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Hamarosan a helyére kerül az
elsõ acélszerkezetû elem a 600
méteres hídon Zalalövõ elõtt,
mely a Zala folyó, a Zalaeger-
szeg–Hodos vasútvonal és a 7411
számú útvonal keresztezése fe-
lett épül meg – közölte a Nemze-
ti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.
kommunikációs igazgatója a
helyszínen a hónap elején, ami
azóta meg is történt.

Loppert Dániel a sajtótájékoz-
tatón elmondta, a több mint 13
kilométeres zalalövõi elkerülõ út
legnagyobb mûtárgya a 600 mé-
teres acélszerkezetû, nyolclyukú
híd. Emellett építenek még egy
160 méteres, kétnyílású hidat is,
ami a Zalaegerszeg–Körmend vas-
útvonal felett halad át. A Kereszt-
úri patak felett egy kisebb felüljá-
rót létesítenek, továbbá három
szintbeni és egy különszintû cso-
mópontot alakítanak ki.

A kivitelezés során 2,56 kilo-
méter hosszan 11,5 tonnás bur-
kolaterõsítést végeznek, itt je-
lenleg betont építenek be. A
zalalövõi elkerülõ út új nyomvo-
nalán a Zala folyótól, illetve a
7411-es úttól délre földmunkák
és töltésépítés folyik, északra
pedig az aszfalt kötõréteg beépí-
tését végzi a vállalkozó a vég-
szelvényig. A 600 méteres híd al-
építményei és pillérei már elké-
szültek. 

(Folytatás a 4. oldalon.)

A TERVEK SZERINT HALAD A ZALALÖVÕT ELKERÜLÕ ÚT ÉPÍTÉSE

Helyére került az elsõ hídelem

A szabadtéri néprajzi gyûjte-
mények aktuális kérdéseirõl ren-
dezett szakmai konferenciát a
közelmúltban a Göcseji Falumú-
zeum.

A skanzen foglalkoztató termé-
ben zajló országos találkozón a
szentendrei Szabadtéri Néprajzi
Múzeum és a fõvárosi Néprajzi
Múzeum munkatársai is részt vet-
tek, de Somogy megyébõl és Kár-
pátaljáról is érkeztek elõadók. Az
eseményen részt vett továbbá Fe-
kete György, a Magyar Mûvészeti
Akadémia (MMA) elnöke is.

A „Korok és kultúrák találkozása
a szabadtéri néprajzi gyûjtemé-

nyekben" címû konferencia egyik
nem titkolt szándéka volt az is,
hogy a résztvevõk véleményezzék
a Göcseji Falumúzeum fejlesztési
terveit. Dévényi Sándor építész, az
MMA alelnöke, a falumúzeum fej-
lesztési projektjének vezetõ terve-
zõje elõadásában építészeti szem-
pontból elemezte az elképzelése-
ket. Mint mondta: az átalakulásnál
az a cél, hogy a Zala völgye, a
Gébárti-tó és környéke, valamint a
falumúzeum együttesen tudjon
fejlõdni, és turisztikai célponttá
válni. Szerinte a Zala régi med-
rének revitalizációja például fon-
tos lehet a megújulás szempontjá-
ból. Részletesen szólt továbbá az
új fogadóépület terveirõl, vala-
mint a skanzen látványelemeinek
bõvítésérõl.

Mint ismert a Göcseji Múzeum
évek óta tervezi a skanzen bõvíté-
sét, annál is inkább, mert a sza-
badtéri gyûjtemény jelenleg a 19.
század közepének, végének jelleg-
zetes göcseji falusi képét mutatja. 

(Folytatás a 4. oldalon.)

Balaicz Zoltán (Fidesz-KDNP)
felidézte, hogy a zalai megyeszék-
hely közlekedési kapcsolatrend-
szere az elmúlt évtizedekben nem
fejlõdött, és ez hatással volt a
gazdasági befektetésekre is. Ezért
jelentett nagy elõrelépést, amikor
áprilisban a Modern városok
program keretében megállapodás
született a város és a kormány
között.

A megbeszéléseken a 76-os fõ-
út teljes, Zalaegerszeg és az M7-es
autópálya közötti szakaszának
gyorsforgalmi úttá bõvítésérõl
volt szó, ugyanakkor az április 24-
én megjelent Magyar Közlönyben
a kormányhatározatot ismertetve
a „Balatonszentgyörgy–Fenék-
puszta–Keszthely elkerülõ szakasz
és az M7 autópálya közötti szaka-
szának gyorsforgalmi úttá fejlesz-
tése, illetve megépítése” szere-
pelt. Az akkori kormányhatározat
szövegét azóta több párt is szóvá
tette, legutóbb csütörtökön, ami-

kor a Jobbik tartott sajtótájékoz-
tatót ebben a témában.

„A kormányhatározat nem tük-
rözte vissza az április 14-i megbe-
szélésen tárgyalt fejlesztést, így az
elmúlt hónapokban több egyezte-
tést is folytattam a Miniszterel-
nökségen, valamint a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztériumban annak ér-
dekében, hogy a kormányhatáro-
zat szövege Zalaegerszeg számára
kedvezõ módon változzon meg” –
írta közleményében Balaicz Zoltán.

Hozzátette: a tárgyalások ered-
ményre vezettek, a pénteken a
Magyar Közlönyben megjelent
kormányrendelet módosítja a ko-
rábbi szöveget, így az már a 76-os
fõút Zalaegerszeg és az M7-es au-
tópálya közötti teljes szakaszának
gyorsforgalmi úttá fejlesztésérõl
szól. Ezzel együtt a 76-os fejlesz-
tése a nemzetgazdasági szem-
pontból kiemelt jelentõségû köz-
lekedési infrastruktúra-beruhá-
zások listájára is felkerült.

AZ M7-ES ÉS ZALAEGERSZEG KÖZÖTT

Gyorsforgalmi összeköttetés
Nemcsak Keszthely és Balatonszentgyörgy között, hanem

Zalaegerszegtõl az M7-es autópályáig gyorsforgalmi úttá fejlesztik a
76-os fõutat, errõl szól a pénteken megjelent kormányrendelet –
közölte Zalaegerszeg polgármestere az MTI-vel.

