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Megjelenik Zala megye minden településén
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• Lap- és könyvkiadás
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• internetes szolgáltatás
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INFORMÁCIÓS ÉS KERESKEDELMI MEGYEI LAP

ÉRDEKLI A ZALAIAKAT AZ ÁLLAMI REZSICSÖKKENTÉS

Megszûnjenek, vagy csökkenjenek a díjak
Az ellopott igazolványok pótlásával kapcsolatos, illetve a családiállapot-változással összefüggõ okmánycsere-díjtételek eltörlését
vagy csökkentését támogatnák leginkább az állami rezsicsökkentéssel kapcsolatos konzultációs kérdõív kitöltõi.

Június 6-tól zajlik a társadalmi
konzultáció, rendkívül eredményesen, vélekedett Rigó Csaba
kormánymegbízott, aki a zalaegerszegi városháza elõtt tartott
sajtótájékoztatót a közelmúltban.
Valóban nagy az érdeklõdés.
Ezt példázza, hogy naponta több
százan töltik ki a kérdõíveket. Az
emberek nem rohannak, jó néven
veszik, hogy a kormány megkérdezi õket. A felmérés célja, hogy
maguk az állampolgárok dönthessenek arról, mely eljárási díjak
és illetékek eltörlését, illetve
csökkentését vennék szívesen mondta el Zala megye kormánymegbízottja.
A kérdõívet hasznosnak tartják
az azt kitöltõk is. Mint mondták:
örülnek, hogy a kormány megkérdezi, mi a véleményük az általuk feleslegesnek ítélt államigazgatási költségek fizetésének kötelezettségérõl. A megszüntetés-

re, vagy mérséklésre javasolt díjak között többen említik a tulajdoni lap kiállításával együtt járó
illetéket. A vállalkozók például az

adóhatósági igazolás kiállítását, illetve a vállalkozói igazolványok
kiadásával összefüggõ illetékek
eltörlését üdvözölnék.
A formanyomtatványon kilenc
pont van. Ezek között szerepelnek például az ellopott okmányok, a hatósági erkölcsi bizonyítványok kiállításának, a családi állapot változása miatti igazolványok cseréjének, vagy a külterületi égetés tûzvédelmi hatósághoz történõ bejelentésének a
költségei. A jelenleg díjköteles
szolgáltatásokból legfeljebb négyet lehet megjelölni, de ezen
túlmenõen is tehetnek egy-egy
hatósági díj eltörlésére javaslatot
az állampolgárok.
Két külön kérdõív van, az egyik
a magánszemélyeknek, a másik a
vállalkozásoknak szól. Ezek a megyei kormányhivatalok ügyfélszolgálatain, Zalaegerszegen az
okmányirodában érhetõk el. A
kérdõíveket augusztus 6-ig lehet
kitölteni. Erre interneten is lehetõség van, többek között a
www.kormanyhivatal.hu portálon
a rezsicsökkentés menüpont
alatt.

Amikor Virág, Zsófi és Blanka
néhány éve a Kreatív Nyelvtanulással elkezdtek nyelvet tanulni,
õk sem gondolták, hogy ilyen sikeres nyelvtanulók lesznek. Virág
és Blanka átlagos nyelvtanulónak tartotta magát, 27 évesen
mindössze egy nyelvbõl volt
bizonyítványuk. Életük nagy
felfedezésének érzik a módszer-

ZALAAPÁTI

Óvoda- és
bajnokavató

A tananyag kidolgozója Gaál
Ottó 27 nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon. Három dolog, amiért
érdemes ezzel a tananyaggal tanulni:
1. A könyvben szereplõ 8000
kétnyelvû mondatrész, mondat
és a hanganyag megtanít beszélni – tanári segítség nélkül.

Új csoportszobával és más helyiségekkel bõvült a Csupa Csoda
Óvoda és Egységes Bölcsõde
Zalaapátiban. 1975-ben épült
létesítmény fejlesztését mintegy
120 millió forintból valósították
meg. Az átadás mellett bajnokot is
köszönthettek a sport- és családi
napon, mégpedig a helyi focicsapat lányait, akik megnyerték a
megyei nõi futballbajnokságot.

Vincze Tibor polgármester
örömét kifejezve úgy fogalmazott, a gyerekek második otthonának bõvítését, szépítését ünnepelhetik most. „Tágasabb szobákat kaptattok, egy tornatermet, ahol szabadon mozoghattok
és egy foglalkoztató helyiséget,
ahol képességeitek gyarapodhatnak” – szólt a gyerekekhez.
(Folytatás a 8. oldalon.)

www.kreativnyelv.hu
Gaál Ottó nagysikerû tankönyveinek
bemutatója Zalaegerszegen!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló
beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!

ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, HORVÁT
SPANYOL, SVÉD, DÁN, NORVÉG, OROSZ,
PORTUGÁL, HOLLAND, ESZPERANTÓ
tananyagok megtekinthetõk és
21.990 Ft-os egységáron megvásárolhatók:
NAGYKANIZSA:
rel való megismerkedést. Azóta
ugyanis Virág kilenc, Blanka
pedig tizenhárom nyelvbõl szerzett középfokú nyelvvizsgát. Zsófi pedig 18 éves „kreatív nyelvtanuló", negyedikes gimnazistaként már tíz nyelvbõl vizsgázott
sikeresen, teljesítménye korosztályában egyedülálló.
Könnyedén, három-négy havonta tettek középfokú nyelvvizsgát, a felkészüléshez kizárólag a
Kreatív Tananyagot használták.
Figyelem, manapság gyakori,
hogy a középfokú nyelvvizsga
hiánya miatt a végzõsök fele nem
veheti át diplomáját!

2. A könyv tartalmazza a középfokú nyelvvizsga nyelvi anyagát – ezt a lányok eredményei is
bizonyítják.
3. Kiváló módszer újrakezdésre, szinten tartásra, sõt – újra elõvéve – bármikor felfrissíthetjük
vele nyelvtudásunkat anélkül,
hogy be kellene iratkoznunk egy
nyelvtanfolyamra.
További információ az alábbi
honlapon található, illetve az elõadáson, ahol elmondjuk a titkot,
hogyan lehet minden olyan emberbõl sikeres nyelvtanuló, aki
valóban komolyan gondolja,
hogy elsajátít egy idegen nyelvet.

2015. június 15-én (hétfõ) és 22-én (hétfõ) 17–19 óráig
Hevesi Sándor M. K. Zala Márk-terem (Széchenyi tér 5-9.)

LENTI:
2015. június 16-án (kedd) 17–19 óráig
Városi Mûvelõdési Központ Zrínyi-terem (Templom tér 5.)

ZALAEGERSZEG:
2015. június 17-én (szerda) és 24-én (szerda) 17–19 óráig
SZMK Székház földszinti terem (Kosztolányi tér 6.)

ZALASZENTGRÓT:
2015. június 23-án (kedd) 17–19 óráig
Városi Mûvelõdési Központ,
Gyermekkönyvtár (Batthyány u. 9.)

TÉRSÉG
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A ZALAEGERSZEGI MÉRNÖKKÉPZÉS FEJLESZTÉSÉÉRT

1 hallgató – 1 szoftver
A Pannon Fejlesztési Alapítvány és az EuroSolid Kft. megállapodást kötött egymással, melynek révén a Zalaegerszegi Duális Képzõközpontot mûködtetõ Pannon Fejlesztési Alapítvány és a Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvány elérhetõvé teszi a 2015
szeptemberében tanulmányaikat elkezdõ mérnökhallgatók számára
a SolidWorks tervezõrendszer használatát.

Dr. Háry András, a PFA Technológiai Centrumának vezetõje a sajtótájékoztatón felidézte, hogy a
helyi mérnökképzés érdekében
2012-ben a kecskeméti fõiskolával
elsõként indították el a duális
mérnöképzést. A zalaegerszegi
kezdeményezés példaértékûnek
bizonyult, hiszen azóta 80 szakon
vezették be a duális képzést az országban. A mechatronikai mérnökképzésben résztvevõknek a
gépészeti tervezés alapvetõ tudományos
kompetenciaterület,
melyhez jövõbemutató irányokat
kerestek. Ennek kapcsán találtak
partnerre az EuroSolid Kft.-ben,
amely felajánlotta a SolidWorks
gépészeti tervezõrendszert. Az
együttmûködés eredménye térségi tervezési kompetencia tudásbázis felépítését is szolgálja, amellett, hogy országosan egyedülálló
támogatást tudnak adni a helyi
mérnökképzésnek.
Nagy András, a Zalaegerszeg
Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvány kuratóriumi elnöke kiemelte,
a város és mindkét alapítvány szá-

mára fontos a mérnökképzés fejlesztése, annak kézzelfogható segítése. Ez az együttmûködés valóban kézzelfogható eredményt hozott, hiszen a felajánlott tervezõrendszerhez ingyen juthatnak
hozzá a zalaegerszegi mérnökhallgatók. A helyi mérnökképzés egy
újabb példaértékû kezdeménye-

zéssel gazdagodott országosan is,
hangsúlyozta.
Wiesler Zoltán, az EuroSolid Kft.
ügyvezetõje méltatta az együttmûködést, ami lehetõvé teszi,
hogy a helyben és a régióban tanuló diákok megkaphatják a jelenleg az egyik legelterjedtebb gé-

AKTUÁLIS

„Azokra a férfiakra és nõkre
emlékezünk, akik családjuk, lakóhelyük és hazájuk védelmében fegyverrel szálltak szembe
a hazánkat fenyegetõ ellenséggel, és a küzdelemben életüket
adták.”
Kun Szabó István, a Honvédelmi Minisztérium társadalmi
kapcsolatokért felelõs helyettes
államtitkára fogalmazott így a
hõsök napja alkalmából tartott
megemlékezésen a Hõsök kertjében. Mint mondta, zalai katonák, kezdve az Árpád-kori határvédõktõl a két világháborúban elesett honvédekig, olyan
nagy és bátor tetteket hajtottak
végre a magyar hazáért, amelyek méltóak figyelmünkre és
tiszteletünkre. A magyar katonák hatalmas erõfeszítései, tettei, áldozatvállalása, magától
értetõdõ bátorsága és tiszteletre méltó hazaszeretete elõtt
tisztelegve állították fel a hõsi
emlékmûveket, mondta a szó-

Hõsökre emlékeztek
nok, aki kitért arra, hogy a
kormány elkötelezettséget
érez az elesettek emlékének ápolása és a hadisírok
gondozása iránt.
A beszédet követõen
Gondos Ferenc nyugállományú ezredes, a Zalaegerszegi Honvédklub tiszteletbeli elnöke, Szántai Lajosné
kincstárnok és Ferge László
háznagy megkoszorúzta az
elsõ világháború hõsi halottainak emlékmûvét. A második világháború áldozatai
tiszteletére többek között
koszorút
helyezett
el
Balaicz Zoltán polgármester valamint Vigh László országgyûlési
képviselõ
(képünkön).

www.zalamedia.hu

pészeti tervezõrendszert. Használatának elsajátításával olyan tudáshoz juthatnak, mellyel könnyebben el tudnak helyezkedni. Megalakulásuk óta arra törekednek,
hogy kiváló minõségben segítsék
a gépészeti és terméktervezésben
tevékenykedõ cégeket valamint a
képzõintézményeket.

EGYMILLIÁRDBÓL CSAKNEM 300 ZALAI TELEPÜLÉSEN

Fejlesztik a szilárdhulladék-gazdálkodást
A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás csaknem 1 milliárd forint uniós támogatást nyert el 282 település szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének, eszközparkjának fejlesztésére, informatikai
korszerûsítésére a KEOP pályázatán – közölték Zalaegerszegen, a projektnyitó rendezvényen.

A mintegy 244 ezer lakost érintõ, 282 településen megvalósuló
beruházás elõsegíti azt az elvárást,
hogy 2016. január elsejétõl az Európai Unió államaiban a szolgáltatóknak elkülönített hulladékgyûjtést kell végezni – mondta el a
Földmûvelésügyi
Minisztérium
környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungari-kumokért felelõs
államtitkára.
Az elvárást Magyarország
annyiban „teljesíti túl”, hogy alapvetõen házhoz menõ rendszert írt
elõ a hulladékgazdálkodásról szóló
törvényben, valamint az ehhez
kapcsolódó rendeletekben – ismertette V. Németh Zsolt. Beszámolt arról is, hogy hasonló beruházásokra, eszközbeszerzésre lehetõség lesz a most induló programozási idõszakban a KEHOP keretében.
Bali József, a társulás vezérigazgatója kiemelte, a projekt 282 önkormányzat együttmûködésével
valósul meg. A társulás eddigi gazdálkodása biztosítja azt a forrást,
amibõl a projekt elindulhat, így
gyakorlatilag önkormányzatoknak
nem kell az önerõt finanszírozniuk.
A 244 ezer lakost érintõ beruházás keretében sor kerül a hulladékgazdálkodási rendszer részleges kibõvítésére, a szelektív hulladékgyûjtõ gépjármûvek és edények számának növelésével pedig
több ingatlant tudnak bevonni a

házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtésbe. Többek között 24 ezer
barna és sárga fedéllel és további
10 ezer szürke fedéllel ellátott
mûanyag edényt szereznek be.
Emellett konténer szállítására,
hulladékgyûjtõ edények mosására
alkalmas, valamint tömö-rítõlapos
hulladékgyûjtõ és multiliftes tehergépkocsikkal bõvítik a gépjármûparkot.
MTI
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MEGYE

