. Admi-
nisztratív munkatársként került a
Zalavízhez, kezdetben gazdasági
elõadóként dolgozott, jelenleg
ágazati operátor mûszaki terüle-
ten. Munkatársai szívesen fogad-
ták, türelmesek voltak vele, ugyan-
akkor nem kezelték másként. Örül

a munkának, mellyel teljesen elé-
gedett.  

Nagy András vezérigazgató ki-
egészítve az elhangzottakat el-
mondta, jelenleg 373-an dolgoz-
nak a vízmûnél, a pályázat beadá-
sakor azonban csak 306 fõs volt a
létszám. Ebbõl hat fõ megváltozott
munkaképességû. Õk gazdasági

elõadóként, ágazati operátorként,
és ügyfélkapcsolati munkatársként
tevékenykednek. Mellettük odafi-
gyelnek azokra a kollégákra is,
akik koruk vagy betegségeik miatt
már nem annyira terhelhetõk, így
õket (8-10 fõt) más munkakörök-
ben foglalkoztatják tovább. A ve-
zérigazgató kiemelte, a 4M irodá-
val továbbra is együttmûködnek,
hiszen szeretnék bõvíteni megvál-
tozott munkaképességû munkatár-
saik létszámát. Nem a munkakörö-
ket változtatják meg, hanem a sze-

mélyi feltételeket alakítják úgy,
hogy teljes értékû munkát végez-
hessenek a hátrányos helyzetû
emberek.  

Idén 26 díjat adtak át. A Zalavíz
Zrt. számos nagyvállalkozás és
nagyvállalat között érdemelte ki a
Fogyatékosság-barát Munkahely
elismerést.

ZALAVÍZ ZRT.: FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY
ELISMERÉS A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGÛ EMBEREK FOGLALKOZTATÁSÁÉRT

Kovács Balázs kommunikációs munkatárs

és Fókás Gábor HR-vezetõ a díjjal.

Hálaadó szentmisén ünnepel-
ték Sömenek István érseki taná-
csos, plébániai kormányzót 80.
születésnapja alkalmából húsvét-
hétfõn Zalaszentivánon. A Ke-
resztelõ Szent János templom
már a bejáratánál hirdette a jeles
évfordulót, amely teljesen meg-
telt a nagy népszerûségnek ör-
vendõ atya köszöntésére.

Sömenek István bensõségesen
szép beszédet mondott, sok emlé-
ket felidézve, pályafutásáért hálá-
ját és köszönetét kifejezve Isten-
nek, családjának, a jelenlévõ test-
véreinek, Margit nõvérének és
Zoltán bátyjának és az õt ünneplõ
közösségnek. Meghatottan beszélt
arról, hogy ez a templom még
ennyi gyönyörû virágot nem lá-
tott, mint amennyivel most az õ
tiszteletére ünneplõbe öltöztet-
ték. Az atya felidézte, hogy a kö-
zelmúltban komoly betegségen
esett át. Egerszegi kórházi tartóz-
kodása idején is érezhette az em-
berek törõdését, amiért, mint

mondta, nagyon hálás mindenki-
nek, többek között Dormán Miklós
polgármesternek, aki minden más-
nap finom ételt hozott neki. Az
atya köszönetét fejezte ki a sok
ajándékért is, amivel meglepték
születésnapján. Megemlékezett el-
hunyt szüleirõl, Istvánról és Máriá-
ról, a Sömenek és Pavlics család
valamennyi elhunyt tagjáról és
kérte Istent, hogy adja meg nekik
az örök élet nyugalmát.

– Köszönteni jöttünk, az Isten-
tõl kapott életajándék köszöneté-

rõl egyetlen napon sem mondha-
tunk le, fõleg, ha egy értékes, ter-
mékeny és lélekben gazdag nyolc
évtizedre tekintünk vissza, amely-
nek közel egyhatodát települé-
sünk és hívõ katolikus közössé-
günk lelki felvirágoztatásának szol-
gálatában töltött el – mondta kö-
szöntõjében Dormán Miklós pol-
gármester, aki hangsúlyozta, hogy
csak hálával tartozhatnak a Min-
denhatónak, hogy Sömenek István
személyében ilyen lelki atyát vezé-
relt hozzájuk.  

A folytatásban a helyi általános
iskola énekkara Virrasztóné Kon-
dor Edit vezetésével dicsõítõ éne-
keket adott elõ, Szakos Klaudia ta-
nuló verssel kedveskedett, Kondor
Anita az Ave Maria-t adta elõ, Iste-
nes Györgyné az egyházközség és
a Mária Légió nevében, majd a Tõ-
zike Népdalkör megzenésített
verssel köszöntötte a 80. születés-
napját ünneplõ atyát.

Sömenek István 1935. április 6-
án született Rábatótfaluban, 1960.
június 25-én szentelték pappá. Hat
zalai falu híveit szolgálta immár 54
éves pályafutása során. 

– AL –

SÖMENEK ISTVÁN ATYÁT KÖSZÖNTÖTTÉK 80. SZÜLETÉSNAPJÁN

Életen át tartó szolgálat
A lakók biztonságban érezhetik

magukat, míg a rossz szándékkal
érkezõk egyáltalán nem, mert
mostantól nyolc kamera figyeli
Zalaapáti utcáit. A településen pá-
lyázati támogatás segítségével
alakították ki a térfigyelõ kamera-
rendszert, melynek központja a
polgármesteri hivatal felsõ szint-
jén kapott helyet.

Vincze Tibor polgármester az át-
adáson elmondta, régi igény telje-
sült a térfigyelõ kamerarendszer ki-
építésével, amit a BM pályázati ki-
írás egyedüli megyei nyerteseként
3,9 millió forint vissza nem téríten-
dõ támogatásból, valamint 400
ezer forint saját erõbõl valósítottak
meg. Mint fogalmazott, a település
védelme, lakóinak nyugalma, köz-,
élet- és vagyonbiztonsága minde-
nek elõtti, ezt biztosítja a felszerelt
nyolc kamera, amely nemcsak,
hogy mindent lát éjjel-nappal, de
72 óráig emlékezik minden törté-
nésre. Zalaapáti új „õrszemeitõl" azt
várják el, hogy riassza el a rosszaka-
rókat.

Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ a sikeres pályázathoz gra-
tulálva kiemelte, a közbiztonság
fenntartása az önkormányzatok és
a kormányzat közös célja. Ezt a tö-
rekvést segítik elõ a pályázatok, 

Dr. Horváth István keszthelyi
rendõrkapitány köszöntõjében ar-
ról beszélt, hogy a térség több te-
lepülésén (Hévízen, Keszthelyen,
Zalaszentgróton) már rendelkezés-
re álló köztéri kameráknak köszön-
hetõen számtalan bûncselekményt
derítettek fel és bizonyították rá az
elkövetõkre. Örömét fejezte ki,
hogy Zalaapátiban is megvalósult a
fejlesztés. 

Éjjel-nappal
mindent lát
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– Nagykanizsa 1995-ben szerve-
zett elõször nagyobb rendezvényt
a város legkorábbi írott emlékének,
IV. Béla 1245. április 20-án kelt ado-
mánylevelének 750 éves jubileu-
mára – mondja érdeklõdésünkre
Dénes Sándor polgármester. – Az
akkori képviselõ-testület döntése
értelmében április utolsó péntekjét
Város Napjának nyilvánította, ezál-
tal letette a méltán népszerûvé vált
programsorozat alapköveit, amit
azóta hagyományként ápol a város.
A cél kezdetektõl fogva az, hogy a
nagy tömegeket megmozgató, tör-
ténelmi gyökerekhez visszanyúló
rendezvény ne csak a helyi lakosok-
nak, hanem az ide látogató turis-
táknak is kellemes kikapcsolódást
nyújtson, és az évek elõrehaladtá-
val mind nagyobb ismertségre te-
gyen szert. 