KONFERENCIA A SZABADTÉRI GYÛJTEMÉNYEK FEJLESZTÉSÉRÕL

Iskola és kocsma a skanzenben

Hétfõn néhol még akár 32 Celsius-fokig is melegszik a levegõ,
a héten záporok és zivatarok kíséretében lehûlés várható. Az au-
gusztus 20-val kezdõdõ hosszú hétvégén viszont már kevesebb
lesz a csapadék – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat or-
szágos, középtávú elõrejelzésébõl.

A legalacsonyabb hõmérséklet jellemzõen 18–23, a legmaga-
sabb hõmérséklet a nyugati országrészben általában 20–28, ke-
leten 25–32 fok között valószínû. A meteorológiai szolgálat az
egész országra elsõ-, illetve másodfokú figyelmeztetéseket
adott ki a heves zivatarok és a felhõszakadás veszélye miatt.

Az úgynevezett Omega-blokk okozta a nagy hõséget Európa-
szerte. Nevét a görög omega betûrõl kapta, mivel a különbözõ
nyomású területeket egy omegához hasonló görbevonallal lehet
elválasztani egymástól. A betû belsejében kialalkul egy elnyújtott
magas nyomású terület, külsõ részén pedig alacsony a nyomás,
itt kisebb a hõmérséklet is. A magas nyomás általában nagyobb
területet fed le, melyen az alacsony nyomású frontok képtelenek
áthatolni. Az országot elöntõ negyedik kánikulahullámban ezért
tudott akár 39-40 fokra is emelkedni a hõmérséklet.

Véget ért a kánikula?

(archív)



Az államtitkár jelezte, ezzel
megnyílt az út a Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Operatív Program
(TOP) végrehajtása elõtt, a csak-
nem 1200 milliárd forint fejlesz-
tési forrásra kiírt elsõ pályázatok
õsszel jelennek meg.

A TOP célterülete Magyaror-
szág Budapesten és Pest megyén
kívüli területe. A tervezési és vég-
rehajtási folyamat decentralizált,
így a 18 megye és a 22 megyei jo-
gú város a maga által tervezett
integrált területi programok alap-
ján juthat támogatáshoz.

A kormány minden megye és
megyei jogú város számára meg-
határozott egy keretösszeget,
amelyre a helyi gazdaságfejlesz-
tési és munkahelyteremtõ prog-
ramjaikat tervezhették, illetve
megvalósíthatják. 

A megyék összesen 799 milli-
árd forintos keretösszegre, míg a
megyei jogú városok további 387
milliárd forintos keretre tervez-
ték meg fejlesztési programjai-
kat. A TOP elsõdlegesen a helyi

közvetlen gazdaságfejlesztést tá-
mogatja, a megyék és megyei jo-
gú városok saját fejlesztéseihez
biztosít forrásokat – hangsúlyoz-
ta. Az integrált területi progra-
mok azok a keretdokumentumok,
amelyek a területi szereplõk és az
intézményrendszer között meg-
határozzák az együttmûködés
alapjait a területi operatív
programok végrehajtásánál a
2014–2020-as uniós költségvetési
idõszakban.

Az integrált területi progra-
mok elfogadása az egyik elõfelté-
tele volt a pályázati felhívások
megjelentetésének. Ezeket a
nemzetgazdasági tárca minden
érintett területi szereplõvel köz-
remûködve készíti elõ annak ér-
dekében, hogy a TOP keretében
meghirdetendõ felhívások a szak-
politikai követelményeken túl a
területi igényekkel összhangban
jelenjenek meg.

A végleges felhívások várha-
tóan 2015 õszén jelennek meg.
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– Még a választási kampány-
ban tettem ígéretet arra, hogy
fellendítjük a közösségi életet. A

nõnapot, a férfinapot és a Miku-
lás-ünnepet a falunappal és az
idõsek napjával bõvítettük, így
évente öt rendezvénynek adunk
helyet – mondta érdeklõdésünkre
Birkás Zoltán polgármester. –
Fontosnak érzem az idõsekkel va-
ló törõdést, és ebben úgy gondo-
lom, példát kell mutatnunk a mai
fiataloknak. Ezt szolgálja az idõ-
sek napja megrendezése, mellyel
tiszteletünket szeretnénk kifejez-
ni. A népesség érezhetõen öreg-
szik, emellett sajnos, sok a mun-
kanélküli, szakképzetlen ember a
faluban. Önkormányzatunk a
Start munkaprogram keretében
13 fõnek biztosít munkát. A
biokertészet projektben 14-en
dolgoznak. Egy 2,4 hektáros terü-

letet mûvelnek meg, ahol kukori-
cát, krumplit, olajtököt, hagymát,
zöldbabot és babot termelnek. A

termékeket helyben és Letenyén
értékesítjük. Két fõ pedig hosszú
távú közfoglalkoztatásban vesz
részt augusztusig. 

– Milyen fejlesztéseket valósí-
tottak meg a közelmúltban?

– Lehetõségeinkhez mérten
igyekszünk fejleszteni a falut. Hi-
tel felvétele nélkül gazdálkodó
önkormányzatként 2,9 millió fo-
rintot kaptunk, amit a mûvelõdé-
si ház fûtés és elektromos hálóza-
tának felújítására használunk fel
az idén.  

– A gyönyörû környezet sok
látogatót vonz. Tudnak-e profi-
tálni a turisztikából?

– A faluban öt szálláshelyet
üzemeltetnek, ahol összesen száz
embert tudnak elhelyezni. Emel-

lett egy, májustól szeptemberig
üzemelõ étterem, két vendéglá-
tóhely és egy bolt áll rendelke-
zésre az ide látogatók számára.
Természetesen van bevételünk az
idegenforgalomból, de egyúttal
sok kiadásunk is jelentkezik, mert
óriási zöldterületet kell folyama-
tosan rendben tartanunk. Munka
akad bõven; polgármesteri fel-
adatköröm voltaképpen 24 órás
készenlétet igényel. 

– Sikerült-e hagyományt te-
remteni a falunapból? 