KRÓNIKA
Két delegáció is érkezett a közelmúltban Zala megyébe, a
Hanti-Manysi Autonóm Területrõl.
Az elsõ, 14 fõs üzleti delegációt
Kasina Olga Valerjeva, az autonóm körzet vállalkozásfejlesztési
igazgatóság vezetõje vezette,
míg a második nemzetiségi delegációt
Alfjorova
Ljudmila
Alekszandrova, a körzet Juga
(hanti) kormányzója elsõ helyet- kapcsolatokat koordinálja, fejlesztesének tanácsadója.
ti. A részletekrõl dr. Pál Attilát, a
megyei közgyûlés elnökét kérdeztük.
A vendégek a Hanti-Manysi já– Több területen is látok továbrás északi területén élõ kis lélek- bi együttmûködési lehetõséget a
számú õshonos népek közösségeit két térség között. Ezt megerõsíképviselték. Kíváncsiak voltak arra, tette az orosz üzletemberekkel vahogy Zalában milyen a nemzetisé- ló találkozás és az itt tartózkodágiek helyzete, hogyan tudják fenn- suk alatti számos találkozás. Ventartani a kisebbségi létüket, mi- dégeink ellátogattak a Zalavíz Zrt.lyen segítséget, támogatást kap- hez, ahol tárgyalásokat folytattak
nak. Érdekelte õket az is, hogy pél- a cég által kidolgozott újszerû
dául a helyi termékek elõállításá- szennyvízkezelési
technológia
ban milyen szerepük lehet az itt esetleges oroszországi hasznosítáélõ nemzetiségieknek.
sának lehetõségeirõl, az ehhez
Május végén a Hanti-Manysi kapcsolódó közös projekt megvaAutonom Terület – Jugra és Zala lósításáról. Zalaegerszeg városa és
megye között munkacsoportot Szurgut testvérvárosi együttmûhoztak létre, amely a gazdasági ködése keretében már több éve
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jön az autonóm terület nagyobb
városaiban. Véleményünk szerint
érdemes lenne három nagyvárosban „magyar hetek” keretében valamely üzletláncnál „magyar sarkot” kialakítani és magyar termé-

megyei önkormányzat vezetõi a
kínai Jiangsu tartomány gazdasági
bizottságának elnökét, Zhang
Jisheng-et és a vele érkezõ kínai
gazdasági delegációt. A kínai tartomány és Zala megye között

megbeszélésen részt vett Doucha
Ferenc, a VOSZ megyei szervezetének elnöke és Nagy András, a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány ügyvezetõ igazgatója
is. Mindkét szervezet segíti a magyar-kínai kapcsolatok fejlesztését
és szívesen fogadják a befektetési
céllal érkezõ kínai üzletembereket,
akiknek a megye ideális bázis lehet
az uniós piacok kiszolgálásához.
– A Zala Megyei Önkormányzat
elkötelezett a kínai Jiangsu tartománnyal való kapcsolatok továbbfejlesztése iránt – fogalmazott dr.
Pál Attila a találkozást követõen. –

keket kínálni – mondja a közgyûlés
elnöke. Hozzátette: több oktatási
és kulturális ajánlat is megfogalmazódott a gazdasági kérdések
mellett. Nagyon fontos, hogy
orosz cégek esetleges magyarországi befektetési szándéka esetén
komplex szolgáltatási csomagot
tud kínálni Zala megye és Zalaegerszeg is, ez utóbbi fõleg az ipari parkjában.
A múlt hónapban a megyeházán fogadta dr. Pál Attila elnök és a

2013 januárjában született együttmûködési megállapodás. A mostani látogatás célja, ahogy a kínai delegáció vezetõje fogalmazott,
hogy szeretnének továbblépni az
együttmûködést illetõen és mélyebb ismereteket szerezve a Zala
megyei lehetõségekrõl, esetleg
beruházások megvalósításáról beszéljenek. A két ország közötti
kapcsolatok fejlõdésének köszönhetõen Magyarország vált az Európai Unió kapujává Kína számára. A

A megbeszélések alapján jól látható, hogy a turizmus terén lehet a
leggyorsabban elõbbre lépni, valamint a környezetvédelmi és víztechnológiai tudásbázisra alapozva
közös projektet létrehozni.
Hangsúlyozta: a két térség közötti partnerkapcsolat elmélyítésének szándékát jól tükrözi, hogy a
megállapodást követõen már hatodik alkalommal látogatott Zalába
magas rangú politikai vezetésû delegáció.

OROSZ ÉS KÍNAI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK ZALA MEGYÉVEL

Koordináló munkacsoport alakult
nyaralnak nálunk két-, háromhetes
turnusokban orosz gyerekek.
Ezt a programot kibõvíthetjük
az autonóm terület más térségeinek bevonásával és egy megyei
programcsomag kidolgozásával. A
Hévízre irányuló gyógyturizmus
mellett az egészségturizmus más
területeire is érdemes lenne kiterjeszteni az együttmûködést – véli
dr. Pál Attila. – Az üzleti delegáció
zalai látogatása során szó esett arról, hogy kiváló horgászati és vadászati lehetõségek vannak az autonóm területen, amelyeket szívesen
ajánlanának Magyarország felé.
A kölcsönös látogatások során
többször felmerült az igény arra,
hogy speciális magyar élelmiszereket árusító delikátesz üzlet létesül-

A fürdõben szabadtéri és fedett élmény-, úszó-, gyógy- és
gyermekmedencék, óriáscsúszda, játszótér, sportpálya,
40 ezer éves gyógyvíz, az Európában egyedülálló
Szent György Energiapark valamint 8 hektár parkosított zöldterület
kínál felüdülést és kikapcsolódást minden korosztálynak!
Felnõtt belépõ:
2 000 Ft
Gyermek belépõ (0–3 éves korig): INGYENES!
Gyermek belépõ (3–14 éves korig):
1 500 Ft
Kombinált belépõ
(minden medence + szaunavilág):
2 500 Ft
A fürdõ nyitva naponta 8.00–19.00 óráig!
SZÉP Kártya elfogadás!
Látogassa meg weboldalunkat!
www.lentifurdo.hu;
www.facebook.com/lentifurdo
furdo@lenti.hu;
Tel.: 92/351-320
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Hamarosan két új létesítménynyel gazdagodik Letenye. Az
egészségház teljes körû átalakítása június végére fejezõdik be. A
Boldog Buzád kilátótorony építése
szintén befejezéséhez közeledik,
ami a szomszédságában lévõ boronapincével igazi turisztikai látványosságként szolgál majd. A
Mura városában a tavaly õszi árvízben tönkrement utak, árkok, hegyi boronapincében pedig a kóshidak helyreállítást is megkezdik a tolásra is lehetõség nyílik. A létesítközeljövõben.
mények Zajk közigazgatási területén helyezkednek el, így együttmûködünk a község önkormányzatá– A homlokzati hõszigetelés már val. A borturisztikai tevékenyséelkészült, jelenleg a belsõ munkála- günkbe a letenyei járás 26 települétok folynak az egészségházban. A sét is szeretnénk bevonni. A tokivitelezésnek június 30-ával kell ronykilátóról gyönyörû látvány nyízárulnia, ezt követõen költöztethe- lik a Murára, a Drávára és a szomtõk be a felnõtt és gyermek házior- szédos Szlovéniára. A turisztikai attvosi rendelõk, a fogászat, valamint rakciót protokolláris célokra is fela járóbeteg-szakellátások – tájékoz- használja önkormányzatunk.
tat Farkas Szilárd, Letenye polgár– Hol tart a vis maior pályázat
mestere. – Az utóbbi szakrendelé- megvalósítása?
sek egy részét sikerült máshova el– A tavaly szeptemberi és októhelyezni a városban, míg más ré- beri áradásokat követõen vis maior
Idén is nagy gondot fordítunk a
szük Nagykanizsán vehetõ igénybe. pályázatot nyújtottunk be, melyen virágosítására. A virágos terek és
A Boldog Buzád toronykilátó is el- több mint 67 millió forintot nyer- kandeláberek látványa magáért beszél. A fõteret tovább csinosítva a
közeljövõben újra cseréljük az utcabútorokat (virágládákat, padokat) a
hivatal épületétõl.
– Tervezik a hivatal külsõ rekonstrukcióját is.
– Egy BM-kiírásra adtunk be pályázatot. A hivatal épületének külsõ
felújítását szeretnénk megvalósítani, a nyílászárók és a tetõszerkezet
cseréjével valamint a homlokzat
szigetelésével és színezésével
együtt. Pályázatot nyújtottunk be
továbbá az óvodai gyermekétkeztetés támogatására, valamint az iskolai kézilabdapálya megújítására.
Képviselõ-testületünk hamarosan
készül hamarosan. A mintegy húsz tünk. A nyertes kivitelezõvel a na- dönt arról, hogy az Akácfa utca aszméter
magas
torony
már pokban kötjük meg a szerzõdést, faltozására is pályázatot nyújt be.
szerkezetkész állapotú, a kivitelezõ ezt követõen kezdõdhet meg a
– A Start munkaprogram mia bortrezor belsõ kialakításán dol- munka. Elõször a belterületen te- lyen új lehetõséget kínál?
gozik jelenleg. Itt egy bemutatóte- szik rendbe az árkokat, majd hely– Betongyártási tevékenységbe
rem létesül a helyi és térségi ter- reállítják az utak sérült padkáit. foghatnak közmunkásaink, akik a
melõk borai számára, a Letenyei Emellett rekonstruálják a Béci- közelmúltban betanításon vettek
Szõlõ- és Gyümölcstermesztõk patak két hídját az elkészült tervek részt Mezõcsáton. ÖnkormányzaEgyesülete tulajdonában lévõ öreg- szerint.
tunk a csarnokot egy árverésen vá-
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ÉPÜL AZ EGÉSZSÉGHÁZ ÉS A BOLDOG BUZÁD KILÁTÓTORONY

Letenye kitekint a világra

Igazán alkalomhoz illõ ajándékkal, egy új játszótérrel lepte
meg Kispáli önkormányzata a
legkisebbeket a gyermeknapon.
Az eseményre a település sportés szabadidõközpontját is játszótérré változtatták, ahol többféle játszóalkalmatosság kínált
vidám kikapcsolódást a gyerekeknek.

A program ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét. Elsõként
Vigh László országgyûlési képviselõ szólt az érdeklõdõkhöz. Beszédében hangsúlyozta, aki játszóteret épít, építtet, az a falu jövõjére,
a lakosság megtartására gondol. A
helyi gyermekek számára a játszótéren megélt kalandok, örömök
és csínytevések olyan életre szóló
élményeket nyújtanak, melyek a
településhez való kötõdésüket
erõsíti. A játszótér egyben a felnõttek találkozóhelye is. Méltatva
Kispáli önkormányzatának szándékát kijelentette, nem késlekedtek a megvalósítással, pályázat
nélkül önerõbõl építették meg a
játszóteret.
Horváth Zsuzsanna polgármester Juhász Gyula sorait idézve úgy
vélekedett, Kispáliban rengeteg
csillogó és vidám gyermekszem
van, nemcsak gyermeknapon, ha-

kormányzat humán és ügyrendi
bizottságának elnöke látja el.
A Letenyei Andrássy Gyula Általános Iskola több mint egy évtizede tart kapcsolatot ausztriai testvértelepülésünk, Prinzersdorf iskolájával. A május végi találkozón
vendégeink, az igazgató és a diákok többek között megtekintették
Kustár Zsuzsa iparmûvész Párosító
szerelem meséje címû mozaikfalalkotását a hivatal házasságkötõ
termében. Ha már a gyerekekrõl
esett szó, a Letenyei Fáklya Mûvelõdési Ház vidám és tartalmas
gyermeknapra invitálta városunk
sárolta meg. Itt alakítjuk ki az üzemet, ahol térkõ, zsalukõ és mederlapok gyártásával foglalkozik majd a
programba bevont 45 fõ. A gépek,
berendezések június közepén érkeznek meg, így a hónap végén
megkezdõdhet a munka. A legyártott elemeket saját járdáink, útjaink, tereink felújításához használjuk
fel. Számítunk a termelés felfutására, hiszen az értékesítés lehetõségét is fontolgatjuk.
– A közelmúltban több esemény,
program
színesítette
Letenye közéletét. Említene néhányat közülük?
– Az idõsügyi tanáccsal kezdeném, melynek megalakításában
fontos szerepet játszott a letenyei
idõsek érdekeinek képviselete,
megbecsülése, a generációk közötti kapcsolat erõsítése. A szervezetbe minden érdekelt felet igyekeztünk bevonni, az idõsotthon, az
idõsklub, a hadirokkantak, a közéleti egyesületünk továbbá az
egyházközség képviselõit. Az idõsügyi tanács elnöki, elnökhelyettesi
tisztségét jómagam illetve az ön-

rukcióját, a fûtés korszerûsítését,
a burkolatok cseréjét.
Egy falun jó, ha érzõdik a helybéliek lelkülete is. A polgármester
ezért tartja fontosnak a helyi közösségek megerõsítését, rendezvényeik támogatását.
– A májusfa-kitáncolás hagyományos eseménynek számít
Kispáliban. Tavaly kulturális és hagyományõrzõ programmal színe-

tanári szolgálati lakásból ifjúsági
klubhelyiséget alakítottunk ki pályázati támogatásból.
Kispáli fiatalos, fejlõdõ falu. Az
eladó házak, telkek hamar elkelnek, mivel egyre többen költöznek ki Zalaegerszegrõl. A megyeszékhely közelsége a munkahelyek szempontjából is elõnyös.
Örömünkre szolgál az is, hogy a
290 lakosból 71 18 év alatti gyermek. A születések számával is elégedettek lehetünk, idén eddig három kisbaba jött világra. A család
és gyermekvállalás fontosságát
elismerve képviselõ-testületünk
egyszeri anyagi támogatásról
döntött. Az újszülöttek családjai
ezt megelõzõen ajándékcsomagot kaptak – mondta Horváth
Zsuzsanna.

sítettük, idén a gyermeknappal, a
játszótér átadásával tettük reményeink szerint feledhetetlenné. A
településen minden hónapban
van valamilyen rendezvény (sütés-fõzés a kemencében, köztisztasági akció, húsvéti vagy az adventi készülõdés), ami összehozza
a kisebb-nagyobb közösségeket.
Ifjúsági egyesületünk tagjai szívesen szerveznek sportos programokat, ezért is tervezzük a kalandpark létesítését. Tavaly a régi

Kispáliban egy összetartó közösség ünnepelt. Gondoskodtak
ételrõl-italról, szinte mindenki
hozzátett valamit a gyermeknapi
rendezvény sikeréhez. Délután
Mutyi bohóc szórakoztatta a gyerekeket, akik megtekinthették
Bob és Bobek meséjét is. A
KISZÖV Senior Táncegyüttes bemutatója valamint a Brass ont he
Road koncertje inkább a felnõttek figyelmét kötötte le az esti
májusfa-kitáncolásig.