– Milyen programokat és külön-
legességeket kínál a programso-
rozat?

– Különlegességként megemlí-
teném, hogy az idei Város Napját
négynaposra terveztük, amely há-
rom szervezõ közös rendezvénye-
ként debütál. Április 23-án csü-
törtökön a Pannon Egyetem Nagy-
kanizsai Kampusza 15 éves fennál-
lásának ünnepeként konferenciát
tartunk, majd szabadtéri progra-
mokat kínálunk a Kiskastély udva-
rán. A péntek, szombat a már meg-

szokott magas színvonalú városna-
pi programoké, neves zenekarok
és énekesek fellépésével. Pénte-
ken 18 órakor Kállay-Saunders
András, szombaton 18 órától Vas-
tag Csaba, 20.30-tól pedig Demjén
Ferenc számít az érdeklõdõk fi-
gyelmére. Az Erzsébet tér vasár-
nap az Eraklin Táncklub jóvoltából a
tánc világnapjának helyszíne lesz,
több száz táncos produkcióinak kö-
szönhetõen.

Hasonló látványossággal ke-
csegtet a Kanizsai Oldtimer Kerék-
páros Szövetség a szlovén Beltince
és Kapronca városokkal közösen
szervezett elsõ kerékpáros felvonu-
lása, melyre közel 110 oldtimer bi-

ciklis jelezte részvételét. A három
város és a három kerékpáros egye-
sület emellett együttmûködési
szerzõdést is aláír. Érdekessége az
eseménynek, hogy a kerékpárosok
hagyományos század eleji biciklik-
kel és öltözékben jelennek meg. Ezt
a szálat megerõsítendõen szeret-
nék a szervezõk, hogy a résztvevõk
a múlt század elsõ felének ruháza-

tában, öltözetében látogatnának ki
a fesztiválra, egyedi arculatot köl-
csönözve a rendezvénynek.

– A Város Napja egyben kitûnõ
alkalom arra is, hogy megköszön-
jék a településért tevékenykedõk
munkáját.   

– Mint minden évben, idén is ki-
tüntetéseket vehetnek át mind-
azok, akik az elmúlt években ki-
emelkedõen magas színvonalon vé-
gezték tevékenységüket városunk,
valamint az itt élõk érdekében. A
Medgyaszay Házban pénteken 17
órakor kezdõdik az Ünnepi Közgyû-
lés, melyen testvértelepüléseink
küldöttségeit is fogadjuk. 

A kiemelt események mellett a
hagyományos programok is nagy
fontossággal bírnak, melyek lehe-
tõséget biztosítanak a helyiek be-
mutatkozására, legyen szó óvodá-
sokról, iskolásokról, ifjú tehetsé-
gekrõl, és minden helyi szervezet-
rõl és egyesületrõl, melyek tevé-
kenységükkel színesítik Nagykani-
zsa közéletét. A rendezvény mai
napig megtartott koncepciójában
egyrészt e szándék köré szervezõd-
nek a programok, a helyszínválasz-
tásban pedig a város fõtere, egyko-
ri piactere kap hangsúlyt, eredeti
történeti funkciójának megjeleníté-
sével, az egykori vásári forgatag
hangulatának megidézésével. 

– Nagykanizsa igencsak büszke
lehet a megújított, ugyanakkor
korábbi jellegét is megõrzõ fõ-
terére…

– Valóban, ezért is készülünk a
városrehabilitációs projekt máso-
dik ütemére, amit májusban kez-
dünk meg. Mindössze hat hónap áll
rendelkezésünkre, hogy a Fõ utcát
az Erzsébet tértõl az Eötvös térig

teljes szélességében korszerûsít-
sük. A rekonstrukció nemcsak a fel-
színi burkolatokat, hanem a köz-
mûvezetékek cseréjét is érintik.
Örülünk a beruházásnak, mert a
város rendezettségét és külcsínét
nemcsak a helyi lakosság, de az ide
érkezõ turisták, az itt letelepedni
szándékozó cégek miatt is fontos-
nak érezzük. Az elsõ benyomás
ugyanis sok mindent meghatároz.
Egy igényesen kialakított városköz-
pont utcáival, építészeti és kulturá-
lis értékeivel meggyõzõ lehet egy
befektetõ számára. Mi más lehetne
számunkra a fõ csapásirány, mint
Nagykanizsa gazdaságának tovább

fejlesztése az új uniós ciklusban.
Számítunk a helyi vállalkozási kedv
fellendülésére is, ezt igazolja, hogy
az ipari parkban már csak egy 11
hektáros terület kiadó. Újat szeret-
nénk létesíteni, a tervezett 4–500
hektáros új ipari parkot fokozato-
san kívánjuk kialakítani. Turisztikai
elképzeléseink hasonló súllyal es-
nek latba, többek között a Csóna-
kázó-tó fejlesztését tervezzük. Úgy
tartjuk, egy város akkor mûködik
jól, ha erõs a gazdasága, vannak
munkahelyek, és lakói szívesen
élnek benne. Ezért dolgozunk –
hangsúlyozta Dénes Sándor pol-
gármester. 

NAGYKANIZSA DÉLNYUGAT-MAGYARORSZÁG KAPUJA KÍVÁN LENNI

Városnapi forgatag múltidézéssel
Délnyugat-Magyarország kapuja kíván lenni Nagykanizsa, mondja

Dénes Sándor polgármester, e szándékuk megvalósulása érdekében az
M7-es autópálya, a vasút, a sármelléki reptér, valamint a koperi kikötõ
közelségére építenének. Nagykanizsának az elmúlt években történõ
fejlesztéseknek köszönhetõen minden oka megvan az örömre, a biza-
kodásra, melynek hangot is kívánnak adni az április 23–26. között zajló
városnapi rendezvényekkel.

Dénes Sándor

A zalai erdõk páratlan sokszí-
nûségével fogadja látogatóit
Bázakerettye, ahol a rengeteg
zöldfelület gondozása sok fel-
adatot ad az önkormányzatnak.
Megérkezett a tavasz, vele
együtt a növényzet megújításá-
nak ideje is. 

– Fakivágás, takarítás, fûnyí-
rás, kaszálás köti le most erõnket,
hiszen nagyon nagy az önkor-
mányzati zöldterület, amit ilyen-
kor, tavasz elején alakítanunk,
formálnunk kell – mondja érdek-
lõdésünkre Iványi László polgár-
mester. – Bázakerettye arculati
megjelenésében a szép falu- és
utcakép egyaránt meghatározó,
ami nemcsak az itt élõk, de az ide
látogatók szempontjából is kívá-
natos. Éppen ezért döntött kép-
viselõ-testületünk úgy, hogy idén
prioritást élvez a jelentõs zöldfe-
lület karbantartása, rendberaká-
sa, hogy a település szép, gondo-
zott képet mutasson.

A zöldfelületek gondozása
mellett a strandfürdõ felkészíté-
sét is megkezdtük a nyári szezon-
ra. Ez most általános karbantar-
tást jelent, hiszen az elmúlt évek-
ben már megvalósítottunk ki-
sebb-nagyobb átalakításokat.
Ezek egyike volt tavaly a vegy-
szeradagolás korszerûsítése, ami
a víz minõségének javítását szol-
gálta. A strandbüfé és szálláshe-
lyek esetében idén képletesen
mondva nagy fába vágtuk fej-
szénket. 