– Úgy gondolom, igen. Nagyon
sok letenyei vállalkozó támogatja
falunapunk megrendezését, amit
ezúton is szeretnék megköszön-
ni. Támogatásukból tudja biztosí-
tani a Kistolmács Jövõjéért Köz-
hasznú Alapítvány az önkormány-
zattal karöltve a kupákat, az okle-
veleket és könyveket, melyekkel
a horgász- és fõzõverseny nyer-
teseit, valamint a jól tanuló diák-
jainkat ajándékozzuk meg. Az is-
kolai évzáró helyett a falunapon
való köszöntést azért vezettük
be, hogy a szép eredményeket el-
érõ fiataljainkat az egész falu kö-
zössége elõtt jutalmazzuk meg.
Idén két kitûnõ, három jeles és
három jó osztályzatú diáknak va-
lamint egy tanulónak, aki táncol,
közösségi munkájáért adtunk át
könyvajándékot és oklevelet. A
kitûnõ tanulók emellett kupadíja-
zásban is részesültek. 

Kistolmács élni és fejlõdni sze-
retne. Ezért is bíznak abban, hogy
a mostani önkormányzati ciklus
lehetõséget ad a továbblépésre.
Fel szeretnék újítani a ravatalo-
zót, az önkormányzati mûködte-
tésû kempingben faházakat, fe-
dett közösségi teret létesítené-
nek, és remélnek forrást a ka-
tasztrofális állapotú bekötõútjaik
rendbetételéhez – hangsúlyozta
Birkás Zoltán.

– liv –

Falunapot tartottak Gõsfán
augusztus elsején. A programok-
ból idén sem volt hiány, a faluház
udvarán felállított sátornál már
kora délután gyülekeztek a helyi-
ek, hogy megtekintsék a mûsort.

– Sikerélményeink, de kudarca-
ink is voltak az elmúlt idõszakban –
értékelt Farkas Tiborné polgár-
mester. – Több pályázatot is bead-
tunk. Ezekbõl támogatást nyert a
Gõsfa Község Kultúrájáért, Fejlõ-
déséért Alapítvány parlagfüves
projektje. Fûnyírókat, fûnyírótrak-
tort, Stihl fûrészt és védõeszközö-
ket tudtunk vásárolni, melyekre
nagy szükség volt, mivel korábbi
eszközeink már igencsak elavul-
tak. S persze nagy a zöldfelület,
amit folyamatosan gondozni kell.
A tavaly õszi parkosítási munkának
idén élvezhetjük eredményét. A
kiültetett rózsatövek szépen virá-
goznak a Hagyományok Háza
elõtt, ahol egy sziklakertet is léte-
sítettünk. 

Ugyancsak kedvezõ bírálatot
kapott önkormányzatunk pályáza-
ta, mely egy falugondnoki jármû,

egy Opel combi beszerzését teszi
lehetõvé a közeljövõben. A pályá-
zat ugyan százszázalékos támoga-
tottságú volt, ami közel 8 millió
forintot jelent nettóban, ugyanak-
kor az áfát önkormányzatunknak
kell biztosítania. A belterületi útja-
ink felújítására benyújtott pályáza-
tunk jelenleg elbírálás alatt áll.
Kedvezõ döntésre számítunk köz-
mûvelõdési pályázatunk elbírálása
során is. A támogatásból ugyanis
számítógépeket, asztalokat, szé-
keket, kispadokat szereznénk be.  

Egy sportöltözõ építését is fon-
tolóra vettük. A projektre csak 20
millió forintot lehetett igényelni, a
kivitelezés költségvetése viszont
35 millió forintot tett ki, így pályá-
zatot nem nyújthatunk be. Ennek
ellenére a beruházás terveit elké-
szítjük, az építési engedélyt õsszel
szeretnénk beszerezni, bízva ab-
ban, hogy lesz számunkra kedvezõ
pályázati kiírás. A sportöltözõ
megépítésével a helyi sportéletet
szeretnénk fellendíteni, fûzte hoz-
zá Farkas Tiborné.   

A kulturális mûsorrészben fellé-
pett a gõsfai Rozmaring Néptánc-
együttes, a Gõsfai Picurok, vala-
mint az egervári Muterok. A ren-

dezvény sztárvendége Dömötör
Balázs volt, aki nagy sikert aratott
a közönség körében. Alibánfaiak
színdarabot adtak elõ, közremûkö-
dött továbbá a Lilaakác Népdalkör
valamint a Zahirah Hastánccsoport,
Szabó Kitti pedig verset szavalt. 

Néhány mûsorszám után a friss
diplomásokat is köszöntötték,
idén Kiss Gábor és Ambrus Zoltán
érdemelte ki az önkormányzat
ajándékát.  

A programok alatt nyitva tar-
tott a Hagyományok Háza. Az
1975-ig iskolaként mûködõ épü-
letben az érdeklõdõk megtekint-
hették a millennium évében meg-
nyílt helytörténeti kiállítást, mely-
nek anyagát (korabeli eszközök,
ruhák, bútorok stb.) a helyi lakos-
ság adományozta.

FALUNAP ELISMERÉSEKKEL

Kistolmács élni és fejlõdni akar
SPORTÖLTÖZÕT ÉPÍTENÉNEK

Falunapi kavalkád Gõsfán

TOP PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

Õsszel már megjelennek

Ötödik alkalommal tartottak falunapot Kistolmácson július kö-
zepén. A mindössze 178 lakosú település zöldellõ erdõk és lankás
dombok között bújik meg Letenyétõl északra. A festõi szépségû
falucskát az olajkutatás is megajándékozta egy természeti érték-
kel, a bõvizû forrással által táplált Kistolmácsi-tóval, mely szintén
sok turistát vonz a községbe. 

Elfogadta a kormány a megyék és a megyei jogú városok által
elkészített integrált területi programokat – tájékoztatta Rákossy
Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) európai uniós for-
rások felhasználásáért felelõs államtitkára az MTI-t.



KRÓNIKA 3MEGYE

A helyszínen tartott sajtótájé-
koztatón Borsos Ferencné, a
Pulyka-Java Kft. tulajdonos-ügy-
vezetõje elmondta: a 155 dolgo-
zót foglalkoztató üzemben a bõ-
vítések után legalább 70 új alkal-
mazottnak tudnak még munkát
adni.