A GYERMEKEKRE, A KÖZÖSSÉGRE FIGYELVE KISPÁLIBAN

Idén játszótér, jövõre szabadidõpark

nem az év minden napján. A faluban ugyanis nem csupán a szülõk
szeretnének mosolyt csalni az arcukra, hanem az önkormányzat is.
Ezért döntöttek az év elején a
képviselõ-testülettel arról, hogy a
meglévõ játszóteret megújítják,
és új játszóeszközökkel bõvítik. A

2015. évi költségvetésben másfél
millió forintot különítettek el erre
a célra. A település vállalkozóinak
felajánlásából háromszázezer forint gyûlt össze. A létesítmény
megépítésében lelkes önkéntesek
is részt vettek, hiszen többek között közel harminc köbméter homokot kellett betalicskázni és eligazítani a játszóeszközök alatt. A
polgármester köszönetet mondott a beruházásban közremûködõknek. Úgy fogalmazott, közös összefogással olyan értéket
teremtettek, melynek mindannyian örülhetnek, persze fõleg a kisgyerekek.
Az ünnepi beszédeket követõen a Nagypáli Napraforgó Néptánccsoport gyermekei léptek
színpadra, majd a Speed Kötélugró Klub tagjai nyûgözték le a közönséget. Mindeközben településfejlesztési elképzeléseirõl faggattuk Horváth Zsuzsanna polgár-

ifjait. Elõtte május 25-én a Nemzeti Bor Maraton egyik helyszíneként
fogadtuk és helyi borokkal kínáltuk
a városunkba érkezõ futókat.
– Itt a nyár, a termálfürdõ is
kinyitott…
– A Szapáry-kastély õsparkjának
öreg tölgyei és vérbükkjei alatt 50
fokos termálvízre épült fel a 33x20
méteres nagymedence, a kör alakú gyermekmedence, a röplabdaés strandfocipálya. A nagymedence és gyermekmedence mellett
2007-ben elkészült a tanmedence
és az ülõmedence is. A nagymedence vize 28 fokos, a gyermekés a tanmedence 32 fokos, az ülõmedence pedig 35 fokos meleg vizet biztosít. A tágas szabadtér, a
gyönyörû és hatalmas zöldfelületek kitûnõ alkalmat kínálnak a szórakozásra és a felüdülésre. A
határmentiségbõl adódóan a hazai
mellett várjuk a horvát, osztrák és
szlovén vendégeinket is.
Antal Lívia

mestert, akinek a 2014. évi áprilisi idõközi és az októberi önkormányzati választáson is bizalmat
szavazott a falu.
– Civil foglalkozásomat tekintve tájépítész vagyok. Ebbõl adódóan érzem fontosnak a település
fizikai megjelenésének, arculatának formálását. Polgármesteri
programomban kiemelt helyet
foglal el a közterületek folyamatos gondozása, virágosítása, tisztaságának fenntartása. Közösségi
létesítményeink fejlesztését szintén fontosnak tartjuk. Így elsõként a játszótérre kerítettünk
sort, mely közel kétmillió forint
összértékû önerõs beruházást
jelentett. Ezzel a fejlesztéssel idén
a kisgyermekeknek kedveztünk,
jövõre pedig a nagyobbak felé
fordítjuk figyelmünket. Egy sportcélú szabadidõparkot szeretnénk
kialakítani többek között kosárlabdapályával és tornaeszközökkel. Ha lesz ilyen célra kiírás, pályázni fogunk, ha nem, saját erõbõl próbáljuk megvalósítani a beruházást.
A település fizikai megjelenéséhez az utak, járdák állapota is
hozzátartozik. Ezek már jelentõs
nagyságrendû forrást igénylõ
projektek lennének, ezért az utak
és csapadékvíz-elvezetõk rekonstrukciójához, járdák helyreállításához és építéséhez mindenképpen pályázati támogatást
remélünk. A községháza pár évvel ezelõtt újult meg külsõleg.
Szeretnénk, ha belsõleg is megfelelne a mai kor elvárásainak,
ezért tervezzük belsõ rekonst-
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Közlekedésbiztonság
Mértéktartó természetközeliséggel
Természeti szempontból is
egyedülálló érték valamint a megye horgásztársadalmának is
egyik különlegessége a Szévízpatak völgyében a tõzegbányászat révén kialakult, több száz
hektárnyi, vizes élõhelyként is
egyedinek számító tõzegtavak
láncolata – nyilatkozta dr. Ágh
Pál, talajvédelmi szakmérnök, a
környezet és természetvédelmi
beruházásokkal, tõzeghasznosítással és talajjavítással foglalkozó Hidro-geo Kft. tulajdonos ügyvezetõje.

A szakember elmondta: 2014.
január elsejével befejezték egy
százhúsz hektárnyi terület bányászatát, hasznosítását, ami a nyolc
kialakult tõzegtó közül, 120 hektárral a legnagyobb. A Nemzetközi
Tõzeg és Láp Szervezet nemzeti
bizottságának elnökhelyettesét
arról faggattuk, hogy miért fontos
egy-egy terület biológiája, illetve
természetközeli állapotának helyreállítása.
– Teljesen sértetlen, minimális
hasznosítás lehetõségét hordozó,
természetközeli területek meghagyása és kialakítása mindenképpen üdvözítõ lenne, de a tulajdonosi érdekek különbözõsége, az
egységes szakhatósági szabályozás hiányossága okán és a horgászegyesületek miatt, az itt kialakult tavak helyzete nem alakul
egységesen. A haltelepítési beavatkozások, a horgászengedélyek
kiadásával kapcsolatos ügyek sokszor már nem állnak közel a ter-

mészethez, pedig a tavak kezelésére vonatkozó szabályozás egy
teljesen természetes állapot viszszaállítását irányozza elõ a pötrétei
075A helyrajzi számú, ötvenhektáros üzemi területen is. A többi terület pedig környezet- és természetvédelmi elvárásoktól függetlenül, már mesterséges módon
20-30 éve alakul.
A közcélú vízfolyásnak tekinthetõ Szévíz-patak mindkét partján, különlegesnek tekinthetõ,
önálló tóegységek jöttek létre a
hasznosítás során úgy, hogy a tulajdonviszonyok különösen szerteágazóak, de 1952 óta folyik itt tõzegkitermelés. Az élõvilág másképp alakul akkor, ha a vízfedettség emberi beavatkozás nélküli.

Fontosak ezért azok a tóhasznosítással összefüggõ szakmai ajánlások, amelyek a vízfelületeken kialakult madár- és növényvilág legalább részbeni megtartását szorgalmazzák. A spontán módon kialakult halállomány számára káros
volt a zalaszentmihályi tóba korábban történt növényevõ halak betelepítése. A pötrétei, 043-as helyrajzi számú terület már hasznosított részében is történt mesterséges haltelepítés, itt is elszaporodtak a törpeharcsák. Ezek a halak
idõvel kicsupaszítják a kis tavak
növényvilágát, ami a tõzeg újrafejlõdését teszi lehetetlenné.
A tavakat kezelõ bérlõk, tulajdonosok, vállalkozások számára
nehézséget jelent, hogy a bányá-

ÜZEMLÁTOGATÁS A ZALAVÍZNÉL
 A gyereknapi rendezvényekhez kapcsolódóan a Zalavíz Zrt. újAz üzemlátogatásra összesen
ra megnyitotta kapuit az óvodások és általános iskolások elõtt.
16 csoport érkezett, nem csak ZaA május 27-i egész napos üzemlátogatás során több mint 300
laegerszegrõl, hanem a környezõ
gyerek fordult meg zalaegerszegi központi telephelyünkön.
településekrõl is.
A Zalavíz Zrt. elsõsorban a
Az üzemlátogatás ideje alatt játéknak is. A körút végén vízszennyezés ellen veszi fel a
minden csoport másfél órát töltött lajtoskocsiból kóstolhatták meg a harcot, emellett a víztakarékosa telephelyen. Ez idõ alatt két elõ- frissen szûrt ivóvizet.
ságra is fel kívánjuk hívni a laadást hallgattak meg, ahol szakembereink bevezették õket az ivóvíztermelés és szennyvízelvezetés rejtelmeibe, illetve az akkreditált laboratóriumvizsgálatok világába. A résztvevõk betekintést nyerhettek az ivóvízüzem mûködésébe, jártak a diszpécserszobában,
ahol a folyamatirányítási rendszerrel ismerkedtek meg, illetve megtekintették a szûrõgépházat, ahol
a friss ivóvíz az év minden napján
kellemes klímát biztosít.
Az elõadások mellett a gyerekek kipróbálhatták a szennyvízágazat csatornamosóját, illetve
felülhettek az ivóvízágazat árokásójára. Nagy sikere volt a szerelvénykiállításnak és a csõszerelõ
kosság figyelmét. Munkatársaink
az év minden napján azért munkálkodnak, hogy a csapból mindig folyjon a tiszta, egészséges
ivóvíz, az elhasznált, szennyezett víz pedig megtisztítva jusson
vissza a folyókba, tavakba. Hazánk – azon belül Zala megye –
kitûnõ adottságokkal rendelkezik. Ahhoz, hogy a jövõben is
mindenkinek jusson tiszta ivóvíz,
hogy megmaradhassanak a folyók és tavak, erõfeszítéseket
kell tennünk vizeink megóvásáért, állapotuk javításáért. Becsülnünk és óvnunk kell tehát a
vízvagyont.

szati mûszaki üzemi tervek
engedélyének lejárata után
új területen tõzegbányászati
engedély
megszerzésére
nincs mód, a természetvédelmi besorolások, a gyepterületek védelme és a Natura
2000 program szigorú elõírásai miatt. A mintegy 5-600
hektárnyi, tõzegbányászatra
még hasznosítható gyepterületek, a jelenlegi állapot
szerint konzerválásra vannak
ítélve. A vizenyõs gyepek
mára több helyen elvadult
dzsungellé alakultak. A tõzeg
az államnak is hasznos ásványvagyon, bányatermék,
mégsem sikerült eddig a
meglévõ feszültségeket feloldani. A meglévõ tavakra a
szakfelügyeleti védelem egységes kiterjesztése helyénvaló lenne már csak az újra tõzegesedés megindulása miatt is.
Hasznos lenne az új vízfelületeken
kialakult természetközeli élõvilág
szervezett bemutatása is.
Gondot jelent a tavak egymástól való függetlenítése is, mert az
utóbbi években olyan erõs víztömeglökés, talajvízemelkedés és
csapadéktömeg érte a tavakat,
hogy ezek több helyen már idõszakosan egybefolytak. Nem tisztázott pontosan, hogy kinek a felelõssége és költsége megemelni a
tavakat elválasztó pilléreket. A
Szévíz-völgyi tavaknak mindenképpen a hasznára válna, ha szakfelügyeleti szempontból átkerülnének a Balaton-felvidéki Nemzeti
Park fennhatósága alá.

A 76-os fõút alsónemesapáti útcsatlakozásánál tartott helyszíni
bejárással egybekötött tájékoztatót a közelmúltban Rigó Csaba, Zala
megyei kormánymegbízott a közút, a katasztrófavédelem és a
rendõrség munkatársaival együtt.

A találkozó célja a közlekedésbiztonság javítása volt, ugyanis az
elmúlt közel két évben több mint
tíz súlyos baleset történt az érintett útszakaszon. Valamennyi kisodródással járt a sebesség helytelen megválasztása, valamint az
esõs idõben, a nem az útviszonyoknak megfelelõ vezetés miatt.
A bejárást követõ értekezleten a
kormánymegbízott intézkedést
hozott arról, hogy csapadékos idõjárás alatti 70 km/óra maximum
sebességet meghatározó, figyelemfelhívó táblát helyeznek ki
mindkét irányban, a közeljövõben.
Az Alsónemesapátiból Zalaeger-

szeg felé tartó jobb oldali sávban
szilárd burkolatúvá teszik az útpadkát a buszmegállóig. A balesetek részletes okainak feltárása
mellett javaslatot készítenek további beavatkozások, például útburkolati jelek felfestésének elvégzésérõl. Ebben a jelentésben
kitérnek Zala megye más problémás helyszíneire is.
A tájékoztatón elhangzott, az
út íve megfelel a törvényben elõírtaknak. A 76-os fõút felújításakor
nem terveztek ide körforgalmat,
és ezt követõen sem építenek,
mert nem kívánják lassítani a Budapest felé irányuló forgalmat.

Már kihelyezték a 70-es sebességkorlátozó táblákat
az alsónemesapáti útcsatlakozásnál.
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Alsópáhokon egy beruházási
projekttel indult a 2015-ös esztendõ, melynek során a közvilágítás
korszerûsítését valósították meg
május végére. A település fejlesztésben sikeres önkormányzatnak
az idei év is több beruházást ígér,
melyek idõarányos teljesítésére
nagy gondot fordítanak a Balaton
közeli községben. Mely munkákkal készültek el, és melyek várnak
még magukra, arról Czigány Sándor polgármestert kérdeztük.

– Idén januárban beszélgettünk
arról, hogy egy KEOP kiíráson százszázalékos támogatottsággal pályázatot nyertünk a közvilágítás energiatakarékos átalakítására. A bruttó
51 millió 300 ezer forintból településünk minden utcájában lecseréltük a korábbi lámpatesteket (összesen 287 darabot) korszerû LED-es
fényforrásra. Amellett, hogy a lakosok maximálisan elégedettek vele,
a beruházás jelentõs – évi 1,5–2
millió forintos – megtakarítást jelent önkormányzatunknak. Kiadásaink további csökkentését szolgálja
az önkormányzati hivatal épületének korszerûsítése is. A tetõre
megépített napelemes rendszer az
épület áram- és fûtésellátását biztosítja majd energiatakarékos módon. A szintén százszázalékos támogatottságú beruházás július végére készül el.
– Járdaépítést is terveztek az
idén.
– Igen, a Mély úttól a Dózsa
György utca közepéig már elkészült
a viacoloros járda. A munka folytatására pályázatot adtunk be. Ha
nem nyerünk támogatást, akkor
önerõbõl építjük meg a járdát az
orvosi rendelõig. Szintén örömteli
hír, hogy június 20-ig megérkezik a
TAO pályázaton elnyert 38 lóerõs
traktor a hozzá tartozó fûkaszával
együtt. A gépet a helyi sportcentrum, és egyéb zöldfelületek karbantartására használjuk. A tervezett határidõ szerint, március közepén nyitott ki a helyitermékbolt,

KITEKINTÕ

BERUHÁZÁSOK KÖZÖSSÉGI ÜNNEPEKKEL

Alsópáhok tovább épül, szépül

amit két vállalkozónak adtunk bérbe. Az épület egyik részébe a már
meglévõ pékség költözött be. Az
újonnan indult résznek szeretnénk
bõvíteni a profilját, hogy a kívánalmak szerint nagyobb választékban
árusítsa a helyi termelõink által készített termékeket, élelmiszereket.
Tavasszal a falu déli részén kialakított tündérkertben elültettük az
õshonos gyümölcsfákat, emellett
megkezdtük a belterületi telkek útjainak rendbetételét a közmûvesítéssel együtt.
– Miként változik a helyi hulladékszállítás rendszere?
– A hulladékgazdálkodási törvény júliusi változásával felül kell
vizsgálnunk a lakossági szemétszállítási díjfizetés rendszerét, módját!
Ugyanis a törvény elõírja, hogy a díjat annak kell megfizetnie, aki a hulladékot keletkeztette! Ezt sok-sok
éven át az önkormányzat állta, ami
évente most már tízmillió forintjába kerül. A törvényi elõírást követ-

ve, az esetleges lakossági szemétdíj bevezetésével szeretnénk megoldani egy nagy problémánkat is. A
térítésmentességet ugyanis próbálják kihasználni a szomszédos településekrõl érkezõ, fõleg hegyi tulajdonosok. Hozzánk hordják a szemetüket, hogy otthon kevesebb

szemétdíjat kelljen fizetniük. Tulajdonképpen velünk fizettetik meg.
Megelégelve ezt a helyzetet, kamerákat szereltünk fel, polgárõreink
pedig fokozottabb járõrözésbe
kezdtek. Akit tetten érünk, rendõrségi feljelentésre, és nagyon komoly pénzbüntetésre számíthat!
Jelenleg is három autó rendszámát
rögzítettük, és feljelentést teszünk
az elkövetõk ellen!
– Ha már említette a falufejlesztést, milyen további beruházásokban gondolkodnak?
– Az önkormányzat kiadásait tovább csökkentendõen egy újabb
energetikai pályázatot nyújtottunk
be. A 15 millió forintos támogatásra
váró projekt az óvodát és a konyhát
érinti. Napelemes rendszer biztosítaná a melegvizet az épületben, így
a fejlesztés fûtéskorszerûsítéssel is
jár, illetve a konyhában légcserélõ
rendszer kiépítését is tartalmazza.
Az iskolai tornaterem padlózatának
cseréjét valósítanánk meg egy tíz-