– Mit ért ez alatt?
– Az önkormányzati tulajdonú

strandbüfét és a két szállót visz-
szaadta a bérlõ tavaly, a szezon
végén, aki egyébiránt gondos
gazdája volt a létesítményeknek.
Képviselõ-testületünk ezért úgy
döntött, hogy 2015-tõl üzemel-
tetésüket a szintén önkormány-
zati tulajdonú Nonprofit Kft. ve-
szi át. A cégnek a település kar-

bantartása mellett ezt a felada-
tot is el kell tudni látni, ami telje-
sen új kihívás, mert még ilyen te-
vékenységet nem végzett.  A
gazdaságosság a legfontosabb
szempont, ennek megfelelõen a
büfét és a szálláshelyeket piaci
alapon fogják mûködtetni. A kft.
ügyvezetõje egy személyben fe-
lel ezért, de természetesen a
részfeladatokat is kiosztottuk, és
megkötöttük a megállapodáso-
kat azokkal, akik ezeket ellátják.
A létesítmények állapotával nincs
gond, hiszen minden korábbi
üzemeltetõ gondot fordított er-
re, de óhatatlanul vannak olyan
munkák, takarítás, meszelés, csi-
nosítás, amit most el kell végez-
niük.

– Visszatérve a település ren-
dezésére, hogyan hasznosítják a
kivágott fákat?

– Csak olyan fákat vágunk ki,
melyek elöregedtek, vagy ve-
szélyt jelentenek. Ebbõl csak kis
részt tudunk értékesíteni faüze-

meknek, hiszen ezek nem kifeje-
zetten minõségi faanyagok.  Na-
gyobb részüket szociális jelleggel
osztjuk ki a rászorulóknak, vagy
nagyon jutányos áron adjuk el a
kisnyugdíjasoknak. A fakivágáso-
kat, a zöldfelületek gondozását a
Start-közmunkaprogramban vég-
zik a közfoglalkoztatottak, amit a
Nonprofit Kft. koordinál és szer-
vez. Rajtuk kívül a szolgáltatók is
elvégzik az õket érintõ felada-
tokat. 

– Milyen fejlesztéseket ter-
veznek az uniós ciklusban?

– Várjuk a településfejlesztési
kiírásokat, hiszen vannak elkép-
zeléseink, melyeket meg szeret-
nénk valósítani. Járdák, utak fel-
újítását nemcsak a szép telepü-
léskép, de a közlekedés bizton-
ságának javítása érdekében is
fontosnak tartjuk. Az elmúlt ön-
kormányzati ciklusban pályázati

támogatásból korszerûsítettük a
települési csapadékvíz-elvezetõ
hálózat kritikus szakaszait. Ezt  a
munkát is folytatni szeretnénk,
ha lesz rá lehetõségünk. A tava-
lyi õszi áradás következtében
megsérült a maróci víztározó
gátja. Maróc és Kiscsehi telepü-

lésekkel keressük a helyreállítás
lehetséges módját. Bízunk a tá-
mogatásban, hiszen erre az ön-
kormányzatoknak nincs külön
forrása.

– Milyen évre számítanak?
– Az önkormányzat alapmûkö-

dése biztosított, emellett kisebb
fejlesztéseket is végre tudunk
hajtani. Gondolok itt a már emlí-
tett strandfürdõ és szálláshelyek
karbantartására, a turisztikai sze-
zon beindítására, amelyhez for-
rást kell biztosítanunk. A befekte-

tésnek azonban meg kell térül-
nie. Ezért kívánunk dolgozni, és
bízunk a jó idõjárásban, hogy tá-
mogat bennünket ebben. Vannak
már szállásfoglalások, települé-
sünket szívesen keresik fel isko-
lás, munkahelyi és baráti csopor-
tok, valamint családok. Két szálló
egyébként egész évi nyitva tar-
tással várja az érdeklõdõket.

Igyekszünk programokkal is
szolgálni, melyek közül hármat
kiemelnék. Idén ötvenedik alka-
lommal rendezzük meg május
21–23. között a nemzetközi Ola-
jos Teke Kupát valamint a kilen-
cedik Lukvár Ferenc Emlékver-
senyt. Ugyancsak nagy népsze-

rûségnek örvend a termálkupa,
ami idén szintén kilencedik alka-
lommal számít figyelemre június
utolsó szombatján. A megyei kis-
pályás labdarúgótorna igazi csa-
ládi ünnep színes programokkal.
A hagyományoknak megfelelõen
augusztus elején tartjuk faluna-
punkat. Nemcsak a lakosságot,
de minden nálunk tartózkodó tu-
ristát és érdeklõdõ vendéget el-
várunk erre a rendezvényre is –
mondta Iványi László.

Antal Lívia

TELEPÜLÉSRENDEZÉS, BÜFÉÜZEMELÉS, SZÁLLÁSHELYKIADÁS

Bázakerettye nagy fába vágta fejszéjét
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Azalaegerszegi Kölcsey
Ferenc Gimnáziumban
305 millió forintos beru-

házásban korszerû fizika- és bio-
lógialaboratóriumot alakítottak ki
a korábbi felújításával, átalakítá-
sával, amit a laborkísérletekhez
szükséges, legmodernebb eszkö-
zökkel is felszereltek. Az Öveges
program keretében megvalósí-
tott projekt lezárult. A Kamarák
házában tartott záró rendezvényt
élõ online közvetítésen keresztül
is megtekinthették az érdeklõ-
dõk.

SZÛCS GERGELY projektasszisz-
tens, a Kölcsey Ferenc Gimnázium
igazgatója örömmel jelentette be,
hogy a labor elkészült, amit lelkesen
használnak a diákok és a tanárok.
Köszönetet mondott az önkor-
mányzatnak és a tankerületnek a si-
keres pályázatért, s annak megvaló-
sításáért, és reményét fejezte ki,
hogy a természettudományos okta-
tást új szintre emelõ laboratórium
idõvel tudományos mûhellyé vál-
hat.  

BALAICZ ZOLTÁN, Zalaegerszeg
polgármestere arról beszélt, hogy a
beruházást egy nagy váltás köze-
pette hajtották végre. 2012 nyarán,
mikor megálmodták és elindították
a projektet, a gimnázium még a vá-
ros, 2013 januárjától azonban már a
Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ (KLIK) fenntartásában mû-
ködött. Hangsúlyozta, a váltás sem-
milyen gondot nem okozott a pro-
jekt megvalósítása során, mert az
önkormányzat és a KLIK jól együtt-
mûködött. Mindez biztató a jövõre
nézve, hiszen az önkormányzat bár
már nem fenntartó, de továbbra is
segíteni kívánja a zalaegerszegi ok-
tatási és nevelési intézmények fej-
lesztését.  

KAJÁRI ATTILA, a KLIK Zalaeger-
szegi Tankerületének megbízott
igazgatója elmondta, örömükre
szolgál, hogy egy olyan jelentõs be-
ruházásban közremûködhettek,

amelynek elõnyeit nemcsak a Köl-
csey-gimnázium, hanem a város va-
lamennyi és a városkörnyéki telepü-
lések intézményeinek diákjai is él-
vezhetik.  

SCHNEIDER JÁNOS laboráns, a
Kölcsey Ferenc Gimnázium igazga-
tóhelyettese elmondta, a megvaló-
sítás során Navis oktatási rendszer-
rel ellátott biológia- és fizikalabo-
ratóriumot hoztak létre. A mobilfal-
lal elválasztható illetve összenyit-
ható tantermekben minden olyan
IKT eszköz (interaktív táblák,
projektorok, laptopok, mikroszkó-
pok, panoráma vegyifülke) megta-
lálható, melyek a kísérletezésekhez
szükségesek. A két laborhelyiség-
ben 18-18 diák tartózkodhat
egyidejûleg. Az igazgatóhelyettes
kiemelte, nemcsak a labor fizikális
kialakítása valósult meg, de elindult
egy újfajta gondolkodásmód, mely-
nek révén a diákok a páros kísérle-

tezés módszertanával, míg a taná-
rok új oktatási módszerekkel és új
tananyagokkal ismerkedhettek
meg.  A cél nem más, minthogy a
mûszaki és természettudományos
oktatás és szakmák presztízse növe-
kedjen, ami egyaránt jelenti a gaz-
dasági és társadalmi elismertséget.
A projekt a korszerû fizika- és bioló-
gialaboratórium létrehozásával és
mûködtetésével ezt kívánja elõsegí-
teni, hangsúlyozta az igazgatóhe-
lyettes.