A már megkezdett elsõ ütem-
ben mintegy 100 millió forintos,
önerõbõl és hitelbõl fedezett be-
ruházás révén a levágásra szánt
csirke és pulyka fogadóterét nö-
velik, illetve új raktárt építenek. A
második ütemben – pályázati tá-
mogatást is remélve – mintegy
400 millió forintos költséggel az
üzem hûtõkapacitását kívánják
növelni – tette hozzá a tulajdonos-
ügyvezetõ.

Bánhalmi László gyárigazgató
arról számolt be, hogy az évente
10 ezer tonna feldolgozott termék
elõállítására alkalmas pacsai üzem-

ben a fejlesztések után kétszere-
sére növekszik a gyártókapacitás.

A cégcsoporthoz tartozó kecs-
keméti üzemükkel együtt elõállí-
tott termékeik – köztük konyha-
kész húskészítmények és gyártási
alapanyagok – mintegy 70 százalé-
kát exportálják. Áruik 25 országba
kerülnek, fõ felvevõpiacuk Euró-
pa, de Dél-Afrikába és Japánba is
szállítanak a feldolgozott baromfi-
termékekbõl.

Kelemen Tamás, Pacsa polgár-
mestere (független) a tájékozta-
tón arról beszélt, hogy a létszám
bõvítésének egyik akadálya, hogy
a külterületen lévõ üzem megkö-
zelítése gyalog vagy autóbusszal
nagyon nehézkes.

Vigh László, a térség ország-
gyûlési képviselõje (Fidesz-KDNP)
ennek kapcsán azt mondta: a tér-
ség egyik legnagyobb munkaadó-
jának számító baromfi-feldolgozó

könnyebb megközelítéséhez busz-
megálló kialakítására is szükség
volna.

Az egykori Zalai Baromfi-feldol-
gozó Kft. 1,5 milliárd forintos be-
ruházással elkészült pacsai üzemét
2012 februárjában avatták fel. In-
dulásakor 397 millió forint telep-
hely-fejlesztési, valamint 224 mil-
lió forint foglalkoztatási támoga-
tást nyert állami és európai uniós
forrásból. Másfél éves története
során volt olyan idõszak, amikor
173 dolgozót foglalkoztatott a tár-
saság.  A termelõk, takarmányke-
verõk és értékesítési szövetkeze-
tek tulajdonában lévõ céget mû-
ködési nehézségei miatt 2013 má-
jusában felszámolták, az üzemet
szakmai befektetõként vásárolta
meg a Pulyka-Java Kft. Az új tulaj-
donos 2014 januárjában indította
el a pulyka- és csirkevágást, illetve
-feldolgozást.

A nyilvános cégadatok szerint a
társaság 2014-ben 1,1 milliárd fo-
rintot meghaladó árbevétellel és
közel 32 millió forintos adózás
utáni nyereséggel zárta az évet.
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Félmilliárdos bõvítésbe kezdtek

Megy a gõzös, megy a gõzös…
a Kanizsai Vásárra. A mûdal
létrejöttét a híres század ele-

ji vásár ihlette, amely számos rendez-
vény alapkoncepciója is: azok célja a vá-
ros fõterének, az egykori piactérnek az
eredeti történeti funkciójába való visz-
szaállítása, és az utcamûvészekkel és
hagyományõrzõ produkciókkal a múlt-
beli vásári forgatag hangulatának visz-
szaidézése, a polgári miliõ megelevení-
tése.

Ennek a szemléletnek, a hagyomány és a
modernitás ötvözetének szimbóluma a vá-
rosban az országos hírû Kanizsai Bor- és Dö-
dölle Fesztivál. A kedvelt krumplis étel, annak
sokszínû elkészítése és felhasználása méltán
érdemel egy kétnapos fesztivált az õsz kez-
detén, idén szeptember 11-12-én. Hiszen
Nagykanizsa a Dödölle fõvárosa, és jó eséllyel
pályázik arra, hogy rövidesen bekerüljön a
Magyar Értéktárba, és Hungarikummá váljon.
A kulturális programokkal tarkított gasztro-
nómiai fesztiválon profi és amatõr fõzõcsa-
patok mérhetik össze kulináris jártasságukat

a dödölle és más népi ételek elkészítésé-
ben. 2006-ban és 2013-ban Guinness-re-
kordok is születtek: 2500 adag dödölle
egy üstben való elkészítésével és a 24
órás fõzés-sütéssel.

Szeptember 13-án, közvetlenül a Ka-
nizsai Bor- és Dödölle Fesztivált követõen

kerül megrendezésre az
Elimina Tour Kanizsa Grand
Prix XCO kerékpáros ver-
seny, amely igazi csemege
a város rendezvényei kö-
zött, hiszen itt csapnak ösz-
sze a szakág nemzetközi
nagymenõi. Számos épített
akadály és a Csónakázó-tó
festõi környezete teszi a
kanizsai XCO kerékpáros
versenypályát igazán egye-
divé és különlegessé min-
den idelátogató számára.

Rigó Csaba kormánymegbízott
az átadáson elmondta: a hat zalai
járási székhely közül háromban –
Zalaegerszegen, Hévízen és most
Zalaszentgróton – nyílt új kor-
mányablak, de õszig Nagykani-
zsán, Keszthelyen és Letenyén is
megnyitják az új vagy felújított
ügyintézési helyeket. 

Zalában a mintegy százmillió
forintos költséggel felújított
zalaszentgróti az elsõ olyan hiva-
tali épület, ahol a kormányabla-

kot és a foglalkoztatási szolgála-
tot egy helyen mûködtetik, meg-
könnyítve ezzel az állampolgárok
ügyeinek intézését.

A kormánymegbízott kifejtet-
te, mindenütt népszerûek a kor-
mányablakok, példaként említve,
hogy a Quaestor-károsultak vagy
az állami rezsicsökkentésekhez
ötletet adók is jelentõs számban
keresik fel a hivatalokat. A kor-
mányablakokban intézhetõ ügyek
száma is folyamatosan bõvül, júli-

us végétõl például 47 új ügykör-
rel gyarapodik az ügyfélszolgála-
toknál indítható ügyek köre.

Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ különösen fontosnak
nevezte, hogy Zalaszentgróton is
megújult környezetben fogadják
a hivatali, munkaügyi ügyintézés-
re érkezõket, más járási székhely-
hez viszonyítva ugyanis a hátrá-
nyosabb helyzetûek közé tartozik
az észak-zalai város és térsége. Az
ott élõk államigazgatási szolgálta-
tásokhoz való hozzáférését
ugyanakkor jelentõsen segíti az
ügyfélbarát, átlátható és gyor-
sabb ügyintézést lehetõvé tévõ
kormányablak.
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A szeptemberi óvoda- és is-
kolakezdésre való tekintettel a
Zala megyei családok is koráb-
ban kapják kézhez az alanyi jo-
gon járó családtámogatási ellá-
tásokat. 

A szeptemberben esedékes
családi pótlék, gyes, gyermek-

nevelési támogatás augusztus
27-ig mindenkinek a számláján
lesz, illetve postai úton meg-
küldésre kerül. 

A kormányzati intézkedés
Zala megyében összesen
27.961 érintett iskolakezdési
terheinek csökkentését célozza

meg, és több mint 712 millió
forint kiutalására kerül sor.

A következõ ellátás kifizeté-
si idõpontja, a korábbiakkal
megegyezõen, októberben tör-
ténik – tájékoztatta lapunkat
Rigó Csaba Zala megyei kor-
mánymegbízott.

A KORMÁNYABLAK ÉS A FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT 

Egy helyen Zalaszentgróton
Zalaszentgróton, mintegy százmillió forintos beruházás nyomán

nyílt meg hétfõn az elsõ olyan kormányablak Zala megyében, ahol
ez az ügyintézés és a foglalkoztatási szolgálat közös épületben
mûködik.

Két ütemben összesen mintegy félmilliárd forint értékû bõvítésbe
kezdett a pacsai baromfi-feldolgozót üzemeltetõ Pulyka-Java Kft.,
amely a 2012-ben nyitott, majd másfél évvel késõbb fel is számolt
egykori Zalai Baromfi-feldolgozó Kft. üzemét tavaly indította újra.

Több mint 712 millió forint családtámogatási ellátásra



Sporttal ünnepelték Becsvöl-
gyén a felújított sportöltözõ át-
adását. A zalaegerszegi Speed Kö-
télugró Klub fiataljainak látványos
bemutatója után a salomvári cso-
port tengerésztánccal, majd egy
fergetegesre sikerült kánkánnal
szórakoztatta a közönséget. Nagy
népszerûségnek örvendett a ha-
todik alkalommal megrendezett C
kategóriás, pontszerzõ fogathajtó
verseny, melyen kilenc fogathajtó
mutatta be tudását.

– Soha ennyi érdeklõdõ helyi la-
kossal nem büszkélkedhetett a ren-
dezvény, amit a szomszédos falvak-
ból is sokan felkerestek – értékelt
Kovács Gyuláné, a település 2014-
ben megválasztott polgármestere.
– Nagy érdeklõdés kísérte az ezt
megelõzõ programjainkat is, így a
karácsonyi ünnepséget, az idõsek
napját, majd a gyermeknapot. Több
mint százan voltak jelen a januári
falufórumon, melyen arról tájékoz-
tattam az embereket, hogy az elha-
nyagolt épületek és utak rendbeté-
tele nagyon sok tennivalót és na-
gyon sok pénzt igényelne. Érdek-
lõdtek a korábbi önkormányzat
gazdálkodásáról, többen javasolták
a hivatal átvilágítását.

– Hogyan látja, az önkormány-
zat miért jutott nehéz helyzetbe?

– Szép és elegáns a faluházunk,
melyet anyagilag azonban nem ér
fel a község. Az eltelt évek alatt
ugyanis bebizonyosodott, hogy egy

ilyen kisközség nincs felkészülve ar-
ra, hogy napi nyolc órában nyitva
tartsa az intézményt, mely renge-
teg pénzt visz el. A jegyzõ találóan
fogalmazott: „Zalaegerszeg városá-
nak a zsinagóga nem kerül ennyibe,
és az is csak rendezvényekkor van
nyitva.”

– Mi lenne a meg-
oldás?

– A megoldás egy-
elõre várat magára a
következõ okok mi-
att. A beiktatásom
óta ellenszélben dol-
goztam, hiszen a
képviselõ-testület-
ben három nem, ket-
tõ igen arányban le-
szavaztak minden ja-
vaslatomat. A három
ellenzéki képviselõ a
feloszlatást sürgette,
ami meg is történt,
ezért október 4-re
újbóli választásokat
írtak ki. Egyébként
visszavonták volna,
mert közben elindult
az ügyészségi vizsgá-
lat többek között az
aszaló és a malom projektjével fel-
merült pénzügyi visszásságokkal
kapcsolatban. Nem kívánok elébe
menni a dolgoknak, de például a
közösségi aszaló létesítését sem ér-
tik sokan, mert szinte minden ház-
nál van aszaló a faluban. Mivel a lé-

tesítmény tavaly szeptemberi ha-
táridõre nem készült el, az ellenõr-
zõ hatóság levont 6600 eurót a tá-
mogatásból, amit majd vissza kell
fizetni valakinek. 

Visszakanyarodva a testület fel-
oszlatására, ezt mi ketten is meg-
szavaztuk, mivel csak így kerülhet

tiszta víz a pohárba. Ha a lakosság
ismét bizalmat szavaz nekem, és ha
olyan testület áll fel, mely a falu ja-
vát akarja, úgy vélem, sokat te-
hetünk. 

– Milyen terveket szeretne
megvalósítani, ha újból bizalmat
kap?