Czigány Sándor
millió forintos pályázatból. A rugalmas szerkezetû padlót azért építenénk meg, mert kíméli a gerincet és
az ízületeket mozgás közben.
Felsõpáhok önkormányzatától
kivásároltuk az orvosi rendelõt. Ez
azért elõnyös számunkra, mert a
rendelõt érintõ késõbbi pályázatokban önállóan tudunk döntést hozni.
– Az elmúlt hónapok eseményekben, rendezvényekben is
bõvelkedtek…
– Nagy örömünkre szolgált,
hogy két országos találkozónak is
helyet adhatunk. Május elején a
Magyar Vöröskereszt világnapi ünnepségen 270 fõt láttunk vendégül. A rendezvényen átvehettük
Humanitárius Település címet, amit
harmadszorra ítéltek oda. Május végén az országos népzenei minõsítõ
versenynek lehettünk házigazdái,
melyen Bodzavirág Népdalkörünk
ötödik alkalommal érdemelte ki az
Aranypáva Nagydíjat. Büszkék vagyunk teljesítményükre, amit önkormányzatunk százezer forintos

külön juttatással ismert el. Szeptember végén egy újabb országos
rendezvénynek, az orvosi-ápolói
konferenciának adhatunk helyet a
mûvelõdési házban. Igencsak látványos programnak ígérkezik szeptemberben a regionális szüreti felvonulás Keszthely és Hévíz nyugdíjasklubjainak részvételével. Szervezõje a vöröskereszt keszthelyi szervezete, amely a hónap elején
Aranykorúak juniálisát rendezte
Cserszegtomajon. Az elmúlt hétvégén hagyományos falunapunkra
gyûltünk össze, amely jó hangulatúra sikeredett a változatos programoknak köszönhetõen.
Valamennyi
egyesületünkre
büszkék lehetünk. Önkéntes tûzoltólányaink ismét aranyérmet szereztek Erdõhorvátiban az országos
kismotorfecskendõ-szerelési bajnokság fordulójában, míg a férfi
felnõtt csapat a harmadik helyen
végzett. Focistáink a hetedik helyen zárták a megyei II. osztályú
bajnokságot. Idén ünnepli tízéves
fennállását az Allegrezza Kamarakórus, amit országos kórustalálkozóval szeretnénk emlékezetessé tenni
a második félévben.
– Az idegenforgalom területén
végre elõrelépés várható...
– A gazdasági válság miatt több
korábbi kezdeményezés nem vált
valóra. Az ágazat fellendülését mutatja a befektetõi szándék újbóli
megjelenése településünkön. Egy
magyar befektetõi csoport kívánja
megvásárolni a korábbi gépmûhely
telephelyét, ahol jövõre megkezdõdhet az építkezés. A Vital Hotel
éveken át üresen álló épületét
megvásárolta egy beruházó, aki rövidesen belefog a teljes átalakításba. A wellness résszel kibõvített
harmincszobás szálloda a jövõ évben már vendégeket fogadhat. A
két beruházás az új munkahelyek
teremtése mellett olyan fejlesztések megvalósításának lehetõségét
kínálja számunkra, amelyek igazán
komfortossá, és még szebbé teszik
településünket.
Antal Lívia

VIII. POGÁNYVÁRI BORVERSENY ÉS BORNAP

Dobogós dióskáli dínom-dánom
ellegzetes ornamentika, különleges íz- és illatgazdagság jellemzõ a Dióskál térségében: a Káli-, az Ungi- és a Pogányvári-hegyen továbbá a környéken termelt „kerek” borokra,
amelyek egy komplett harmonikus rendszert alkotnak, ahol érezni
a savat, alkoholtartalmat, a kivételes illat- és ízjegyeket– foglalták
össze a szakértõk a május legvégén tartott VIII. Pogányvári Borverseny és Bornap tapasztalatát értékelve.

J

A dióskáli önkormányzat újra
összefogott
a
Közép-Zala
Gyöngyszemei Vidékfejlesztési
Közhasznú Egyesülettel és a helyi
kulturális egyesület, a Hofeka Kft,
valamint a Pacsa és Térsége
Többcélú Kistérségi Társulás támogatásával idén is megrendezték a kistérségi bormustrát,
amelyre a környék „hegyeinek”
legjobb versenynedûit hozták el a
megmérettetést vállaló boros
gazdák. A legfinomabb itókákat a
szakértõ zsûri bronz, ezüst és
arany minõsítésû oklevéllel jutalmazta.
Az ünnepi szentmisén a szõlõ,
a szõlõmûvelõk, kádárok védõszentjeként tisztelt vértanú pápa,

Szent Orbán segítõ közbenjárását
kérve Farkas László plébános a hívekkel együtt imádkozott a bõséges szõlõtermésért a Da Bibere
Zalai Borlovagrend képviseletének és a Balatoni Borbarát Hölgyek ünnepélyes bevonulásával
megnyitott rendezvényen.
Kluczer János, Dióskál polgármestere egyebek mellett arról
szólt, hogy a hozzáértõ gazdák tudásának köszönhetõen évrõl évre
emelkedik a borok minõsége. Vigh
László országgyûlési képviselõ is a
boros gazdák szaktudását dicsérte, akik nagy lelkesedéssel és
munkaszeretettel végzik tevékenységüket. Szládovics László borász, a Zalai Da Bibere Borlovag-

rend tagja kiemelte: a zsûri elé került 38 borminta közül 11-et
arany, 9-et pedig ezüst minõsítéssel jutalmaztak, ami azért is remek
eredmény, mert a tavalyi évjárat,
a szélsõséges és csapadékdús idõjárási körülmények miatt nem számított kiemelkedõnek.
Szládovics László a helyi szõlõhegyen termelt Merlot fajtájú nedûjét választották a „Térség Vörösborának”. A hahóti Belsõöreg-hegy lankáin érlelte a nap
Haraszti László „pinot blanc” fajtájú boritalát, ami a „Térség Fehérbora” minõsítést szerezte meg.
„Nem a dicsõség bezsebelése,
hanem a tanulás vágya miatt jövök el a bornapokra” – mesélte a
nyugdíjas Gombos László, aki a
rengeteg oklevél mellett idén is
több arany elismerést besöpört.
A jó hangulatról nem csupán a
rendezvénysátor „borkóstolós”
végén gondoskodtak, de a színpadi sátorvég fellépõi is mindent
megtettek azért, hogy a nagyérdemû jól szórakozzon. Népdalokat énekelve mutatkozott be dr.
Bán Attila és Szummer Gréta.
A Kanizsai Kulturális Egyesület
táncos produkciókkal rukkolt elõ.
Friss, testes és tüzes mûsort hozott a Zalaapáti Harmonikások és
a Folklór Band. A három évtizede
népszerû slágereket játszó Tarr
Attila is kitett magáért. A Káli
Akácvirág Klub fellépõi örökzöld
slágereket adtak elõ és vastapsot
kapott a Dióskáli Kulturális Egyesület Família Tánccsoportja is. A
programban fellépett még a
Búcsúszentlászlói Hagyományõrzõ és Faluszépítõ Egyesület Népdalköre is.

2015. 06. 16.
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Zalaegerszegi Tankerület
TESKÁNDI CSUKÁS ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 184033

SAJTÓKÖZLEMÉNY
BEFEJEZÕDÖTT AZ „EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB! – ISKOLAFEJLESZTÉS A TESKÁNDI
CSUKÁS-SULIBAN” MEGNEVEZÉSÛ PROJEKT.

A Teskándi Csukás István Általános Iskolában 2013.03.23 – 2015.06.30. között megvalósult a
Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében az „Innovatív iskolák fejlesztése” címû pályázat programban az „Egy lépéssel tovább! – Iskolafejlesztés a teskándi Csukás-suliban” megnevezésû, TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-1134 számú projekt az Európai Unió, az Európai Szociális Alap
támogatásával. A támogatás összege: 81.662.070 Ft.
A projekt keretében a teskándi Csukás-suliban 210 tanuló részvételével újszerû és innovatív
fejlesztési program valósult meg. A támogatás hozzájárult a nemzeti és európai identitás kialakításához és megerõsítéséhez, elõsegítette az iskoláskorú gyermekek együttmûködési, alkalmazkodási, egészségvédelmi, infokommunikációs és idegen nyelvi készség- és képességfejlesztését, a testmozgás iránti igény viselkedésbe épülését, valamint környezettudatos ismereteik bõvítését. Az intézmény pedagógiai programjával összhangban balesetmegelõzés, egészségfejlesztés, egészségnap, bántalmazás-megelõzés, családi életre nevelés képzései, elsõsegély-nyújtási tanfolyam, a mindennapos testnevelés részét képezõ mozgásprogramok, informatika szakkör,
nyelvi tábor, ökotábor, valamint a nemzeti hagyományok, helytörténeti ismeretek feldolgozásához kapcsolódó foglalkozások valósultak meg tanórán kívüli tevékenységek keretében.
Tanár-továbbképzések szervezésével és jó gyakorlat beszerzésével a pedagógusok szaktárgyi és módszertani megújítására is sor került. A projekt az infokommunikációs, az idegen nyelvi,
a sport, az egészségfejlesztõ és a környezettudatosságra nevelõ taneszközök intézményi szintû
fejlesztéséhez is hozzájárult. A tanórán kívüli foglalkozások és a pedagógusképzések egymás
hatásait erõsítve, komplex módon járultak hozzá az oktatás minõségének javításához.
Teskándi Csukás István Általános Iskola
8991 Teskánd, Rákóczi u. 31.
tel.: 92/570-020
e-mail: teskandiskola@gmail.com
www.csukas-suli.hu
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Gazdaságfejlesztõ
pályázatok
Az elsõsorban ipar- és térségfejlesztõ hatásúnak szánt, fõként
feldolgozóipari kis- és közepes
vállalkozások (kkv) számára kiírt
európai uniós pályázati források
egyik kiemelt szempontja, hogy a
beruházások megfeleljenek a
környezetvédelmi, fenntarthatósági elvárásoknak – közölte a
Nemzetgazdasági Minisztérium
gazdaságszabályozásért felelõs
államtitkára a Zala megyei
Kehidakustányban.

Glattfelder Béla a Széchenyiterv Gazdaságfejlesztõ Társaság
közgyûlésének keretében tartott
elõadásán beszélt arról, hogy az
Európai Unióval folytatott hosszú
vita után fõként a feldolgozóiparban mûködõ kkv-k számára írhatnak ki vissza nem térítendõ forrásokat biztosító pályázatokat. A korábbiakhoz képest újdonság, hogy
nagyon sok fenntarthatósági
szempont jelenik meg ezekben a
pályázatokban, így például új épületeknél elvárás, hogy alkalmasak
legyenek napelemek elhelyezésére, a hûtéshez és a fûtéshez szükséges energiát pedig bizonyos
arányban megújuló energiaforrásokkal kell biztosítani.
MTI

APRÓ
Î 2 + félszobás azonnal beköltözhetõ, jó állapotban lévõ családi ház Zalabéren a falu központjában eladó.
Érd.: 30/9595-181
Î Zalabéren a falu központjától öt percre lakható hétvégi ház
gyümölcsössel eladó.
Érd.: 30/9595-181
HIRDETÉS
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SPORT

KÖVETKEZÕ CÉL A PÁLYAVILÁGÍTÁS MEGVALÓSÍTÁSA

Sportöltözõt avattak Nagykapornakon
Pünkösdhétfõn avatták fel Nagykapornak új sportöltözõjét. A
településen több évtizedes múltra tekint vissza a futballozás, az
írásos emlékek 1929-et jelölik meg kezdetnek, de vélhetõen már
elõtte is fociztak a helyiek, tudtuk meg a polgármester köszöntõjébõl.

Sifter Péter arról is beszélt,
hogy Nagykapornakon a foci
nem csupán játék, hanem generációkat összefogó közösségi élmény. Korábban, amikor még
nem volt tévé és internet, az
egész falu megtekintette a helyi
meccseket. Az utóbbi években
100-120-an látogatnak ki egyegy mérkõzésre, a falu lakosságának 12 százaléka, ami továbbra
is igazolja a foci népszerûségét.
Az 1961-tõl folyamatosan mûködõ Nagykapornak KSE históriáját
Zinger József, aki késõbb Sós Józsefre változtatta a nevét, 1982ben jegyezte le. Többek között
azt írja, a csapat színe zöld-fehér,
csuka nincs, a stoplikat úgy szerelik a bakancsokba. A polgármester beszédében név szerint
emlékezett meg a nagy elõdökrõl, majd a 2010/2011-ben a megyei másodosztályba került jelenlegi csapatot méltatta. Kiemelte, hogy a tagok helyi lakosok, amikor lejönnek egy-egy
mérkõzésre, saját fiaikat, unokatestvéreiket és barátaikat láthatják a pályán. Csak azért nem
nyerték meg a bajnokságot, mert
még nincs pályavilágítás; ezzel a
mondattal a következõ megvalósítandó fejlesztésre utalt.
Erdõs János, a labdarúgó- és
tekeszakosztállyal mûködõ Nagykapornak KSE elnöke és edzõje
beszédében folytatta a történeti

visszatekintést, megemlékezve a
korábbi
sportelnökökrõl
és
edzõkrõl. Kitért arra, hogy a felnõtt csapat mellett gyerekekkel
is foglalkoznak, akik U7, U9, U11
és U19 utánpótláscsapatokban
játszanak. A fejlesztésrõl elmondta, a 28,5 millió forintba került
sportöltözõ építését részben pá-

(Folytatás az 1. oldalról.)
Mint mondta, reméli, hogy a
Csupa Csoda oviban elnevezéséhez hûen minden csoda lesz számukra. A polgármester egy elképzelést is megosztott a gyerekekkel, miszerint egy sószobát
létesítenének. „Az egészséges
levegõjû helyiségben, ha náthásak vagytok, meggyógyulhattok”, hívta fel figyelmüket. Beszédét azzal zárta, alapkövetelmény egy ilyen szép, barátságos
óvoda, ahová gyerekek, az óvónõk és dadusok egyaránt szívesen járnak.
Fûrész Tünde család- és népesedéspolitikáért felelõs helyettes
államtitkár kiemelte, egy gyermek életében igencsak meghatározó az, hogyan él és milyen
körülmények között tölti el kisgyermekkorát. A kormányzat éppen ezért arra törekszik, hogy a
hat év alatti gyerekek, bölcsõdések és óvodások minél gondtala-

lyázati támogatásból fedezték, de
kellett hozzá önkormányzati és
sportköri önerõ, szponzorok segítsége és rengeteg társadalmi
munka.
Józsi György, a Magyar Labdarúgó Szövetség megyei igazgatója elmondta, a TAO pályázatok
eredményeként hatszázmillió forintos eszköz- és létesítményfejlesztés valósult meg Zalában. Ebbõl a nagykapornaki egyesületnek is jutott. 2016-ban 218 millió
forint áll rendelkezésre, melynek
elosztása, mint mondta, nem lesz
egyszerû, mert a benyújtott

igény ennek több mint kétszerese. Felidézte, hogy az NB I. után
pacsai színekben több alkalommal játszott a kapornaki pályán,
így pontosan tudja, mekkora
szükség volt az új sportöltözõre.
Végül Manninger Jenõ mondott köszöntõt. Az országgyûlési
képviselõ méltatta a TAO pályázati program jelentõségét, melynek
köszönhetõen a kistelepüléseken
is megújulhatnak a sportlétesítmények. Mint mondta, a futball
nagy közösségteremtõ erõvel
rendelkezik, ezért népszerû a falvakban is.