A régi tanterem átalakítását
2014 januárjában kezdték meg, a
munkálatok áprilisra fejezõdtek be.
Május-júniusban már fogadták a
partnerintézmények tanulóit, õsz-
tõl pedig saját diákjaikat. A 9-10.-es
diákok a gimnázium tantervének
megfelelõen heti egy órában ve-
hetnek részt laborgyakorlatokon, a
11-12. évfolyamosoknak az érettsé-
gire való felkészítéshez biztosítanak
helyet, továbbá az érdeklõdõ tehet-

séges tanulóknak is lehetõséget ad-
nak a kísérletezésekre. A projekt el-
várható céljai között nagy fontos-
sággal bír az, hogy a korszerû labo-
ratórium természettudományos
mûhellyé váljon a fenntartás öt
évében, ahol kutatómunkát végez-
nek a diákok és a tanárok.   

POZSIK LAJOS laborvezetõ a
projekt során végzett tevékenysé-
geket mutatta be. A 90 órás to-
vábbképzésen a szakmai stáb és a
laborban dolgozó szaktanárok vet-
tek részt. Ezt részben helyben, a

Kölcsey-gimnáziumban tartották,
valamint ellátogattak a Budapest-
Fasori Evangélikus Gimnáziumba,
ahol a pályázati kiírás elsõ körében
hozták létre a természettudomá-
nyos labort. A 30 órás képzésen,
amit szintén a
Kölcsey-gimná-
ziumban tartot-
tak, a helyi taná-
rok és a partner-
iskolák szakta-

nárai vettek részt. A tananyagfej-
lesztés során 320 tanulói munka-
füzetet készítettek a biológiából
8-10-11-12. és fizikából a 8-9-10-
11-12. évfolyamosoknak a 40-40
órás foglalkozásokhoz. Ehhez 320
szaktanári segédletet állítottak
össze. 

A laborgyakorlatokon a partner-
iskolákból összesen 757 fõt fogad-
tak, akik 848 biológia- valamint fi-
zikalaboros tanórán vettek részt. A
kölcseys tanulóknak szintén 40
órát tartottak, biológiából és fiziká-
ból összesen 84 fõnek. Emellett a

gimnázium diákjai természettudo-
mányos blokk, érettségi elõkészí-
tõ, tehetséggondozás, szakkör és
laboros tanórák elnevezéssel meg-
hirdetett foglalkozásokon vehet-
tek részt a projekten kívül biológia,

fizika, kémia és földrajz tantár-
gyakból. 

A természettudományos labora-
tórium népszerûsítését több sajtó
nyilvános rendezvény és szakmai
nap szolgálta; a biológiából, fiziká-
ból és kémiából végzett bemutató
kísérleteket a szülõk is megtekint-
hették. 

A pályázati kiírásban ötéves kö-
telezõ fenntartást írtak elõ. Pozsik
Lajos ennek kapcsán kiemelte,
hogy a labor folyamatos fejleszté-
sét szükségesnek tartják az elkö-
vetkezõ években is. Többek között
szeretnének egy mobil EKG-készü-
léket beszerezni, a folyosóra még
szekrényeket elhelyezni a gyere-
kek számára, a tanáriban pedig egy
polcrendszert alakítanának ki.   

Mit jelent a 21. századbeli okta-
tás követelményeinek mindenben
megfelelõ természettudományos
laboratórium a kölcseys diákok szá-
mára? VARGA RÉKA 12/L osztályos
tanuló errõl úgy vélekedett, ami-
kor elõször mentek be az új labor-
ba, ámulatba estek a modern be-
rendezések és a sok korszerû esz-
köz láttán. Tanáraik segítségével
azonban sikerült megtapasztalni-
uk, hogy mi mindent lehet kezdeni
a sok, szép, új eszközzel. Tudásukat
heti egy-egy alkalommal biológia
és kémia szakkörön is gyarapíthat-
ják, ami mint mondta, nagyon fon-
tos az érettségi vizsgára való felké-
szüléshez, hiszen mindnyájan sike-
res felvételit szeretnének tenni.

A projektben fontos küldetésnek
határozták meg, hogy növekedjen a
természettudományos pályák iránti
érdeklõdés. Varga Réka ezen a terü-
leten képzeli el jövõjét, hiszen
gyógyszerész szeretne lenni.

LEZÁRULT AZ EURÓPAI UNIÓS PROJEKT A KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUMBAN

21. századi labor a természettudományos oktatásért

Vigh László országgyûlési képviselõ, Balaicz Zoltán polgármester,
Kajári Attila tankerületi igazgató, Szûcs Gergely, a gimnázium igazgatója,

Pozsik Lajos laborvezetõ, Schneider János igazgatóhelyettes.

Örvendetes, hogy Vonyarc-
vashegy állandó lakosainak szá-
ma folyamatosan emelkedik. A
fiatalok, mivel elégedettek az
óvoda, iskola mûködési körül-
ményeivel, a fenntartás nívójá-
val, egyre nagyobb számban
döntenek arról, hogy itt teleped-
nek le. A községben 429 nyilván-
tartott szálláshely, három szállo-
da, hat panzió, egy kemping is
várja a vendégeket. A tavalyi kö-
zel 71 ezer vendégéjszaka szá-
mot idén 80 ezerre szeretnénk
föltornászni. A kedvezõtlen idõ-
járásra tekintettel az elmúlt év-
ben mutatkozott némi strandbe-
vétel-elmaradásunk, de az idén
már bruttó 65 millió forint
strandbevételt szeretnénk elérni
– osztotta meg terveit és örö-
meit Péter Károly polgármester,
akit elöljáróban a szezoni felké-
szülésrõl faggattunk.

– A település költségveté-
sén belül úgy a programokra,
mint a strand méltó felkészítésé-
re jelentõs összegeket különítet-
tünk el. Még szezon elõtt szeret-
nénk elérni a horgászturizmus
fellendítését. A strand felkészíté-
sét, a település közterületeinek
rendezését is folyamatosan vé-
gezzük. A VIII. Hercegi Mandulás
Napok április középsõ hétvégéjén
tartott programjában, a rügyek-
kel teli Mandulás Tündérkertben
az óvodásaink szerepeltek, volt
festménykiállítás, mandulafa-sza-
lagozás, népi táncház, gyermek-
program, kézmûves családi ját-
szóház, Mandulás napi iskolai ze-
nekari koncert, valamint mandu-
lás sütemények kóstoltatása. A
tavalyi szezon kezdetére felújí-
tott rendezvénytér további csi-
nosításán is dolgozunk. Az ap-
róbb hibák kijavítása, a rendez-
vénypark rendbe tétele, a sátor
alatti csapadékvíz elvezetése, a
térkövezés azért ad még felada-

tot. A játszótereink az évek folya-
mán elhasználódtak, ezért a kép-
viselõ-testület egy új játszótér
megépítésére adta áldását a
strand nyugati, lídós részén. Itt
az újrahomokozást egy szezon
alatt kétszer is elvégezzük. 

Strandi újdonságot és új él-
ményt kínál majd egy 80 négy-
zetméteres játszósziget, ami vízi
vidámparkként is sok örömet
nyújt majd a fiataloknak és az
idõsebbeknek. Több büfét és
vendéglátóhelyet is színvonala-
san megújítanak majd a vállalko-
zók. Az aktív sportélet szempont-
jából nevet szerzett község új
sporthálókat is vásárolt és friss
sporthomok kerül a röplabdapá-
lya területére. A focipálya irányá-
ba történõ strandbõvítés terve-
zése jó ütemben halad. A 3-as je-
lû strandpénztár mellett kerék-
páros pihenõ pontot létesítünk
árnyékolt, esõvédett biciklitáro-

lóval. Az Iskola utca végétõl a vi-
torláskikötõ mellett készülne egy
új kerékpársáv, mely a 3-as pénz-
tár után csatlakozna a balatoni
bringakörúthoz. Parkrendezést
és növénytelepítést is végrehaj-
tunk e helyen. 