– Elõször is szeretném vissza-
hozni az iskolát, melyrõl a korábbi
testület lemondott. Többek között
ezért indultam a polgármesteri vá-
lasztáson. Történt ugyanis az, hogy
2011-ben iskolánk a csonkahegyhá-
ti tagintézménye lett. Mindez
elõbb-utóbb bezárásra ítéltetné is-
kolánkat, miközben a csonkahegy-
háti intézménybe szinte csak becs-
völgyei gyerekek járnak. Nálunk
rendelkezésre áll a létszám, hiszen
29 helyi gyerek szeretné itt meg-
kezdeni õsszel a tanévet. Január-
ban megkaptuk az engedélyt a mû-
ködésre. Egyelõre azonban úgy áll a
helyzet, hogy továbbra is harcol-
nunk kell az intézményért. Nem
tudni mi lesz õsszel, a beíratott
gyerekek szülei az ombudsmanhoz
fordultak. Az óvodai konyha mûkö-
dését is szerettem volna visszaállí-
tani, de a képviselõ-testület lesza-
vazta. A konyha üzembe állításáról
azonban nem mondtunk le, nem-
csak a szociális étkeztetésben

résztvevõk, de a fiatalok is igényel-
nének ebédet.

– Említette az utak állapotát.
Az elmúlt idõszakban sikerült-e
valamit javítani ezen?

– Két utat kátyúztunk, és egy út-
szakaszt járhatóvá tettünk, hogy a
távolsági busz be tudjon menni. Je-
lenleg a zalaegerszegi ivóvíz-beru-
házás keretében zajlanak úthelyre-
állítási munkák. Önkormányzatunk
pályázatot nyújtott be egy százszá-
zalékos támogatottságú kiírásra,
17,5 millió forint értékben. Ha nye-
rünk, négy önkormányzati útsza-
kasz felújítása történhet meg. Épü-
leteink közül elsõként az egészség-
ház teljes rekonstrukciója és aka-
dálymentesítése valósulhat meg
egy szintén százszázalékos támoga-

tottságú pályázatból. Ezzel 10 millió
forintot nyerhetünk.

Kovács Gyuláné húsz éven át ké-
zilabdaedzõ volt a faluban a 90-es
évek elejéig. Tornatermük ugyan
nem volt helyben, csak két év után
egy kültéri pálya, így a lányokkal
Zalaegerszegen és Gellénházán
edzett. A sportöltözõ pályázati sike-
rét ezért is érzi magáénak. 

– A pályázatot márciusban eluta-
sították, de 2014 decemberében
mégis jó hír érkezett a Belügymi-
nisztériumból, miszerint a sportöl-

tözõ felújítására megadják a 8,8
millió forintot. Tiszteletdíjas polgár-
mesterként dolgozom. Az önkor-
mányzat a polgármesteri fizetések
különbözõségébõl adódóan tudta
biztosítani a 2,5 millió forint ön-
erõt. Ha ez nincs, a falu nem tudta
volna vállalni a projekt megvalósítá-
sát, vissza kellett volna adni az el-
nyert támogatást.

A sportöltözõ augusztus 2-i ava-
tásán Vigh László országgyûlési
képviselõ köszöntõjében úgy véle-
kedett, a pályázati sikert megér-
demli a polgármester, aki két évti-
zeden át kézilabdaedzõként nevel-
te a helyi ifjúságot a sport és moz-
gás szeretetére. Egy titkot is el-
árult: a polgármester (aki korábban
a Zalaegerszegi Olajfinomító NB II-
es kézilabdacsapatát erõsítette ka-
pusként) újra szeretné éleszteni a
kézilabda sportágat a faluban,
melyhez sok sikert kívánt.

A köszöntõk után Kovács
Gyuláné polgármester, Vigh László
országgyûlési képviselõ és Józsi
György, az MLSZ Zala megyei igazga-
tója vágta át a nemzetiszín szalagot
a megszépült sportöltözõ elõtt.

Egy hét múlva Kislengyelben
tartottak búcsút, ahol húsz éve
nem volt rendezvény. Nagyon nagy
érdeklõdés kísérte a programot,

melybõl hagyományt szeretnének
teremteni. Kovács Gyuláné, ha új-
ból bizalmat kap a lakosságtól októ-
ber 4-én a polgármester tisztség el-
látására, továbbra is aktív részese
kíván lenni minden olyan törekvés-
nek és kezdeményezésnek, mely új
utakat mutat a falunak, szolgálva
Becsvölgye jelenét és jövõjét.

Antal Lívia

(Folytatás az 1. oldalról.)
A felszerkezetet a helyszínen

kialakított szerelõtérben hegesz-
tik össze és betolásos technoló-
giával teszik a helyére. Ez a je-
lenleg mintegy 40 százalékos ké-
szültségen álló munkálatok leg-
nagyobb eleme. 

A 2014 elején indított beru-
házás két részbõl áll, a 86-os fõ-
út már meglévõ, 2,6 kilométeres
szakaszának 11,5 tonnás ten-
gelyterhelésre történõ megerõ-
sítésébõl, valamint a 10,7 kilo-
méternyi új nyomvonal megépí-
tésébõl. Az építkezés tervezett
befejezési ideje 2016 októbere. 

Vigh László országgyûlési
képviselõ elmondta, a város régi
kérése volt, hogy a nagyon nagy
teherforgalmat vezessék el a vá-
ros mellett, ami mindennap óriá-
si közlekedési káoszt okoz. Rá-
adásul a nagy kamionforgalom
hatalmas zajjal és porral jár. A
vasúti és közúti közlekedés
szintbeni keresztezésénél  a vas-
úti szerelvények érkezésekor je-
lentõs torlódások alakulnak ki,
ezért is üdvözöljük, hogy a kor-

mány pénzügyi forrást biztosít
az elkerülõ út megépítéséhez,
hangsúlyozta.

Pintér Antal, Zalalövõ polgár-
mestere hozzáfûzte, naponta
4500 kamion halad át a települé-
sen. De nemcsak a kamionforga-
lom terheli a belvárost, hanem
nyaranként azok a többségében
lengyel és szlovák turisták is,
akik az Adriai-tenger irányába
vagy onnan hazafelé tartanak.

Mint mondta, a lakosok türelem-
mel viselik az építkezéssel járó
problémákat, a zajt, a port, a
közlekedési nehézségeket, mert
tudják, az elkerülõ út megépíté-
sével felszabadul a város. 