Az öltözõt Major István plébános szentelte fel. Ezt követõen
jutalmakat (mezeket, zászlókat)
adtak át a régi játékosoknak és a
csapatot támogatóknak. A sportkör elnöke kupát adott át Hajas
Zoltán szponzornak az avatási

rendezvény
lebonyolításának
anyagi támogatásáért.
Az
ünnepség
elõtt
a
nagykapornaki futballcsapat baráti mérkõzést vívott az átadásra
meghívott ZTE-vel, ami 13-3-ra
végzõdött a vendégek javára.

nabbul éljék meg ezt az idõszakot, hogy minél jobban felkészülhessenek az iskolára. Szólt
arról, hogy idén szeptembertõl
minden hároméves óvodába járhat, és a rászoruló bölcsõdés és
óvodáskorú gyerekeknek napi
háromszori étkezést biztosítanak
térítésmentesen.
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei
Közgyûlés alelnöke elmondta,
hogy a megyei önkormányzat
TOP programjából számos óvoda
és bölcsõde újulhat meg a jelenlegi uniós idõszakban.
Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ is megosztotta jó-

kívánságait az óvodaberuházással kapcsolatban, és méltatta
Zalaapáti falufejlesztési eredményeit.
Az ünnepségen verset szavaltak a gyerekek, az óvoda néptánc- és moderntánccsoportja
pedig mûsorral kedveskedett. A
kicsik tortát és süteményt is kaptak ajándékba.
A délutáni sport- és családi
napon adták át az aranyérmeket
a 2014/2015-ös megyei nõi labdarúgó-bajnokságban élen végzett focicsapat lányainak.
A mûfüves pályán ovis és kisiskolás focitornát rendeztek, a
nagyszínpadon többféle sportági
bemutatót (karate, zumba,
kangoo stb.) tekinthetett meg a
közönség. Adél bóhoc lufit hajtogatott a gyerekeknek, akiket az
óriáscsúszda örömei is vártak.
Íjászat és fõzõverseny is színesítette a családi napot.
Antal Lívia

zetekkel, dolgozói értékrendszerrel. Nagyon sokan dolgoznak
30–35–40 éve a Zalavíznél, és ez
az elsõ munkahelyük. Õk azok,
akik szakmai tudásukat átadják a
fiataloknak.
– Nyitottak vagyunk a változó
oktatáshoz, az új lehetõségekhez, elsõsorban a gyakorlati képzéseket támogatjuk. Ezért is fontos mindkét elismerés és minden
olyan elõrelépés, amely a fiatal
szakembereket támogatja. A társaságnál 10 százalék a 60 év felettiek száma, és 3 százalék alatt
van a 25 év alatti szakembereké.
Õk azok, akik a jövõ munkatársait
adják majd. Cégünk minden új
belépõ munkavállaló számára
egy iránytûnek nevezett „szervezeti kultúrába” is betekintést nyújtó cégismertetõt ad át. A fiatal pályakezdõk megnyerése, tanulószerzõdések kötése, a duális képzésben való részvétel fontos a
Zalavíz Zrt. számára.
FÓKÁS GÁBOR HR-vezetõ
elmondta: – Társaságunk a folyamatban lévõ KEOP ivóvízminõség-javító programok keretében unokáink közmûhálózatát
építi. Ezért is kiemelten fontos,
hogy foglalkozzunk az utánpótlás

neveléssel, hiszen az iskolapadból kikerült, megfelelõ szakmai tapasztalattal rendelkezõ fiatalok
üzemeltethetik majd ezeket a
rendszereket.
A sajtótájékoztatón részt vevõ
Mészáros János hálózati csoportvezetõ és fia, Mészáros Dániel
karbantartó szivattyúlakatos jó
példája az idõsebb és fiatalabb
pályakezdõ együttmûködésének,
a staféta átadásának, ráadásul
családon belül.
MÁRTON TÜNDE osztályvezetõ köszönetét fejezte ki az elismerésért. Mint fogalmazott, a
munka neki nem okoz fáradságot,
szereti a kihívásokat és nagyon
örül a Zalavíz Zrt. elért eredményeinek. Az osztályvezetõ 1998ban került a társasághoz
controllingvezetõ munkakörbe.
Részt vett a modern szemléletû
gazdasági társaság kiépítésében.
Munkája során bevezetésre került
a kéttényezõs díjrendszer, a vagyonkezeléses üzemeltetés. Folyamatosan képezi magát a szakmai ismeretek terén, amely tudást
a munkatársaival is rendszeresen
megoszt. Nagymértékben hozzájárult a Zalavíz Zrt. elmúlt években elért sikereihez.

CSUDAJÓ ÜNNEPEK ZALAAPÁTIBAN

Óvodaavató, sport- és családi nap

SOKSZÍNÛ GENERÁCIÓKON ÁT
A TOP 10 DÍJ III. HELYEZETTJE A ZALAVÍZ ZRT.

 A Sokszínû Multigeneráció Szervezet TOP 10 díjat vett át a közelmúltban a Zalavíz Zrt. Az mtd Tanácsadói Közösség pályázatán
a 3. helyezést érdemelte ki a társaság. A társadalmi célú szervezet elismerését olyan társaságok, vállalkozások érdemelhetik ki,
akik befogadó szervezeti kultúrával rendelkeznek, stratégiailag
felépített esélyegyenlõségi intézkedéseket valósítanak meg. A vállalati elismerés mellett a Zalavíz Zrt. vezetõ munkatársa is kitüntetésben részesült a Magyar Víziközmû Szövetség éves konferenciáján. Márton Tünde controlling-osztályvezetõ MaVíz emlékérmet
vett át, a szakma érdekében végzett áldozatos munkájáért. A részletekrõl sajtótájékoztató keretében számoltak be.

NAGY ANDRÁS vezérigazgató az elismerések fontosságáról
beszélt és gratulált a kitüntetésekhez. Mint fogalmazott, a víziközmû szektor, mint jelentõs foglalkoztató, ágazati sajátosságából adódóan még inkább ki van
téve a társadalomra is jellemzõ
elöregedõ demográfiai folyama-

toknak. A munkavállalók 18 százaléka 7–10 éven belül nyugdíjba
vonul (az átlag életkor 46 év),
ezért a Zalavíz Zrt. feladatai közé
tartozik biztosítani azt a tudást,
amit az idõsebbek elsajátítottak,
és átadni azt a fiatal kollégák
számára. A társaságnál 360
munkavállaló van, eltérõ élethely-

RÉGIÓ

TURIZMUS
Nagy
örömmel
tölti
el
Cserszegtomaj vezetését, hogy
szeptembertõl két elsõ osztály is
elindul a Szabó István Általános
Iskolában. Ez egyrészt azt jelzi,
hogy az út, amelyen elindultak,
helyes irány felé vezet. Másrészt
feltételezi a mostani és az elõzõ
faluvezetés demográfiai helyzet
kezelésére tett bölcs döntéseinek hatékonyságát is. Az iskolát
és az óvodát egyik vezetés sem
hagyta magára.

– Abban, hogy a vakáció végeztével két párhuzamos osztály is
startolhat, benne van az is, hogy
egyre többen találták élhetõnek a
községet, egyre többen azonosulnak az infrastrukturális fejlesztés
irányaival, egyre többen mondanak igent a folyamatosan napirenden lévõ beruházásokra, egyetértve a modernizálási törekvésekkel.
A falu megõrizte a népszerûségét.
A születésszám, az óvodába járók
létszáma is azt igazolja vissza,
hogy a fiatalok is hisznek önmagukban és abban is, hogy érdemes
itt élni. A siker kulcsa pedig a
megfontolt mértéktartásban, a
higgadt fejjel, közösen meghozott
döntésekben rejlik – vélekedik
Bartha Gábor polgármester.
– Az iskola mûködésével is elégedettek lehetünk nemcsak azért,
mert a megyei és a régiós tanulmányi és tantárgyi megmérettetéseken szerepelnek jól, de azért
is, mert sikerült országos sikereket is elérni. Örömmel vesszük,
hogy a cégvezetõk, a helyi vállalkozások, az adófizetõ polgárok
láthatóan egyre nagyobb számban állnak mellénk akkor is, ha nekünk van szükségünk támogatásra. Az is örvendetes, hogy a képviselõ-testületünk pénzbeni támogatással, természetbeni juttatással, élelmiszer-csomagokkal is képes segíteni a nálunk élõ szociálisan rászoruló, gyakran kétségbeesett embereket. A költségvetést úgy alkottuk meg, hogy az el-
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MÉRTÉK- ÉS ÉRTÉKTARTÁS A TELEPÜLÉS VEZETÉSÉBEN

Értékekben gyarapodó Cserszegtomaj
sportrendezvények látogatottsága, a nagyszámú résztvevõ, az
élénk érdeklõdés viszont azt erõsíti meg, hogy a község „egyként”
jön el, gyakorta még visszajáró,
vagy új vendégeket is invitálva a
környék településeirõl. Érdekes,
hogy a Cserszegtomajon élõ, több
mint hatszáz, nem magyar anyanyelvû ingatlantulajdonosi közösség a nyelvi nehézségek ellenére
is, egyre nagyobb számban csatlakozik a közös ünnepekhez,
programokhoz. Mindenki feladatellátására szükségünk van. A sokszor a türelmetlenség szülte kritikai észrevételeket, bírálatokat is
figyelembe vesszük, és boldogok
esettek támogatása fõ hangsúllyal A tradicionális falunapi és az eh- vagyunk, ha közös akarattal sikehez hasonló zenés-táncos rendez- rül úrrá lenni egy-egy megoldanszerepeljen benne.
Szerencsére támogatást tu- vények, vigasságok, kulturális és dó problémán.
dunk nyújtani az Aranykorúak
Klubjának, a helyi katolikus közösségeknek, a polgárõrségnek, az ifjúsági klubunknak. Nem marad ki
a nagy közösséget összekovácsoló
sport dotációja sem. A futballisták, az íjászok, az asztaliteniszezõk, a lábtoll-labdások, a diákolimpián részt vevõk rendre hozzák is
az elvárt eredményeket. A civil közösségek épülését nagyon lényegesnek tartjuk.
– Nincs könnyû helyzetben a
falu, ha a kiterjedésére gondolunk...
– Tényleg egy nagy területen
fekvõ, kitûnõ természeti adottságokkal rendelkezõ település a miénk. A közösség egyben tartása
ezért is jelent nagyobb feladatot.
Önkormányzati szinten sem vagyunk könnyû helyzetben, ha a
terület nagyságát hozzuk szóba.

Több jelzés érkezett az illegális
szemétlerakó helyekrõl. Most már
nem csupán a testületi helyszínbejárások alkalmával szembesülünk a megoldandó helyzetekkel,
hanem felhívják a figyelmünket,
hogy hol, milyen tisztázandó, hivatalból megoldandó problémán
kell úrrá lenni. Tudjuk, hogy sok
közlekedési csomópontot kellene
átalakítani a jelenlegi forgalmi terhelés viszonyaihoz. E kérdésekben
például nem csupán a szakhatóságokkal konzultálunk, de a helyben
élõk véleményét is kikérjük.
A közel húsz négyzetkilométer
nagyságú terület magában foglal
rengeteg felújítandó közterületet,
járdát és közlekedési csomópontot. A közel 140 kilométer hosszúságú utak vonatkozásában, szakmai szempontok mérlegelésével rangsorolni kell, de elõbb-utóbb
el szeretnénk jutni
mindenhova, ahol valamiféle beavatkozás
szükséges. A turisztikailag frekventált helyeket persze közérdekbõl elõbbre kell sorolnunk.
– Milyen fejlesztési irányokban érdemes elmozdulniuk?
– A képviselõ-testületen belül egyetértés mutatkozik abban,
hogy a költségvetésünk nagy részét
olyan új fejlesztésekre, átépítésekre, kiigazításokra fordítsuk,
amelyek hosszú távon

is a polgárok minél nagyobb hányadát szolgálják, nagy haszonnal.
Szakmailag odafigyelõ, takarékos
gazdálkodással, a mintegy hétszázmilliós költségvetésbõl jó
színvonalon igyekszünk fenntartani az óvodánkat, a konyhát, a polgármesteri hivatalt. A falut értékes és szép ingatlanokban élõ, takaros, gondos, szorgalmas családok lakják, és segítség lenne, ha a
saját birtoka elõtt mindenki rendben tartaná a portáját.
A közterületek, temetõk gondozása a meglévõ fizikai dolgozók
számára bõven ad feladatot. A tavaszi virágosítás már új stílusjegyekkel, új rendszerben, nagyobb
szakmai hozzáértéssel és hatékonysággal, az eddig megszokottnál nagyobb területet érintõen,
mégis takarékosabban zajlott le.
Az idén is tervben van mart aszfaltos technológiájú utcafelújítás. A
már portalanított és aszfaltos utcák rekonstrukciójához pedig pályázati segítségre is számítunk.
Az iskolai és kulturális élet középpontjaként szolgáló tornacsarnok modernizálását is egy pályázattal szeretnénk elvégezni. Egy
új közösségi tér, egy díszes tündérkert megvalósítása is folyamatban van. Tavaly bruttó 140
millió forint értékben hajtottunk
végre fejlesztéseket és idén is a
költségvetés húsz százalékát különféle beruházásokra kívánjuk
fordítani.
A rendelkezésre álló pénzügyi
forrásaink egyötödét valami új
létrehozására fordítjuk. A sportkomplexumunk körbe kerítéséhez
a gépi munkákhoz vállalkozót kértünk föl, de a sportot szeretõk
egy csoportja az alpolgármester
irányításával, társadalmi munkában, lelkesen tette a dolgát. A falunapi ikonkiállítás is egy ide költözött fiatal mûvész pedagógusnak és szorgos tanítványainak
volt köszönhetõ. A nyár a hagyományos programokkal, táborokkal lesz teli.
Nemes Norbert