Idén még a megszokott rend-
ben történik a virágosítás és a
zöldfelületek ápolása, de jövõre
azt szeretnénk, hogy profi kerté-
szeti szakmérnök kezébe kerül-
jön a virágágyak megtervezése, a
zöld köztéri növények alakítása.
Temérdek nyári programmal,
fesztivállal készülünk. A május el-
sejei piknikkel kezdve, a Nyitott
Balaton rendezvényein át a túra-
programokig; a fafaragó mûvész-
teleptõl kezdve, az erõs emberek
versenyén át a nemzetközi
strandkézilabda tornáig, illetve a
II. Orbán-napi borünnepig már
telve van a májusi rendezvény-
naptár is.

– Mi újság a Vonyarc Marina
háza táján?

– Majdnem száz vitorlás és
jacht befogadására alkalmas, fe-
lerészt pályázati forrásokból
megvalósítani kívánt kikötõ léte-
sül hamarosan Vonyarcvashe-

gyen. A fejlesztés lehetséges irá-
nyát megadva, a település rende-
zési tervében és partrehabilitá-
ciós tervében is egy belsõ kikötõ
szerepelt az ominózus területen.
A tó medrébõl nem történik te-
rületrész-lefoglalás, hanem in-
kább bõvítik a tómedret. A parti
zagytéren belsõ medencés kikö-
tõ, klubház létesül a hozzá tarto-
zó létesítmények kialakításával. A
hosszú távú tervekben strand ki-
alakítása és faházak létesítése is
szerepel, de ezekhez a feltételek
és a rendezési terv nem ad lehe-
tõséget. A beruházó Leventúra
kft. egy kiemelt bringapontot is
létrehoz, szervizzel. 

A korábban Balatongyörökre
tervezett kishajókikötõ megvaló-
sulását az önkormányzat támo-
gatja, mert várhatóan jelentõs
mértékben bõvíti az ide látoga-
tók számát és az itt tartózkodók
körét. Az önkormányzat és a kivi-
telezõ jó kapcsolatot ápol egy-
mással, segítjük egymás munká-
ját. Az építési munkálatok márci-
us elején indultak és június végé-
vel már szeretnénk felavatni a
Vonyarc Marinát, mely nyitott
lesz a helyiek és az ide látogató
nem vitorlázó vendégek elõtt is.
A meder és a stég bizonyosan
kész lesz a szezon kezdetére, de
a parti sáv teljes rendezése vár-
hatóan csak õsszel történik majd
meg. A kiemelt üdülõtelepülésen
június végétõl nagy zajjal, porral
járó beruházási munkákat a kikö-
tõépítõk sem végezhetnek.

– Milyen egyéb, településmo-
dernizációt hajtanak végre? 

– Az elõzõ években elkezdett
energetikai beruházások folyta-
tásaként július végéig egy nap-
elemes rendszer kerül a
Nyitnikék óvoda tetejére. Az ud-
vart is szeretnénk rendezettebbé
tenni. Nem akarjuk, hogy a kicsik
ki legyenek téve az idõjárás vi-
szontagságainak, ezért egy 80
négyzetméteres területet kívá-
nunk esõ- és napvédetté tenni. A
megújuló energiaforrások még
intenzívebb felhasználását sze-
retnénk elérni az általunk fenn-
tartott intézményekben. A testü-
let jóváhagyta a közvilágítás tel-
jes, nyári korszerûsítését. A bel-
területi utakon, ami nem minõsül
fõútnak és nem a közútkezelõ ke-

zelésében van, új ledes fényfor-
rások fognak világítani. 

Az Eötvös Károly iskolának ed-
dig a községünk és Balatongyö-
rök volt a mûködtetõje, de ezt a
feladatot – további támogatást
nyújtva – átadnánk a KLIK-nek.
Nem hátrálunk ki teljesen az isko-
la mûködtetéséhez kötõdõ fel-
adatok mögül. Az önkormányzat
félretett egy nagyobb összeget
az intézmény további mûködte-
tésére és modernizálására. A civil
szervezeteinkkel közös pályázati
sikereknek is örülhetünk. A sport-
egyesületi TAO-s pályázat segít-
ségével várhatóan mûanyag bur-
kolatúra cseréljük a kézilabdapá-
lya aszfaltfelületét. Egy mûfüves
nagy futballpálya is tervben van
majd a jelenlegi zagytéren. A
több mint húsz éve alakult, Kiss
Tamás karnagy irányításával mû-
ködõ Zalai Balaton-part Ifjúsági
Fúvószenekar és a velük együtt
fellépõ mazsorettcsoport egy
több települést érintõ, négyna-
pos, nemzetközi fúvóstalálkozó
helybeni megszervezésére ké-
szül, ha a beadott pályázat sike-
res elbírálás alá esik. Külföldrõl és
a testvértelepülésekrõl is hívunk
vendégeket, akik fellépnek több
környékbeli településen is. 

A Szent Mihály-dombi kápolna
külsõ festését és május közepéig
történõ rendbe tételét segíti egy
Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert
pályázat. Megkezdõdött az úthi-
bák aszfaltozása, a kátyúk kijaví-
tása. A kormánytól 44 millió fo-
rint állami támogatást várunk,
mivel önkormányzatunk adós-
ságkonszolidáció nélkül mûkö-
dött. Az összeget a belsõ útháló-
zat javítására, járdaépítésre, csa-
padékvíz-elvezetésre és újabb sé-
tányok kialakítására szeretnénk
fordítani. A Petõfi utca és a Kos-
suth utca járdaburkolatát is, rész-
ben a fõidény elõtt, részben a
szezon után, kívánjuk korszerûsí-
teni.

VIII. HERCEGI MANDULÁS NAPOK

Vonyarcvashegy szezonra készülve
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A cikk írásának idõszakában zajlanak a ku-

koricavetések. Jelenleg nem tudjuk megjósol-

ni, hogy az elkövetkezõ egy hónapban mennyi

csapadék érkezik a területekre és ennek függ-

vényében mennyire lesznek sikeresek az alap-,

illetve a korai posztemergens gyomirtások.

A kukorica valódi posztemergens kezelé-

sére (4–6 leveles stádium) a magról kelõ és

évelõ egy- és kétszikû gyomok ellen a

Cheminova új készítménye a Vizsla Pack

(nikoszulfuron + proszulfuron + dikamba) al-

kalmazása jelent biztonságot. A Vizsla Pack ke-

reskedelmi gyûjtõcsomagolású gyomirtó szer,

három hatóanyagának köszönhetõen rendkívül

széles gyomirtási spektrummal, rugalmas kijut-

tatással és gyors, látványos hatással rendelke-

zik. A készítmény 5 ha kukoricaterület gyomir-

tására elegendõ, amely a tökéletes hatás érde-

kében a megfelelõ mennyiségû Microbio ha-

tásfokozó adalékanyagot is tartalmazza!

Ne feledje, a kukorica posztemergens

kezelésére keresse kereskedõjénél a Vizsla

Pack-ot!

DR. VARGA ZSOLT

Cheminova Magyarország Kft.

+36-20/943-8622

A kukorica tökéletes gyomirtó szere!