A beruházás több mint 13
milliárd forintból, az Új Széche-
nyi Terv támogatásával, 85 szá-
zalékban európai uniós, 15 szá-
zalékban pedig hazai forrásból
valósul meg. 

(Folytatás az 1. oldalról.)
A falumúzeum fejlesztésének

muzeológiai kérdéseirõl Marx
Mária, a Göcseji Múzeum etno-
gráfusa beszélt a konferencián.
Összehasonlította a mostani ter-
veket a falumúzeum legelsõ idõ-
szakával, vagyis az intézmény el-
sõ igazgatójának, Szentmihályi
Imre néprajzkutatónak a mun-
kásságával. Mint mondta:
Szentmihályiék a hatvanas évek-
ben leginkább faépületeket hoz-
tak a skanzenbe, hiszen azokat
könnyebb volt eredeti helyükrõl
elszállítani, majd újra összerakni
õket. A vályogházak szállítása és
felépítése már egy jóval komo-
lyabb munkát igényelt; ám a fa-
lumúzeum kiépítése során min-
dig arra törekedtek, hogy lehe-
tõleg minden szöget eredetiben
használjanak fel. Az azóta eltelt
évtizedekben megváltoztak a
muzeológiai szempontok. 

A skanzen további fejlesztése
elkerülhetetlen, hiszen a jelenle-
gi gyûjteménybõl sok minden hi-
ányzik. A tervek szerint a követ-
kezõ években régi iskolaépület,
kocsma, és négy új porta is felál-
lításra kerülhet. Ezek között már
a 20. századra jellemzõ tégla-
épületek is megjelennek. Az
újonnan bekerülõ épületek vi-
szont rekonstrukciók lesznek.
Vagyis az eredeti épületeket fel-
mérik, lefotózzák és annak pon-
tos mása épül majd fel a falumú-
zeumban. Az etnográfus szerint
fontos lesz olyan szakembereket
találni az építkezéshez, akik még
tudják alkalmazni a korabeli
anyagokat és építészeti techni-
kákat.

Az etnográfus a konferencia
után lapunknak elmondta: az is
szerepel az elképzelések között,
hogy a fazekasság bemutatásán
kívül más mesterségek mûhe-
lyei is megjelenjenek a gyûjte-
ményben. Így asztalosmûhely,
vagy bádogosmûhely is épülhet,
de Fekete György és idõsebb
Frankovics Tibor szerszámgyûj-
teménye is itt lelhet új otthonra.
Az új épületek a mostani finn-
ugor néprajzi park helyére ke-
rülnek (ez utóbbiból valószínû-
leg csak a Mari porta marad
majd meg, hiszen a többi ház ál-
laga nagyon leromlott). A gyûj-
temény bõvítéséhez infrastruk-
túra-fejlesztésre (csatornázásra,
utcák kialakítására) is szükség
lesz.

Marx Mária elmondta: a hosz-
szú távú tervek között az is sze-
repel, hogy egy úgynevezett
„olajos faluból” származó kisebb
ház is bekerüljön a skanzenbe,

amit a Magyar Olaj- és Gázipari
Múzeum közelében építenének
fel, ami egyfajta átmenetet, át-
kötést képezne a két intézmény
között.

A Göcseji Falumúzeum a fej-
lesztésekkel az egykori faépüle-
teket, vályogházakat, majd a
legkorábbi téglaépületeket is
be tudná mutatni a látogatók-
nak. Vagyis a 19-20. századra
jellemzõ falvak képét. Az etno-
gráfus szerint nem probléma
az, hogy idõben nagyobb kor-
szakot ölel majd fel a gyûjte-
mény, hiszen a falvakban is so-
káig egymás mellett éltek (sõt
néha élnek ma is) az egyes kor-
szakok lenyomatai.

Az pedig majd a következõ
néprajzos korosztály feladata
lesz, hogy a hatvanas évek jel-
legzetes falusi kockaházainak
helyet találjon a múzeum gyûj-
teményében.

pánczélPetra
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A JELENLEGI TELEPÜLÉSVEZETÉS A GONDOK MEGOLDÁSÁRA, A FALU FELEMELKEDÉSÉRE TÖREKSZIK

Új utakon járhat Becsvölgye

A TERVEK SZERINT HALAD A ZALALÖVÕT ELKERÜLÕ ÚT ÉPÍTÉSE

Helyére került az elsõ hídelem

KONFERENCIA A SZABADTÉRI GYÛJTEMÉNYEK FEJLESZTÉSÉRÕL

Iskola és kocsma a skanzenben
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A nagy meleg sem riasztotta
vissza a dödöllefõzõ csapatokat
munkájuktól Kustánszegen, igaz
a fák árnyékot nyújtottak, mi-
közben hat-hét tûzhely lángjá-
nak forróságával is meg kellett
küzdeniük. A település önkor-
mányzata augusztus 7-8-a kö-
zött immár 19. alkalommal ren-
dezte meg a Kustánszegi Napok
rendezvénysorozatot, ezen belül
a göcseji krumplisétel készítésé-
nek 17. alkalommal adott helyet.

– A krumplis tésztából kiszag-
gatott, hagymával megbolondí-
tott dödölle fõételként is laktató,
tejföllel meglocsolva nagyon fi-
nom – mondja Bécs Tiborné pol-
gármester. – Így nem is csodálkoz-
hatunk azon, hogy a három csa-
pat (fiúk, lányok, asszonyok ve-
gyesen) nagyon nagy mennyisé-
get készített belõle, hiszen majd-

nem 50 kiló krumplit dolgoztak
fel, nem beszélve a hozzáadott
sok-sok kiló lisztrõl. A szombati
fõnap hajnalban a Göcsej Horgász-
egyesület által szervezett halfo-
góversennyel kezdõdött a tópar-
ton, ahol természetesen halászlé
is rotyogott a bográcsokban. A
mûsorprogramok a sportpálya
szomszédságában zajlottak, és itt
volt felállítva a fõzõsátor is, ahol
nemcsak dödöllét, de három üst-

ben babgulyást is készítettek.
Éhes bizony nem maradt senki. A
vadásztársaságtól kaptuk a húst,
minden mást a falu lakói adták
össze, minden hozzávalót otthon-
ról hoztak. A dödölle mellé a ker-
tekben termett paradicsomból,
uborkából, lilahagymából álló sa-
vanyúságot kínáltak, desszertként
pedig palacsintát. A választékból
jól látszik, akadt munka bõven, így
többszörösen jár a köszönet ne-
kik. Mindebbõl az is kitûnik, hogy
vendégeink igazi házi kosztot kós-
tolhattak meg nálunk.