Lenti jó hírét messze viszi Gazdag nyári programválaszték
A CSALÁDBARÁT GYENESDIÁSON

A FÉLSZÁZ NYÁRI PROGRAM
Lenti önkormányzata ebben az évben is kiadta
rendezvénynaptárját, amely a maga szerteágazó
eseményeivel, koncertjeivel és közösségi találkozásaival minden valószínûség szerint maradandó
élményt nyújt a fiatalabb és a szépkorú
érdeklõdõknek is. A kultúrát a mindennapi élet
szerves részének tartjuk, ennek megfelelõen sokak érdeklõdésére számítunk – mesélte Horváth
László, Lenti polgármestere, akit a nyári programokról kérdeztünk.
– Az eddig eltelt idõszakban is szépszámú közönséget vonzottak mûvészeti csoportjaink fellépései, hagyományos rendezvényeink, mint például a III. Lenti Táncverseny. A legnagyobb érdeklõdésre kétségkívül a LENTI NYÁRI ESTÉK programsorozata számíthat, amely június 5-én az Intermezzo zenekar felvezetése után fellépõ Radics
Gigi
produkciójával
startolt.
Péntekenként
a
Te m p l o m
téren felállított szabadtéri
színpadon –
rossz
idõ
esetén
a
mûvelõdési
házban –
ingyenes
esti rendezvényeket
látogathatnak Lenti lakói és a városunkba látogató turisták.
A meghívott sztárvendégek esetenként 1500 fõt
is meghaladó közönséget vonzanak. Vannak, akik
több száz kilométerrõl érkeznek, hogy élõben láthassák: Keresztes Ildikót, Kovács Katit, Szandit, a
Nova Kultúr zenekart, Vastag Csabát, Tóth Verát,
Kasza Tibort, Galambos Lajost, és a program zárá-

saként Csepregi Évát. A sport is fontos szerepet
játszik a nyári programok sorában: városunk lesz
házigazdája az 1979 óta minden évben megrendezett Négy Város Labdarúgó Tornájának – Lenti,
Barcs, Celldömölk, Körmend csapatainak részvételével.
Június 20-án délután pattannak bringára a tizedik alkalommal megrendezésre kerülõ 24 Órás
Kerékpáros Maraton résztvevõi, július 19-én a város központjából indul a Szlovéniát és Horvátországot érintõ XII. Három Országos Pannon
Maraton kerékpáros rendezvény. Városrészeink is
tartanak önálló rendezvényeket, júniusban
Lentikápolnán Családi Nap, Mumorban és
Lentihegyen
júliusban,
Máhomfán
és
Lentikápolnán augusztusban tartják a hagyományos búcsúkat. A fiatalok a régi mesterségek fortélyait leshetik el a nyári kézmûvesházban, június
utolsó vasárnapján
ismét lesz búcsú és
kirakodóvásár
a
Sárberki tónál.
Júliusban a Fehérbottal a Kerka
Mentén
EgyüttEgymásért Egyesület szervezi a Nemzetközi Sorstársi
Találkozót Lentiben. Szeptember
harmadik hetét az
Õszi Fesztivál foglalja el, ahol a kulturális mûsor mellett számos közösségi rendezvény is
helyet kapott, szeretnénk a helyi termékek népszerûsítésére, terjesztésére fókuszálni. A tavasszal nagy népszerûségnek örvendett ifjúsági
és felnõtt színházi elõadások is folytatódnak a
tanév indításával. Remélem, hogy sokan látogatnak el programjainkra és vendégeink elviszik Lenti
jó hírét más településekre is.

Nyugat-Balaton családbarát üdülõfalujában az olyan már hagyományos gasztronómiai, zenés, kulturális és sportrendezvények mellett, mint a Keszegfesztivál és a Bornapok,
szervezés alatt van a Nemzeti Vágta elõfutamaként
megrendezésre kerülõ Festetics Vágta továbbá egy
nagy látogatottságot vonzó hétnapos fesztivál is,
melyen a hazai könnyûzenei élet legnagyobbjai lépnek fel öt színpadon.

A

ni Hal- és Termelõi Piac hetente változatos tematikus
vásárokkal, széles termelõi kínálattal, finom halételekkel és szombatonként - ingyenes gombaszakértõi közremûködésnek köszönhetõen - gombavásárral várja a
vendégeket.
Idén is folytatódik a Hétpecsétes Hétpróba pecsétgyûjtõ, településmegismerõ játék. A helyi látnivalókat,
élményhelyszíneket felfûzõ foglalkoztató füzet segítségével a látogatók játékos formában, aktív módon
fedezhetik fel Gyenesdiást. A sikerrel helytálló résztvevõk apró ajándékot kapnak. A születésnapjukat
Gyenesdiáson ünneplõ gyerkõcök is mindenképp látogassanak el a Tourinform irodába, ahol Szülinapi belépõvel kedveskednek nekik.

FÕBB RENDEZVÉNYEK:
Június 27. Terítéken a nyúl, galamb, fácán, Piac
Július 4–5. VII. Gyenesdiási Keszegfesztivál, Piac
Július 9–12. Gyenesdiási Bornapok, Kárpáti korzó
Július 25. Kristóf-napi hagyományõrzõ nap a J&A
Kerámiaházban
Az aktív és családbarát Gyenesdiáson idén is lesznek érdekes színfoltok, így ismét beindul a rockabilly
õrület a Los an Gyenes fesztiválon, a Bogaras Balatoni
Nyárbúcsúztatóra pedig az ország minden részébõl
ide rajzanak a különleges bogárhátú autók.
Tovább bõvült az állandó, garantált programok köre is, amelyek strandidõn kívül is maradandó élményeket nyújtanak a család minden tagjának. A már eddig
is népszerû programhelyszíneken kívül, mint például a
Vasverõ mûhely, Öko-kalandpark, Kerámiaház,
Kézmûveskuckó, „Kályhakórház”, Lõtér, Livi Állatfarmja, érdemes felkeresni a Természet Háza Látogatóközpontot, ahol az állandó, interaktív kiállítás mellett Ökomûhelyt mûködtetnek, rendszeresen vezetett gyalogtúrákat szerveznek, és hamarosan elindul a gyermeklovagoltatás is. A Darnay-pincénél pedig vidám, zenés
Bormustrán kóstolhatják meg az érdeklõdõk a finom
szõlõnedûket. A vízi kalandok kedvelõi vitorlás oktatáson ismerkedhetnek a sport szépségeivel. A sokszínû
Nyugat-Balaton régió látnivalóit vezetett kerékpártúrákon fedezhetik fel a sportos vendégek. Az I. Balato-

Július 29–augusztus 20. Községházi esték szerdánként
Augusztus 14. IV. Los an Gyenes, Kárpáti korzó
Augusztus 28-29. II. Bogaras Balatoni Nyárbúcsúztató, Caravan Kemping
Szeptember 19. IV. Burgonya Nap, Piac
Október 12. Gyenesdiási Szüreti Vígasságok, Kárpáti korzó
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1962-ben kõolaj után kutatva 96 fokos, ásványi
anyagokkal dúsan telített termálvizet találtak a település területén. A 2307 méterrõl feltörõ víz gyökeresen megváltoztatta a kis zalai aprófalu életét.
Hamar kiderült ugyanis, hogy a 2000 méter mélybõl fakadó víz összetétele és a vízkészlet nagysága
hazai viszonylatban is az egyik legjelentõsebb, a
vízben lévõ anyagok pedig (alkáli-kloridos,
hidrogénkarbonátos gyógyvíz, melyben jód, bróm,
kén és fluor együttesen van jelen) egyedülálló
Európában.
Erre alapozva kezdõdött meg a gyógyfürdõ építése 1964-ben, s 1965. szeptember 5-én idény jelleggel, egy gyógyvizes medencével és egy pancsolóval meg is nyitotta kapuit a fürdõ. A létesítmény
látogatottsága gyorsan nõtt, így a fejlesztések ezzel együtt folyamatossá váltak. 1968-ban sportmedencét és öltözõt, 1975-ben fedett fürdõt, 1991ben vizesblokkot, 1994-ben gyógycentrumot,
2001-ben gyógykertet adtak át, 1998-ban megépítették az élményfürdõt, melyet 2002-ben és 2005ben tovább bõvítettek. 2012-ben megnyílt a
Vízipók-Csodapók strandi vízi világ, egy évvel késõbb ennek fedett részlege.
A gyógyfürdõ szerepének növekedésével megindult a falu fejlõdése is, melynek legjelentõsebb
állomása Zalakaros 1997-ben történt várossá nyilvánítása lett.

Aktív családi idõtöltés
A családosok fürdõje
és az aktív idõtöltés kisvárosa is Zalakaros.
A fürdõ fedett területén Vízipók-Csodapók birodalma várja az apróbbakat és az általános iskolás korosztályt, pancsoló, csúszdák, vizes
attrakciók
tömkelege
csábítja a gyerekeket. A
nagyobbaknak az élményfürdõ attrakciói és
a fekete lyuk csúszda,
valamint a kifejezetten
gyermekek számára ké-

szült szauna ad feltöltõdési lehetõséget, az élményelemeket a fiatalok és a szülõk egyaránt tudják használni.
A napos idõ beköszöntével pedig irány a strand,
melynek területén óriási lehetõségek kínálkoznak a
szabadidõ mind tartalmasabb eltöltésére! Vízipók
medencéje, családi fürdõmedence, gyermek pancsoló, hullámmedence, csúszdapark, úszómedence
helyezkedik el a strand területén, aki azonban „szárazabb” élményekre is vágyik, a strandröplabdapályát vagy a játszóházat veheti birtokba.
A Zalakarosi Fürdõ kinti és beltéri gyermek részlegében egyaránt képzett animátorok állnak a
legifjabbak rendelkezésére, így a szülõk is
szusszanhatnak kicsit, ha
az
animátorokra bízzák gyermekeiket. Ha sikerült az „elengedés”, az
anyukák, apukák, nagyszülõk igénybe
vehetik a kinti
termálés
gyógyvizes
medencéket,
a vízi tornát,

PARÁDÉS GYERMEK FESZTIVÁR EGERVÁRON

Várjátszótér avatással
Öttornyú, fából készített játszóteret és fûzfavesszõbõl font labirintust kaptak ajándékba gyermeknap
alkalmával az egervári gyerekek. Az
egervári várkastély közelében alakították ki a létesítményt, amit a
parádés gyermek fesztiVÁR elnevezésû programon avattak fel.

Dr. Nagy István, a Földmûvelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára beszédében kiemelte: a nemzetközi gyermeknapon annak ünnepét tartjuk, hogy a gyermek mindenkor az életünk legfontosabb része
kell, hogy legyen. Amíg mosolygó
gyermekarcokat látunk a település
utcáin, addig van jövõnk, addig lehet
fejleszteni, van értelme munkánknak. Aggodalmát fejezte ki a magyar
népesség fogyásával kapcsolatban,
de mint mondta, szerencsére az
utóbbi évek negatív tendenciája
megállni látszik, némi emelkedést
mutatnak a születési adatok. Az államtitkár méltatta Egervár fejlõdését, ahol 650 milliós forintos uniós

TURIZMUS

valamint a szauna udvart, ahol gõzkabin,
aroma szauna, finn szauna, illetve mézes és
jeges szauna szeánszok segítik a lazulást.
A fürdõ területén modern kiszolgáló helyiségek, éttermek állnak rendelkezésre, s a
hamarosan átadásra kerülõ élménytó a maga játékelemeivel, tavat körülölelõ kerékpárútjával újabb aktív kikapcsolódás lehetõségét ígéri.
A Zalakarosi Fürdõn a nyarak soha nem
unalmasak, hiszen a rengeteg vizes élmény
mellett kiváló programokról is gondoskodnak a
vendég számára. Közös tornák, éjszakai élményfürdõzés, koncertek várják a közönséget, s a város
maga is számos, minden hétvégére jutó programmal készül a szezonra.
A mozgás szerelmeseinek kerékpártúrák, kerékpár- és nordic walking kölcsönzési lehetõség, gyalogos túrák, felfestett, kijelölt túraútvonalak, a Kányavári-sziget, a kápolnapusztai bivalyrezervátum,
a Kis-Balaton kínál lebilincselõ élményeket.

Rangos marketingelismerés
Zalakarosnak
Gyémánt díjat nyert a Zalakarosi Turisztikai
Egyesület a Magyar Marketing Szövetség „Országos Városmarketing Díj 2015” pályázatán.
A hazai marketingszakma jeles képviselõi a Jámbor Tímea stratégiai marketing
vezetõ által beadott zalakarosi pályázatot
kimagasló szakmai színvonalúnak tekintette, s ezért Városmarketing gyémánt díjjal
és védjeggyel jutalmazta. A munka közös
siker, hiszen nem jöhetett volna létre a városvezetés beltéri gyermekvilág beruházása, illetve a Zalakarosi Turisztikai Egyesület
elnökségi tagjainak szakmai hozzáértése

nélkül. Városunk a „Zalakaros új beltéri gyermekvilág
beruházásának bevezetõ kampányával” pályázott a
Városfejlesztési projektek marketingprogramjai,
kampányai kategóriában. A kampányidõszak 2013
augusztusától 2014 májusáig tartott, melynek
eredményessége a fürdõ vendégstatisztikai mutatói által is igazolt. Mindez a siker elsõsorban annak
köszönhetõ, hogy a városunk és a fürdõ vezetése a
Zalakarosi Turisztikai Egyesület kiváló szakmai elnökségi tagjaival együttmûködve az elmúlt években tudatos városmarketing tevékenységet folytatott,
melynek stratégiai irányvonalai elõrelendítették
Zalakaros újrapozicionált, gyermekbarát imázsát.
Az elismerés azt jelenti, hogy a város egésze
eredményes, a szakmai zsûri által színvonalasnak

értékelt, városmarketing tevékenységet végzett. A
munka elismeréseként a Magyar Marketing Szövetség 2015. május 28-án Budapesten, a Magyar Marketing Szövetség Márkaépítés 2015 elnevezésû
konferenciája keretében a Városmarketing Gyémánt Díjat és Védjegyet adományozott fürdõvárosunknak.
A városmarketing gyémánt védjegy logóját a
marketingtevékenységet megvalósító szervezet, illetve maga a város jogosult kiadványaiban, honlapján, különbözõ marketinganyagaiban, kommunikációs tevékenységében – az
odaítélést jelzõ évszámmal
együtt – használni, feltüntetni.
A városmarketing gyémánt logót a nyertesek a
következõ évi versenykiírásig használhatják.