– Nincs könnyû dolgunk, mert a
nemzetközi megmérettetés ítészei
között rangos európai tájépítész,
várostervezõ, mezõgazdasági, ker-
tészeti és erdészeti mérnök, turisz-
tikai tanácsadó, újságíró, ökológiai
és regionális tervezõ valamint fõ-
kertész is helyet kapott. Európa 24
ezer települése közül a legszebb
16-ba küzdöttük föl magunkat, ami
óriási eredmény – büszkélkedett
Biró Róbert polgármester, akit elöl-
járóban a verseny elõkészületeirõl
kérdeztük.

– A tél az elõkészítés, a felkészü-
lés idõszaka volt. Tavasszal pedig az
amúgy is szokásos kertészeti tevé-
kenységek elvégzése történik
meg, lépésrõl-lépésre. A közel-
múltban új fák és növények ülteté-
sére kerítettünk sort. A szél erejé-
nek mérséklését várjuk a közteme-
tõben attól a közösségi faültetési
programtól, amelyben méretes,
többször iskolázott hársfákat ültet-
tünk el a temetõ északi oldalán. A
gondos tervek alapján választott
krími hárs jól viseli a száraz, meszes
talajt, és ez a fafajta viszonylag
könnyen kezelhetõ. Az önkor-
mányzat parkrészlege a település
kijelölt köztereire mintegy félszáz
hársfát ültetett el. A Petõfi utcai
parkolóban pedig kertész közre-
mûködésével gömbkõriseket tele-
pítettünk, de több helyen pótoltuk
a hiányzó vadgesztenye- és man-
dulafákat is. 

A Magyar Turizmus Zrt. koordi-
nálásával felmértük a feladatokat,
a gyakorlati teendõk határidõs ellá-
tását. A felkészülés derekán állunk.
Készülnek a szigorú szabályok sze-
rint zajló verseny lényegét megra-
gadó invitatív települési prospek-
tusok, a zsûri tagjai számára pedig
úgynevezett sétálófüzeteket kell
összeállítanunk. A díjátadó gálát
szeptemberben, Bristolban rende-
zik. Július negyedikén négy órában
mutatjuk majd be a szakmai zsûri-
nek az új sétányt, a strandot, a
Szépkilátót, a zöld óvodánkat, vala-
mint prof. dr. Mõcsényi Mihály ker-
tészmérnök, tájépítész, egyetemi
tanár zöld oázissá varázsolt kõbá-
nyáját.

Felkészült szakemberek bevo-
násával készülünk a megmérette-
tésre. Hibás útburkolat, ferde köz-
lekedési tábla vagy kopott infor-
mációs oszlop, egy romos kerítés is
a gyorsan kijavítandó hibák listájára
kerül. A kertészeti tervek elkészül-
tek, a virágokat megrendeltük, de
az egynyári növények tömeges ki-
ültetésével megvárjuk a fagyos-

szentek elmúltát. Az elmúlt évek-
ben megszokott, nagyléptékû fej-
lesztésben idén azért sem gondol-
kodunk, mert olyan pályázat egy-
elõre nincs, amelyik érdemben se-

gítséget nyújtana. A szokásos kar-
bantartási munkákat most na-
gyobb figyelem övezi. Az apróbb
burkolatjavítási hibákat saját erõ-
bõl helyreállítjuk, a padokat, virág-
ládákat és hulladéktárolókat lefest-
jük, illetve az elhasználódottakat
újakra cseréljük.

– A község centruma is új arcu-
latot kap…

– Igen. Nemrégiben lakossági fó-
rum keretében mutattuk be a
templom körüli tér átépítésének
terveit, melynek építését az önkor-
mányzat saját forrásainak felhasz-
nálásával kezdi meg. A községi köz-
pont fejlesztésének építészeti kon-
cepciója új szakaszához ért. A tér
megújítása több lépcsõben törté-
nik. A fõidény kezdetére a templom
elõtt húzódó kerítést és támfal-
rendszert részben visszabontjuk,
ezzel megnövelve a templom elõtti
hasznos terület nagyságát. A pün-
kösdi szezonnyitóra egészében ki-
nyílik a tér. A falak és kerítések he-
lyett dekoratív növényszigetek és
szép virágágyások jelzik majd a ha-
tárokat. Mintegy 150 négyzetmé-
teren rakunk le új térburkolatot. 

A munkákat elkezdtük, de a tér
felbontása õsszel startol és folya-
matosan keressük a pályázati for-
rásokat a második szakasz megva-
lósításához. A tér intimitását meg-
hagyjuk. Továbbra is a halászházak
elõtt tartjuk majd az alkalmi ren-
dezvényeket, a Jazzfiesta prog-
ramjait. Idén az elmúlt évek lépté-
keinek megfelelõ nagy beruházást
– élménysétány, kerékpárút, kör-
forgalom, orvosi rendelõ – nem
tervezünk. A strandon leginkább a

karbantartási feladatokat végezzük
el. A veszélyes és idõs fák nagy ré-
szét már eltávolítottuk. A strandon
a lídós partszakaszt kell helyreállí-
tanunk a téli viharok után. Újra kell
füvesíteni több területen, és a vi-
zesblokkok felújítását is tervezzük.
Az õsszel megnyíló uniós pályáza-
tokra már több véglegesített és
részben elkészített tervvel rendel-
kezünk. 

– Már elkészült a szeptemberig
érvényes programnaptár is...

– A hosszú hétvégéken, a több
napig tartó ünnepeken a panziók

és szállodák már szin-
te teltházzal üzemel-
nek. Nem ülhetünk a
babérjainkon. A köz-
ség a tavalyi sikeres
tavaszi és õszi rendez-
vényhét után, a IV.
palacsintafesztivállal
és a Valóra Váltott
Egészség program-
mal újból csatlakozik a
május elsején startoló
Nyitott Balaton ren-
dezvénysorozathoz.
Május 2-án azokat
várjuk, akik kíváncsiak
a palacsintás király és
királynõ választás vi-
dám megméretteté-

sére és a györöki palacsintasütõk
határtalan fantáziája ihlette sós és
édes palacsinta-variációkra. 

A május 7–10. között rendezett
sorozatban pszichológus, orvos,
természetgyógyász is tart elõ-
adást, a strandon reggelente meri-
dián tornafoglalkozások lesznek,
gyalogostúrákat indítunk valamint
lampionos strandpartyt is szerve-
zünk. A tavaly megszokott állandó
programokat is meghirdettük. A
tavasszal induló hétvégi hajójá-
ratok, a 40–50 biciklit is szállítani
képes vízibuszok május elején elin-
dulnak, így akár kerékpárral is
könnyen elérhetõ lesz Szigliget,
Balatonmáriafürdõ és Badacsony-
tomaj. A programnaptár tartalmaz-
za a helyi kis közösségek ünnepi
rendezvényeit is, amelyet akár a
turisták is látogathatnak. 

Nálunk minden héten történik
valami. Civil szervezetek ünnepei,
társaskör, gasztro klub, kertbarát
klub, bálok, túrák, tárlatok, könyv-
bemutatók, koncertek, nyílt napok.
Nagy öröm, hogy a civil szerveze-
tek ilyen aktívak a település életé-
ben. Ha kell, madárodút helyeznek
ki a Bélapi-pihenõnél, vagy fákat
ültetnek, programot szerveznek és
bonyolítanak le profi módon. A pol-
gárõrség, a tûzoltó egyesület, a
társaskör, a hölgyklub tagságára
szinte mindenben és szinte min-
denkor számíthatunk. A Keszthelyi-
hegység györöki látnivalóit, kilátóit
egyre több bakancsos és kerékpá-
ros turista fedezi föl. Egyre népsze-
rûbbek a turisztikai egyesület által
szervezett túrák is.

Nemes Norbert

BALATONGYÖRÖK

Nemzetközi porondon
Balatongyörök minden erejével a sikeres fõidényt készíti elõ.

Stuttgarti, prágai, budapesti, debreceni, miskolci, kecskeméti és sze-
gedi turisztikai szakkiállításokon és vásárokon is bemutatták a ven-
dégvonzó községünk értékeit, patináját. Nemrégiben pedig a fõvá-
rosban tartották a Virágos Magyarországért Környezetszépítõ Ver-
seny sajtótájékoztatóját, ahol a 2014-es esztendõ nyerteseként Sió-
fokkal közösen számoltak be arról, hogyan készülnek a nemzetközi
vetélkedésre.

Biró Róbert a sajtótájékoztatón.

Hírességek jöttek el hozzánk, de
a városban mûködõ mûvészeti cso-
portoknak és az itt élõ elõadóknak
is biztosítottunk bemutatkozási le-
hetõséget. A teljesség igénye nél-
kül: koncertezett a Budapest Bár,
fellépett a L'art pour l'art Társulat,
bemutatta festményeit Szekeres
Emil helyi festõmûvész, görög kon-
certet adott Kolonnay Zoltán zene-
szerzõ, zongoramûvész és egy
Karády-esten tündökölt Szalóki Ági.
A Nemzeti Színház mûvészeinek
vendégjátékában egy Shakespeare-
vígjáték hozott derût és izgalmat.
Zenélt a Syrius Legacy együttes, a
Kolompos Zenekar, de a Zala-
gyöngye Táncegyüttes is bemutat-
ta remekbeszabott mûsorát.
Grecsó Krisztián költõ-író pedig kö-
zös esten lépett föl Dés András ze-
nésszel – foglalta össze a Kanizsai
Kulturális Központ által szervezett
fesztiválprogramokat Kovácsné
Mikola Mária igazgató.

– A három intézményegységet
és öt közösségi színteret összefogó
kulturális intézmény koordinációjá-
ért felelõs szakember örömmel szá-
molt be arról is, hogy mind a költ-
ségvetésüket, mind pedig az idei
munkatervüket elfogadta Nagyka-
nizsa Megyei Jogú Város Önkor-
mányzati Közgyûlése. A Húsvét je-
gyében a közelmúltban játszóházas
családi hétvégét rendeztek, a Köl-
tészet Napjához kapcsolódva pedig
a Zalaegerszegi Énekmondó Együt-
tes volt a meghívott, de megemlé-
keztek a fiatalon elhunyt, helyi kö-

tõdésû Nagy Gáspár, Kossuth- és
József Attila-díjas magyar költõrõl,
prózaíróról. Bõven akad persze fel-
adat a következõ idõszakra is. 

Tavaly szeptembertõl a helyi di-
ákönkormányzat által mûködtetett,
az általános iskola felsõ tagozatos
diákjait valamint a középiskoláso-
kat, gimnazistákat összefogó Váro-
si Diák Iroda is az intézményben

mûködik. A napi munkakapcsolat is
közrejátszott abban, hogy sok kö-
zös kulturális program szervezésé-
re kérték meg õket. A jó idõ bekö-
szöntével szeretnének az eddiginél
több, köztéren tartott szabadtéri
rendezvényt szervezni. Felkérést
kaptak a helyben mûködõ szakszer-
vezeti közösségektõl és a polgár-
mestertõl, hogy május elsején a
Széchenyi téren szervezzék meg a
Kanizsai Majálist. 

A Kanizsai Pünkösdölõ május 24-
ei megrendezését, a népi és szakrá-
lis tradíciókat felelevenítve hagyo-
mányteremtõ szándékkal vállalták
föl. Erre az alkalomra a Boban és
Marko Markovic Zenekart, a balkáni
zene elsõ számú sztárcsapatát sike-
rült meghívni. Az õ örömzenéjük
Pünkösdvasárnap este, várhatóan
sokak számára jelent majd felejthe-
tetlen élményt. 

Nyáron a Kanizsai Nyári Színház
rendezvényeit készítik elõ. Havi
egy-egy, könnyedebb, szórakozta-
tóbb, zenés színházi estre várják a

nagyérdemût. Hétköznap koraes-
ténként folytatják az Erzsébet téri
zenepavilonban a Nyáresti Szere-
nád programsorozatot is. Lesznek
Szent Iván-éji vigasságok, de július
elején megrendezik a Kiskanizsai
búcsút.

Az elõttük álló programok ter-
vezésén folyamatosan dolgoznak
és remélik, hogy a tavalyinál sokkal
kegyesebb lesz hozzájuk és a ven-
dégeikhez az idõjárás.

KULTÚRA- ÉS ÉRTÉKKÖZVETÍTÉS

Kanizsai programkavalkád
Egészen március végéig, fél hónapon keresztül tartott a Tavaszi

Mûvészeti Fesztivál, ami 15 éves hagyományokra visszatekintve ho-
zott új, nívós programokat Nagykanizsára.
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– A  tavalyi rendkívüli csapadé-
kos idõjárás a búzatermést meny-
nyiségileg pozitívan befolyásolta,
a minõségre azonban negatívan
hatott. Bár sok búza termett, de
csak egyharmada lett étkezési
minõségû, míg kétharmada ta-
karmányminõségû – jellemezte az
elmúlt évet Király László ügyveze-
tõ igazgató. – Cégünk a búzát
mindkét minõségben hasznosítja,
hiszen a méltán híres tüske-
szentpéteri liszt elõállítása mel-
lett takarmánygyártással is fog-
lalkozunk. Az elmúlt évben össze-
sen 23 ezer tonna étkezési vala-
mint takarmányminõségû búzát
vásároltunk fel az ötven kilomé-
teres körzetben lévõ mezõgazda-
sági termelõktõl. Ebbõl 15 ezer
tonna lisztet, és 49 ezer tonna ta-
karmányt készítettünk. A kapaci-
tás teljes kihasználása mellett,
három mûszakban több mint 60
ezer tonna terméket állítottunk
elõ. Ez a teljesítmény árbevéte-
lünkben is megmutatkozik, ami
hasonlóan az elõzõ évekhez, 8
milliárd forint körüli összeget tett
ki 2014-ben. 

Az elvártaknak megfelelõen
alakul az idei év is. Mindkét üze-
münkben teljes kapacitással dol-
gozunk. Minden jel arra mutat,
hogy mind a liszt-, mind a takar-
mányértékesítésben hasonló for-
galmat bonyolíthatunk le 2015-
ben is. A cégnél 82 ember dolgo-
zik, integrátorként nagyon sok ál-

latteleppel vagyunk kapcsolatban,
a termelés szinten tartása a mun-
kahelyek megõrzése szempontjá-
ból is fontos.

A Zala-Cereália Kft. üzleti stra-
tégiájában kiemelt figyelmet for-

dítanak a minõségre. A Kiváló Ma-
gyar Élelmiszer védjeggyel rendel-
kezõ tüskeszentpéteri liszt márka-
név a piacon. Ezért tartják folya-
matosan szem elõtt a búza meg-
felelõ minõségét, így tudnak olyan
lisztet elõállítani Zala megye
egyetlen iparszerûen mûködõ
malmában, ami egyaránt megfelel
a háziasszonyoknak és a pék-
ségeknek, és amit a környezõ
négy megyében értékesítenek. A
magas minõség iránti igény a ta-
karmánykeverékek gyártásában is
megnyilvánul. 

– A Kiváló Magyar Élelmiszer
védjegyet évente újítjuk meg,
emellett több minõségbiztosítási
rendszerrel dolgozunk, amelyeket
szintén megújítunk az elvárások-
nak megfelelõen. Ilyen például a
HACCP, a QS, a Puszta Gold, ami a
svájci piacra a hússzállítást teszi le-
hetõvé. Az ISO 22000 tanúsítványt
most vezetjük be, valamint a GMO
Free rendszert a takarmány-elõál-
lítás auditálásához. 

A Zala-Cereália Kft. állatte-
nyésztésben is érdekelt. Éves szin-
ten négymillió saját csirkét és öt-
százezer saját pulykát nevelnek
fel, emellett takarmányoznak más
tulajdonban lévõ hatszázezer
pulykát, amit húsfeldolgozóknak
értékesítenek.