Mentõállomás épül Zalalövõn
Harminchárom település mintegy 10 ezer lakosát látja majd el az más, hatvanat pedig korszerûsíteaz újonnan épülõ mentõállomás, amelynek alapkövét kedden helyez- nek. Az összesen 10,94 milliárd foték el Zalalövõn – közölte az Országos Mentõszolgálat (OMSZ).
rintos keretösszegbõl 18 megyében indultak meg a fejlesztések,
amelyek a közép-magyarországit
A közel 116 millió forintos rá- Söjtörön is új mentõbázis alapkö- kivéve az ország valamennyi régifordítással épülõ mentõbázison vét helyezték el, illetve Keszthe- óját érintik.
két teljesen felszerelt mentõ- lyen, Lentiben és Nagykanizsán
A projektben 178 mentõgépkocsi áll majd szolgálatba, de korszerûsítették a meglévõ állo- gépkocsi, illetve eset- vagy roZala megyében egy új mentõorvo- másokat, Zalaszentgróton és hamkocsi beszerzése is szerepelt,
si kocsit is üzembe helyeznek. Az Pacsán pedig szintén felújítják a ezek mindegyike megérkezett a
észak-zalai városban mostanáig létesítményeket. Zalaegerszegen mentõállomásokra. További 22
nem volt mentõállomás, így az új oktatási célokat szolgáló labort mentõorvosi kocsi, valamint jelenlétesítmény 33 település több hoznak létre.
tõs számú és értékû orvostechnimint 10 ezer lakosa ellátását biztoAz Új Széchenyi Terv keretében kai és oktatási eszköz beszerzése
sítja.
a sürgõsségi ellátás fejlesztésére még tart, és mindezeken felül 18
Az OMSZ közleménye felidézi, szóló projekt keretében országo- oktatólabort és négy szimulációs
hogy Zala megyében áprilisban san 22 helyen épül új mentõállo- központot is kialakítanak.

TÖBB MINT 11 MILLIÁRD FORINTBÓL VALÓSULT MEG
támogatással újították meg az élmény- és látogatóközpontként funkcionáló reneszánsz várkastélyt.
Gyerkó Gábor, Egervár polgármestere köszöntõjében úgy fogalmazott, elégedettség, büszkeség és
hála tölti el a sok kisgyermek, családok láttán, akiknek örömet tudnak
szerezni a hiánypótló beruházás

megvalósításával. Büszke az ebben
közremûködõkre, és hálás azért,
hogy polgármesterként átadhatja a
várkastélyt stílszerûen formázó várjátszóteret.
A létesítményt Kiss Gábor egervári plébános áldotta meg. Ezt követõen Cséve Lilien és Bertók Dávid
egervári kisgyermekek egy nagyméretû mézeskalácskulcsot vehettek át
dr. Nagy István államtitkártól, amit
Béresné Dormán Ibolya helyi kézmûves készített.
A várjátszóteret a Vidékfejlesztési
Hivatal pályázatán nyert csaknem 15
millió forintból építették meg, kizárólag természetes anyagokból. Mellette egy fûzfavesszõkbõl kialakított
bújócska is helyet kapott.
Az avatást követõen programok
sokasága várta a családokat. A gyerekek ingyenesen vehették igénybe
a légvárakat, a fajátékokat, a lovaglást és a csillámtetoválást. A gyermeknapi tortából is jutott egy szelet
mindenkinek.

Lezárult a kanizsai csatornaberuházás
Lezárult az elõkészületekkel együtt tíz éven át tartó, Nagykanizsát és további 12 települést érintõ csatornaberuházás, amely több
mint 11 milliárd forintos költséggel valósult meg – tájékoztatta a
Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás az MTI-t.

Az Európai Unió Kohéziós Alapja
által támogatott nagykanizsai csatornafejlesztés 2005 júniusában indult az akkor megalakított Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulással. A társulás 2008 májusában
nyújtotta be a pályázati dokumentációt a Környezet és Energia Operatív Program második fordulójára,
közben megalakult a Nagykanizsa
és Térsége Víziközmû Társulat a
projekt önerejének részbeni finanszírozására.

A kormány 2009 februárjában
döntött a projekt támogatásáról,
majd 2010 júniusában az Európai
Bizottság is jóváhagyta a munkálatokat, így az Európai Unió támogatásával összesen nettó 11,1 milliárd forintot nyert Nagykanizsa és
térsége. A város korábban ellátatlan területein kívül összesen 12
további
település,
Bocska,
Eszteregnye, Fityeház, Fûzvölgy,
Homokkomárom, Hosszúvölgy,
Magyarszerdahely, Magyarszent-

miklós,
Rigyác,
Semjénháza,
Szepetnek és Zalaszentbalázs utcáiban épült ki csatornarendszer,
illetve bõvítették a nagykanizsai
szennyvíztisztító telepet is.
A 2011-ben kezdõdött kivitelezési munkák során 63 kilométer
nyomóvezetéket, 65 kilométernyi
gravitációs csatornát fektettek le,
amihez még 35 kilométernyi bekötõvezeték is járult. A beruházás
révén több mint 3000 háztartás
számára biztosítottak csatlakozási
lehetõséget, a csatornafejlesztés
és a tisztító rekonstrukciója révén
pedig tisztább víz jut a befogadó
Dencsár-árokba, de közvetve a
Principális-csatorna vízminõsége
is javul.
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HÁROMÉVES A FELSÕRAJKI TERMELÕI VÁSÁR

Régi emlékek fiatal megmentõi Valódi kézmûves minõséget kínálnak
Elfeledett örökségünk címmel rajz- és fotópályázatot hirdetett a
Zala Megyei Kormányhivatal általános és középiskolások számára. A
pályamûvekbõl kiállítást állítottak össze a Göcseji Múzeumban,
melynek megnyitóján a legjobb alkotásokat díjazták.

Sifter Rózsa, a Zala Megyei Kormányhivatal fõigazgatója kiemelte,
a gyerekek alkotásaikkal hozzájárultak az épített örökségek fenntartásához, ezért, mint a régi emlékek
fiatal megmentõit köszöntheti. Valamennyi pályamû a méltatlan és
hányatott állapotú épületekre hívja
fel a figyelmet, melyek megmentése, helyreállítása valamilyen ok miatt várat magára. Mint mondta, a
fiatalok nagyon jól oldották meg a
feladatot, több munka színeiben,
ötletességében és humorában tûnik ki. Megkülönböztetett figyelmet kapott mûveikben a valóban
jobb sorsa érdemes zalaegerszegi
Zóna étterem, az egykori MMIK,
vagy a fenékpusztai uradalmi birtok. A fõigazgató hangsúlyozta, a
kormányhivatal számára fontos a
megye épített örökségének megõrzése, és ennek okán a fiatalok
megszólítása. Munkáikon jól érzékelhetõ kötõdésük környezetükhöz, minden bizonnyal még inkább
óvni fogják épített örökségüket felnõtt korukban.
Lengl Zoltán állami fõépítész
örömét fejezte ki, hogy második alkalommal sikerült meghirdetni a
pályázatot nagy érdeklõdés mellett. Mint fogalmazott, fontos,

hogy a fiatalok fogékonyak legyenek az épített környezet iránt. Mivel hazánk jelentõs épített örökséggel rendelkezik, még fokozottabb az elvárás, hogy a jövõ nemzedéke megismerhesse épített kultúránkat. Ehhez elengedhetetlen az
is, hogy megõrizzük és fenntartsuk
több évszázados értékeinket, hagyományainkat a mai kor igényeihez igazítva a jövõ nemzedékének
számára.
A videó kategória gyõztese a zalaegerszegi Ady általános iskola
négytagú csapata lett. Nagy Eszter
ötletébõl született a film. Mivel

Langallóból készült tortával, a térség termelõit bemutató kiadédesanyja korábban Kehidakustányban lakott, így filmjükben a vánnyal valamint ostorcsattogtatással ünnepelte hároméves fennálláKehida-kúria épületeinek jelenlegi sát a felsõrajki termelõi vásár közönsége május utolsó szombatján.
állapotát örökítették meg, felhívva
a figyelmet rekonstrukciójának
Cseresnyés Péter országgyûlési sár sikere köszön vissza a születésfontosságára.
képviselõ köszöntõjében hangsú- napra készíttetett, Zala kincsestára
lyozta, a vásár a nosztalgia felkelté- címet viselõ kötetbõl, ami Közép-,
se mellett azt a tudást is bemutat- Nyugat- és Dél-Zala helyi termelõija, ami nemzedékrõl nemzedékre
hagyományozódott át az eltelt évtizedek, évszázadok alatt. Ennek
köszönhetõen a helyi termelõk
olyan minõségi termékeket, élelmiszereket állítanak elõ, ami után
kapva kapnak a vásárlók. A friss,
egészséges és piacképes élelmiszerek megvásárlásának lehetõségével
a vásár divatot teremtett, ami a
termelõk és kézmûvesek munkájának elismerését is magával hozta.
Mint mondta, kormányzati szándék
a hazai kistermelõk erõsítése, mert
Rajzkategóriában elsõ illetve a cél az, hogy egzisztenciát tudjon
második helyezést ért el a zala- teremteni a magyar vidék.
Vigh László országgyûlési képvicsányi általános iskola két tanulója.
Bézsenyi Andrea a Tersánszky-kúria selõ, Felsõrajk korábbi polgármesnéhány éve kiégett, azóta romos tere, a vásár ötletgazdája úgy véleépületét vetette papírra, amit lele- kedett, a kezdeményezés elérte a
ményesen harmonikaszerûen haj- célját, a 2013 áprilisában elindított
togatott össze. Zalavári Stefánia a
Csány-család sírboltját tartja érdemesnek a megmentésre. Rajzán ötletesen ábrázolja, milyen most, és
milyennek szeretné látni felújítva.
A díjakat Farkas Ferenc szobrászmûvész adta át a gyerekeknek.
Az elismerés mellé fürdõ- és múzeumbelépõket is kaptak.

ÚJRA LEHESSEN VADÁSZNI AGÁRRAL

Elfelejtett vadászkutya megmentéséért
Az agarászat a magyar és a világ vadászati kulturális örökségének
része, mindazonáltal a 24. órában vagyunk, hogy ezt a hagyományt
megõrizzük magunknak, és tovább adjuk a jövõ vadászgenerációjának – fogalmazott Keresztes János.

Az Országos Agarász Egyesület
elnöke A magyar agárról és az
agarászatról, mint vadászati módról címmel tartott szakmai elõadást a közelmúltban a Zala Megyei Vadászkamara és a Zala Megye Vadászszövetség zalaegerszegi székházában.
Történelmi áttekintésében elmondta, elõször kimondottan vadászatra használták a régmúltban
a magyar agarat, melynek karrier-

több mint negyven évnek ahhoz,
hogy az 1996-os vadászati törvény
„megengedje” az agarászatot vadászjeggyel. A 2004-es törvénymódosítás ugyan kimondta, hogy
az agár vadászeb, de falkakutyának minõsítette, ezért nem lehet
vele vadászni. Az új vadászati törvény viszont reménykeltõ a tekintetben, hogy az agarászat újból
megengedett vadászati mód lehet. Ebben, mint mondta, nagy

futóversenyeket, így a magyar
agárból keresztezéssel csináltak
egy óriást, hogy a pályán gyors legyen – indokolta.
A magyar agarat az 1904-es fajtaleírás alapján próbálják visszatenyészteni, illetve fellelni ma élõ
egyedeket, melyeket bevonnak a
tenyésztésbe a génbázis szélesítésének érdekében. Emellett szeretnék a lovas agarászat hagyományát is feleleveníteni.

vásár az eltelt három év alatt bebizonyította létjogosultságát. Itt
nemcsak, hogy nem kell fizetni
helypénzt, ráadásul még vendégül
látják a vásározókat. A felsõrajki vá-

Király Pál-emlékest Szepetneken
„volt itt mindig, aki bátran szólt, mindig voltak nagy álmodók,
a nincsbõl is várat építõk, az el nem csüggedõk”
Zene: Menyhárt János és Rakonczai Viktor, dalszöveg: Miklós Tibor

je az elsõ puskalövéssel szûnt
meg. Késõbb eljött egy militáns
idõszak, amikor az agarat a katonaság mentette meg. I. Rákóczi
György fejedelem például elõírta,
saját agarával vonuljon hadba a
katona. A 19. században, a reformkorban a polgároknak, az egyesületeknek köszönhetõen maradhatott fenn a magyar agár, amit hagyományõrzés céljából tartottak.
1948 novemberében azonban az
elsõ miniszteri tanácsi rendeletben betiltották az agarakkal történõ vadászatot. El kellett múlnia

szerepe van, az agarász egyesületnek, valamint az agarakat tartó vadászoknak, akik kulturális rendezvényeken népszerûsítik a gyorsaságánál fogva nyúlfogásra igen alkalmas vadászebet.
Az Országos Agarász Egyesület
alapvetõ célja a fajta megmentése, hangsúlyozta Keresztes János.
– Ha valamit nem arra használunk, amire való, akkor az elõbbutóbb elkorcsosodik, elsorvad,
megváltoznak mentális és genetikus tulajdonságai. Miután 1968ban engedélyezték az agárral való

nek tevékenységét mutatja be. Kiemelte, minõségi termékeikhez arcukat, nevüket is adják, ahogy a vásárban is teszik mindenegyes alkalommal.

Május végén a Királyi Pál-emlékesten, Szepetneken, ezzel a
dallal idézte fel a Királyi Kórus
névadója példáját. A falu szülöttének élete, munkássága szorosan kapcsolódik Szepetnek identitásához. Különösen 1992 óta,
amikor Királyi Pál halálának 100.
évfordulóján tartott történelmi
konferencia, a tiszteletére állított
emlékoszlop avatása, a megyei
gyermekpályázatok, s a fõvárosi,
róla elnevezett utcának, és sírjának látogatása megerõsítette
ezt.
Szepetneken kulturális egyesület, általános iskola, óvoda névadója, de Letenyén, Nagykanizsán, Budapesten is utcák, emléktáblák õrzik nevét, emlékét.
Tanulása (Nagykanizsa, Kecskemét, Kolozsvár, Pest), tudása
alapján már joggyakornokként,
majd újságíróként is felhívta magára a figyelmet, Széchenyi lapjánál, a Jelenkornál dogozott. A

társadalmi változások híve volt.
1848. március 15-én már nemzetõr, majd 1848 októberétõl
karddal is a szabadságharc résztvevõje. Kossuth megbízólevelével szervezte a népfölkelést,
részt vett Nagykanizsa és Muraköz megye felszabadításában,
majd számos csatában. A szabadságharc õrnagyaként a HM katonai osztályának helyettes vezetõjeként a büntetést, a gyalogezredbe sorolást sem kerülte el. A
szabadságharc után nehéz éveket követõen, íróként, újságíróként, politikusként is tevékenykedett.
Kiemelendõ Pest fõjegyzõjeként, majd törvényhatósági képviselõjeként való munkássága.
Sosem feledkezett meg a szabadságharcban küzdõkrõl, és
Batthyány újratemetését is õ
szervezte meg.
Királyi Pált szoros szálak fûzték Zala megyéhez. A „szegény

és szerény pásztorfiú” Zala megye országgyûlési képviselõje
évtizedeken át. Rendszeres képviselõi körútjain találkozott választóival, a helyi és az országos
ügyeket is megbeszélve. Az elsõ
kõbõl épült Mura híd is a nevéhez kötõdik. A Deák-párt jegyzõjeként az ország politikai életének fontos szereplõje volt. Sokoldalúságát jellemzi, hogy szervezte az országos dalárünnepélyeket az Országos Daláregylet elnökeként, az Erkel Ferenc és Liszt
Ferenc Emlékünnepségeket. Nevezetes emlékiratával a Zeneakadémia létrejöttéhez járult
hozzá. Iskolaegyleti, színháztámogatói körben, de állatvédõként is számtalan egyesületben
tevékenykedett.
A példakép Királyi Pál (1818.
aug. 10. Szepetnek – 1892. máj.
25. Budapest) igazi hazafi, megvesztegethetetlen, bátor, kitartó,
másokért munkálkodó.
Mindezeket a tulajdonságokat
Sóstainé Márfi Ibolya elevenítette
föl a Királyi Pál élete és munkássága címû könyve kapcsán.

Dr. Csikós Andrea Dóra munkaszervezet-vezetõ elmondta, szervezetük, a Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési Közhasznú
Egyesület az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesülettel közösen jelentette meg a kiadványt a
Leader térségek közötti együttmûködés keretében. A helyi ter-

mékek népszerûsítése szándékából készített kötet valóban Zala
kincsestárát vonultatja fel, melyben 74 településrõl közel 160 termelõ tevékenysége, portékája ismerhetõ meg. A kiadvány mellett
egy gravírozott fakanalat is ajándékba adtak a vásározóknak.
A születésnapi torta igazán hagyományosra sikeredett, ugyanis
sütemény helyett langallóból készítette el Zsuppán László.
Lendvajakabfa
polgármestere
emellett annyi langallót sütött ki
segítõivel a kemencében, hogy abból minden érdeklõdõnek jutott.
Az Agrárkamara fórummal és
egyénre szabott szaktanácsadással
segítette a kistermelõket.
Vigh László ezúttal is játékos
vetélkedõre hívta politikus társait
és a közéleti személyiségeket. Az
gyõzött, aki 15 másodperc alatt
minél többször megszólaltatta a
karikás ostort. Az ostorcsatát
holtversenyben Vigh László, Rigó
Csaba
kormánymegbízott
és
Besenczi Árpád színmûvész, színházigazgató nyerte 8-8 érvényes
suhintással.
– liv –

Zárja ki
a meleget
és a fényt!
Jönnek a meleg napok, zárja ki
otthonából a meleget és a fényt!

BLACK OUT
függönyök erre
mind alkalmasak.
A különbség a hagyományos
és a black out függöny között,
hogy az utóbbinál egy fekete
szálat szõnek a két szélsõ színes
szál közé. A fényzáró textil nagyon sûrû szövéssel készül.
Emiatt sötétít hatékonyabban,
és a nyári melegben és a téli hidegben is rendkívül jó hõszigetelõ.
A fény- és hõzáró függönyt
erõs napsütésnek kitett szobákba, hálószobába, gyerekszobába, irodába, iskolákba és konferenciatermek vetítõtermébe
is javasoljuk.
SZÉLES VÁLASZTÉKBAN
KAPHATÓK!

DIZÁJN
FÜGGÖNY- ÉS LAKÁSDEKORÁCIÓ
Zalaegerszeg,
Berzsenyi D. út 20.
(92) 346 274
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BÚZA FAJTABEMUTATÓ A BAKI AGROCENTRUMBAN

Saját õszi kalászos vetõmagkínálattal
A Baki Agrocentrum hagyományaihoz híven június 10-én õszi ka- Tavaly 4 tonnás átlaggal számollászos fajtabemutatóra invitálta integrátori körének termelõit. A hattak a gazdák, idén csak 2,5
szakmai programot az elõadásokkal együtt a szántóföldön tartot- vagy maximum 3 tonna körülire.
ták meg nagy érdeklõdés mellett.
A terménykereskedelmi vezetõ
beszélt arról is, hogy a zöldítési
program hatására növekedett a
Balogh Ádám, az Agrocentrum múlt öt év átlaga alatti termésho- szója vetésterülete, és a napraforterménykereskedelmi üzletágá- zam várható a megyében. Persze gó termesztésének kedve is nõtt
nak vezetõje elmondta, a tavaly ez nem befolyásolja a világpiaci valamivel. A repce kiesése következtében, ami országosan nem
õszi csapadékos idõjárás következ- árakat, jegyezte meg.
tében a repce vetésterülete 50
százalékkal csökkent Zalában. A
vetési idõszakot kísérõ esõzések
miatt õk sem tudták elvetni a repce fajtasort, ezért idén csak a búzára koncentrálnak a fajtabemutatón. A termelõk 11 fajtatulajdonostól 64 fajtát tekinthetnek meg.
A széles választékkal a megfelelõ
fajták kiválasztásában szeretnének
segíteni.
Örök kérdés, vajon takarmányvagy minõségi búzát vessenek a
gazdák. Ezzel kapcsolatban azt javasolja, hogy a gazdák törekedjenek a portfólió jellegû termelésre.
Vagyis legyen ebbõl is, abból is,
mert fõleg az idõjárás miatt nehéz
Balogh Ádám kitért arra is, volt jellemzõ, az õszi gabonák veelõre tervezni egy évet. Ha a termelõk úgy tapasztalják, náluk sike- hogy jelenleg nem áll rendelkezés- tésterülete is növekedett. Zalában
res a minõségi búza termesztése, re repce fajtasor, az olajos növény egyébként a kukorica a legnaakkor érdemes a hangsúlyt arra el- azonban továbbra is stratégiai ter- gyobb területen termesztett nötolni, és ez igaz a takarmánybúza mék. Felvásárlási árában egy kis vény.
A Baki Agrocentrum a fajtakíelõállítására is, tanácsolja a szak- elmozdulás történt. A tavasz elsõ
felében 100 ezer forinton mozog- sérletek és a termelõgazdaságokember.
A felvásárlási árak jelenleg igen tak a jegyzések, minimális kötés ban összegyûjtött több ezer hekgyengének mutatkoznak; takar- alakult ki. Az elmúlt két hétben, tárnyi búzatermesztési tapasztalat
mánytól az étkezési búzáig 45-50 arra a piaci hírre, hogy bizonyos alapján idén is összeállította, mely
ezer forint között mozog a ton- nagytermelõ országokban mini- vetõmagokat javasolják a termenánkénti ár. Ez abból adódik, hogy mális kiesés várható, tonnánként lõknek a 2015/2016-os szezonra,
tavaly óriási rekordtermés volt Eu- 110 ezer forintra ugrott fel a rep- jelezte Balogh Ádám.
A megbízható minõségre garanrópában és a világban. Az elmúlt ce felvásárlási ára.
A zalai gazdákon az ár önmagá- cia saját vetõmagüzemük, ahol saévben rekordtermést hozott a búza Zalában is. Idén egyelõre jónak ban nem segít, mivel idén a már ját alapanyagokból, saját gabonalatûnik a helyzet, viszont a tavaszi említett problémák miatt alacso- borjuk által ellenõrizve állítják elõ
csapadék elmaradása miatt az el- nyabb termésátlagok várhatók. az õszi kalászos vetõmagokat.

KALÁSZOS FAJTABEMUTATÓ TÁPLÁNSZENTKERESZTEN

Minõségi búzatermesztés kiváló fajtákkal
A szegedi Gabonakutató Nonprofit Kft. május végén tartotta meg
A GK Berény nagyon gyenge
a kalászos fajtabemutatóját Táplánszentkereszten a nyugat-dunántú- körülmények között is nagy termésre képes, jó szárazságtûrõ fajli régió termelõinek nagy érdeklõdése mellett.
ta. Minõségét tekintve malmi búza
I. kategóriába tartozik, s mivel szálkás kifejezetten ajánlott Zalába.
Szilágyi László ügyvezetõ igazgató köszöntõjében a minõségi búGombavédelmére azonban figyelni
zatermesztés fontosságát emelte
kell. A GK Csillag magas és kiegyenlített hozamokat és stabilan
ki. Úgy fogalmazott, Magyarország
jó malomipari értékeket produkál,
természeti adottságai, éghajlata és
talajviszonyai, a rendelkezésre álló
ahogy a kiváló minõségû, prémium
kategóriába sorolható GK Békés.
tudás tökéletesen megfelelnek a
Nagyon korai tarbúza a GK Köminõségi búzatermesztés követelményeinek. Kiemelte, a világpiacon
rös, ami nagy termésre képes intenzív körülmények között. Az
csakis a homogén árut lehet jól elextenzográfos és alveográfos
adni. Példaként említette Kanadát,
ahol mindössze 4-5 fajta búzát tersütõipari
minõségi
mutatói
mesztenek, ellenben hazánkban
kiemelkedõek. A GK Futár bõter150-félét. Emiatt nem lehet egymõ, kiváló alkalmazkodóképességû
öntetû árualapot létrehozni, ami a
fajta, ami kedvezõ körülmények
esetén magas hozamokra képes.
versenyképesség kárára megy. FelÚj fajta a GK Pilis, aminél még tohívta a figyelmet, a takarmány- és
a minõségi búza termesztésének Ukrajnával, Oroszországgal és Ro- vább javították a beltartalmi értéeltolódására. 2014-ben a több mint mániával, melyek kikötõvel is ren- keket, erõs malmi I-es kategóriájú
ötmillió tonnás termésnek 80 szá- delkeznek.
minõségi tulajdonságokkal rendelzaléka takarmány volt. Soha ennyi
Úgy vélekedett, meg kellene kezik.
nem volt még készleten, legalább a szüntetni a kémiai adalékanyagoA GK szilárd az elsõ olyan köfelét exportálni kellene. Magyaror- kat, melyekkel a legrosszabb minõ- zépérésû, tar kalászú õszi búzafajszág azonban nem tud versenyezni ségû búzából is kenyeret sütnek, ta, melynek nemesítésekor a
megtévesztve a fogyasztókat. A mennyiségre helyezték a hangGabonakutató a minõségi búzater- súlyt. Többcélú hasznosításra alkalmesztés mellé tette le a voksát, mas, energianövényként szalmaamit 90 éves növénynemesítõ gya- tüzelésû kazánok alapanyaga lehet
korlatában is képvisel. Az általa ne- többek között.
mesített õszi búzák vezetõ helyet
A GK Csenge a Gabonakutató
foglalnak el a szaporítási sorrend- újgenerációs hibrid repcéinek elsõ
ben hazánkban, mégis alacsony itt- képviselõje. Kimagasló termõkéhon a vetõmag-felújítási arány. Ez pessége nagy termésstabilitással
nem jó, ezen változtatni kell; a jó párosul. A GK Réka szintén az újgeminõségû árukészlet létrehozása a nerációs saját hibridek közé tartohazai termelõknek érdeke kell, zik. Kiemelkedõ terméseredméhogy legyen, hangsúlyozta.
nyei mellett jó alkalmazkodókéA bemutatón Vadvári László te- pességgel és télállósággal rendelrületi képviselõt kérdeztük, milyen kezik. A zalai gazdáknak továbbra
õszi búza és repce vetõmagokat is ajánlják a GK Gabriella fajtarepajánl a zalai termelõknek.
cét, jelezte Vadvári László.

A SAATEN-UNION kalászos nemesítõinél már jó ideje a termésbiztonság, az
ökológiai alkalmazkodóképesség és a stressztûrés a meghatározó szelekciós
kritériumok. Napjaink meghatározó fajtái mellett az új fajták és a búza hibridek
a megszokotthoz képest is még nagyobb termõképességükkel, jobb stressztûrõ és magasabb szintû betegségellenállóságukkal képesek biztosítani az élelmiszer-, a takarmány- és az energetikai célú alapanyagot. Természetesen a jövedelmezõség szem elõtt tartásával, ami egyet jelent a fejlesztéssel, az innovációval és az új genotípusok gyakorlati alkalmazhatóságával. E téren a SAATENUNION kalászos gabona nemesítõi mindig is az élen jártak.
Prémium malmi búza kategóriában GENIUS fajtánk további elõretörése tapasztalható, köszönhetõen a nagy termés és kiváló minõség egyedülálló kombinációjának és stabilitásának. A hosszabb piaci múltra visszatekintõ MULAN és
CHEVRON fajtáink vetõmagjára továbbra is jelentõs termelõi igények mutatkoznak.
LENNOX járóbúzánk – a gyakorlatban igazán hasznos tulajdonságával – a hagyományos fajtákhoz képest egyértelmû terméstöbbletet mutat a megkésett
vetésekben. Ezért az elmúlt három évben a szegmens meghatározó fajtájaként
igazi slágertermékké vált. Ennek köszönhetõen egy új járóbúza belépésével
számolunk, hiszen a GRANUS-szal már idén kibõvül portfóliónk.
A hagyományos õszi búzák esetében a két évvel ezelõtt bevezetésre került
ORTEGUS és ATTRAKTION fajták egyre nagyobb népszerûségnek örvendenek,
hiszen egyesítik magukban a nagy termõképesség és termésbiztonság, valamint a megbízhatóan jó malmi minõség kritériumait. Õszi búza portfóliónk további erõsödését biztosítja a középkorai éréscsoportban megjelenõ, egészséges és kompakt állományokat képzõ és magas minõséget biztosító, szálkás
CH COMBIN.
Kínálatunkat az újdonságok legfrissebb tagjaként a 2014. év szeptemberében hazai állami elismerésben részesült kései éréscsoport elején kalászoló, erõs
minõségi orientációval bíró, stabil termõképességû FRANZ fajta teszi teljessé.
Külön említést érdemelnek hibridbúzáink, melyek elõnyeit, gyakorlati
értékeit a köztermesztés igazolja vissza évek óta. Vezetõ hibridek a HYSTAR,
HYFI, HYLAND, HYBER és a HYTECK,
Virágh Attila, Tel.: 06-30/623-8457, virag.attila@saaten-union.hu
Csondor Gyula, Tel.: +36 301923306, e-mail: csondor.gyula@saaten-union.hu