Király László végül elmondta,
hogy fejlesztést is terveznek. Bíz-
nak abban, hogy a második félév-
ben megjelennek az új uniós pá-
lyázati kiírások. Egy új gabonatá-
rolót szeretnének építeni, mely-
hez a telket már megvásárolták. 

EREDMÉNYES ÉVET ZÁRT 2014-BEN A ZALA-CEREÁLIA KFT.

Tüskeszentpéteri liszt: Sütésre fel! 
Eredményes évet zárt 2014-ben a Zala-Cereália Kft. A Kiváló Ma-

gyar Élelmiszer védjeggyel rendelkezõ tüskeszentpéteri lisztet elõ-
állító gazdasági társaság az elmúlt évben nyolcmilliárd forint árbe-
vételre tett szert.

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

Beköszöntött a tavasz, vele
együtt megkezdõdtek a növény-
védelmi munkálatok a földeken.
Teljes kapacitással dolgoznak a
Zalagrár Kft.-nél is, ahol fejtrá-
gyázzák és permetezik az õszi
vetéseket, készítik elõ a talajokat
a tavaszi vetésû növényeknek, a
gyümölcsösökben pedig tesztelik
a fagyvédelemhez  az esõztetõ
öntözõrendszert az esetleges fa-
gyokra felkészülve.  

A talaj láthatóan száraz, esõ
kellene – állapítjuk meg Pál György
ügyvezetõ igazgatóval, akivel ápri-
lis közepén jártuk be a gazdasá-
got. – Ahhoz képest, amilyen csa-
padékos volt az idõjárás tavaly au-
gusztustól szinte az év végéig,
most az esõért imádkozunk – foly-
tatja a beszélgetést. – Áprilisban
még nem esett, márciusban is
csak mindössze 10–12 milliméter,
ami elenyészõ. Bízunk abban,
hogy májusi esõ valóban aranyat
érhet. Tavaly idõben sikerült elvet-
nünk az õszi árpát, ami jól áttelelt,
szépen bokrosodott. Az õszi búzá-
nál már változatosabb a kép, van-
nak nagyon jó táblák, jók és gyen-
gébbek, attól függõen, hogy ta-
valy a nagyon csapadékos idõjárás
következében mikor tudtunk vet-
ni. Az elõkészített magágyat több-
ször elverte az esõ, így a vetésfor-
gót többször át kellett írni, egy-
aránt küzdöttünk az íróasztal mel-
lett és a szántóföldeken. 

Késésben van a természet,
ami látszik a repcén is. Szakem-
berként szoktuk mondani, a rep-
ce sorsa már a vetés után eldõl.
Tavaly a sok esõ igen csak nehezí-
tette kelését, ami miatt sok táb-
lánk nem egész, vannak benne
vízfoltok, ahol nem tudott kikelni
az olajos növény. Nagy területet
ugyan nem kellett kitárcsáznunk,
de a tervezettnél egynegyeddel
kevesebb területet tudtunk csak
elvetni. 

Az õszi búzánál már az elsõ fej-
trágyázást elvégeztük, a repcénél
most zajlik a második fejtrágyázás.

Kellene az esõ a tápanyag bemo-
sására, hogy a növények utolérjék
magukat. Ugyanakkor a repce te-
kintetében is bizakodóak vagyunk,
hiszen jó néhány táblánk már vi-
rágzás elõtt áll.

– Hol tart a tavaszi szántóföldi
növények vetése?

– A kukorica vetése már folyik,
a szója vetését pedig április vé-
gén kezdjük meg. A szójával kap-
csolatos többlettámogatások híre
nem befolyásolta vetésterületét,
hiszen eddig is viszonylag nagy
területen vetettünk szóját, ami
kitûnõ elõveteménye az õszi
búzának. 

Idén folytatjuk a kiöregedett
almás megújítását a jobban színe-
sedõ, így a piacon jobban kelendõ
fajták telepítésével. Az új almaül-
tetvény tekintetében a jéghálós
támrendszer kialakítását is folytat-
juk idén közel 15 hektáron, a vég-
sõ cél, hogy 53 hektárt lássunk el

jéghálóval és csepegtetõ öntözõ-
rendszerrel.

– Milyen képet mutatnak a
gyümölcsösök?

– Biztató képet mutatnak, de
még korai lenne nyilatkozni arról,
hogy milyen termés lesz a gyü-

mölcsösökben. A tavaszi lemosó
permetezéseket már elvégeztük,
a meggyesben a monília ellen is
védekeztünk. A korai érdi meggy
szépen virágzik, és lassan virágba
borul az alma és a körte is. A tava-
szi fagyokra felkészülés jegyében
teszteljük az esõztetõ öntözõ-
rendszert az almásban. A fagyvé-
delmi ügyeletet már elkezdtük,
hogy ha virágzásban lecsökken a
hõmérséklet 0 fok alá, akkor idõ-
ben léphessük.  

Az almás mellett a meggyes
megújításába is belekezdünk. Új
ültetvényt kívánunk létrehozni 25
hektáron. Egy olasz faiskolában
készíttetjük elõ a facsemetéket,
melyeket õsszel hozunk el. A kor-
szerû alma- és meggyültetvény
létrehozásával az a célunk, hogy
hektáronként minél olcsóbban,
minél többet és minél jobb minõ-
ségben termeljünk.

Az elmúlt évben 400 tonna
meggyünk termett, a felvásárlási
árak viszont alacsonyak voltak. Az

alma értékesítésével is gond volt
tavaly, mert felszaporodott az eu-
rópai készlet az orosz embargó

miatt. A sok csapadék miatt számí-
tottunk tárolási gondokra, de nem
történt semmi baj az almával. Rá-
adásul jelenlegi felvásárlási árával
is elégedettek lehetünk, hûtõhá-
zunk ki is ürül április végére, május
elejére.

– 2015-ben milyen új beruhá-
zásokat terveznek?

– Az elmúlt évekhez képest
idén nem tervezünk jelentõsebb
beruházást. Egyelõre átgondoljuk
lehetõségeinket, egyrészt mivel
változott a támogatási rendszer,
többek között megszûnt az AKG,
másrészt az új uniós pályázati ki-
írások még nem jelentek meg.
Mindenképpen élni kívánunk a
kertészeti támogatásokban rejlõ
lehetõségekkel, hiszen cégen be-
lül mi is hozzá szeretnénk járulni a
munkaigényes ágazatok növeke-
déséhez. A 25 hektáros új megy-
gyes telepítése és almaültetvé-
nyünk fiatalítása részben ezt a célt

is szolgálja. A Zalagrár Kft. meg-
határozó szerepet tölt be
Pókaszepetk életében, a közel 50
fõ munkatárs nagy része ugyanis
falubeli, sokan férj és feleség.
Idényjelleggel pedig további
100–150 embernek adunk mun-
kát, amit szintén fontosnak ér-
zünk. 

– Milyen évre számítanak az
idén?

– A rengeteg csapadék miatt
extrém évet tudhatunk magunk
mögött 2014-gyel. Mivel az idei
tél a tavalyihoz hasonlóan gyenge
volt, növényvédelmi szempont-
ból ismét nagy kihívást tartogat-
nak számunkra az elõttünk álló
hónapok. Állunk elébe, mert tel-
jesíteni kívánjuk vállalt céljainkat,
hogy szép eredménnyel zárhas-
suk a 2015-ös évet is – mondta
végül Pál György ügyvezetõ igaz-
gató.

Antal Lívia

TOVÁBB FOLYIK A KERTÉSZETI ÁGAZAT MEGÚJÍTÁSA A ZALAGRÁR KFT.-NÉL

Új alma- és meggyültetvényeket hoznak létre

Pál György ügyvezetõ a meggyesben.