– A közösségi összefogás az
élet más területein megmutat-
kozik Kustánszegen?

– Igen. Egy ilyen példás össze-
fogás kísérte például az önkor-
mányzati hivatal öt szobájának és
berendezéseinek megújítását.
Csak az anyagokat kellett meg-
venni, minden más munkát képvi-
selõtársaim végeztek el a falfes-
tés kivételével. A megszépített
helyiségek önmagukért beszél-

nek. A tavalyi falunapon avattuk
fel a kultúrházban kialakított in-
tegrált közösségi szolgáltató te-
ret. A kultúrház és a hivatal meg-
újított tetõszerkezetét is átadtuk,
a kivitelezést a jól gazdálkodó ön-
kormányzatok számára juttatott
támogatásból valósítottuk meg. A
folytatásban energetikai beruhá-
zást tervezünk. Mindkét épület
tetejére napelemes rendszert te-
lepítenénk, hogy a mûködésre
fordított kiadásainkat csökkenteni
tudjuk. A beruházáshoz pályáza-
tot fogunk benyújtani.

– Milyen más pályázati terveik
vannak?

– Szeretnénk felújítani az orvo-
si rendelõt, és folytatni szeret-
nénk belterületi útjaink rekonst-
rukcióját. Tavaly a vis maior pályá-
zatból több utcában is végeztünk
aszfaltozást, és helyreállítottuk a

hidakat a Haragos-patakon. A te-
lepülés domborzati viszonyaiból
adódó problémák ezzel még nin-
csenek megoldva, mivel továbbra
is ki vagyunk téve nagy esõzések
kártételeinek. Ezért lenne nagyon
fontos a csapadékvíz-elvezetés
rendszerének teljes kiépítése a fa-
luban. Erre a célra jelenleg nincs
pályázati kiírás, de reméljük, hogy
lesz. 

S ha már hozzányúlunk az
utakhoz, érdemes lenne a szenny-
vízhálózatot is kiépíteni. Úgy vé-
lem, ma már elvárható, hogy egy
falu is rendelkezzen ezzel a fontos
közmûvel. Persze ehhez megfele-
lõ pályázati kiírás kell, illetve el-
nyerhetõ támogatás, mert ahogy
a csapadékvíz-elvezetést, így a
csatornarendszer kialakítását sem
tudnánk önerõbõl elvégezni. Egy
pályázati eredményrõl is beszá-

molhatok, melynek köszönhetõen
egy új falugondnoki gépkocsihoz
juthatunk. A jármûre nagy szüksé-
günk van, fõleg szociális terüle-
ten, az idõsek ellátásában. A gép-
kocsi segítségével egyéb szállítási
feladatokat is végzünk.

– A kustánszegi napok prog-
ramjainak összeállításával igen-
csak kitettek magukért.

– Minden évben olyan prog-
ramkínálatot igyekszünk összeál-
lítani, hogy valamennyi korosz-
tály megtalálja benne a neki leg-
inkább megfelelõt. Talán ezért is
mondhatjuk el, hogy nálunk min-
den rendezvény sokszínû a kíná-
lat és a résztvevõk korosztálya te-
kintetében. A kustánszegi napok
eseménysorában a kultúra, a mû-
vészet, a sport és a gasztronómia
egyaránt szerepet kap. Pénteken
nótaesttel kezdõdött a rendez-
vény, mely szombaton teljese-
dett ki.  A gyerekeket az Aranyka-
pu zenekar szórakoztatta közös

éneklésre, játékra buzdítva õket.
Ezután egymást követve léptek a
színpadra könnyûzenei elõadók –
Cairo, Bunyós Pityu, jó LaciBetyár,
Csimszi Rudolf & Mónika – a kö-
zönség örömére. 

Fellépett a településünkrõl el-
származott táncmûvész, Székely
Szilveszter is.  Az Orfeum Vándor-
színpad operettdalokkal kedves-
kedett, a salomváriak tánccal, a
Fireball Production tûzzsonglõr-
bemutatóval nyûgözte le a nézõ-
sereget. 

A sportokat kedvelõk megte-
kinthették a strandröplabda-tor-
nát a tóparton, amit a Zalaeger-
szegi Városi Szabadidõsport Bi-
zottság szervezett. Késõ délután
pedig a Kustánszeg–Lakhegy
öregfiúk barátságos mérkõzésen
szurkolhattak. Volt véradás vala-
mint vérnyomás-, vércukormérés.
Mindeközben a gyerekek az
ugrálóvár és a csillámtetoválás
örömeit élvezhették. A Bomba ze-
nekar bálja tette fel a koronát a
kustánszegi napok rendezvényso-
rozatára.

Úgy vélem, a széles programkí-
nálattal igazán tartalmas napot
zárhattunk, melybõl erõt merít-
hetünk a munkás hétköznapokon
– zárta a beszélgetést Bécs
Tiborné polgármester.

– AL –

Zalakaros idén 18. alkalom-
mal rendezte meg a Városnapo-
kat, melyet 1997 júliusában bo-
nyolított le elõször az ország ak-
kori legkisebb városaként szá-
mon tartott település. A szóra-
koztató programok közül ezút-
tal is valamennyi korosztály
megtalálhatta számára a leg-
kedveltebb kikapcsolódási lehe-
tõségeket. 

A három nap során fellépett –
mások mellett – az Orfeum, a
Pesti Mulató – Nagy Gatsby Show
címû mûsorával, olyan sztárok-
kal, mint Veres Mónika Nika, Gon-
di Helén és Berkes Olivér, volt bál,
tûzijáték és színpadra állt számos
helyi kulturális csoport, gazdagít-
va a központi ünnepség, illetve a
hétvégi programsokadalom kíná-
latát. A városnapi ünnepség hely-
színeként hagyományosan a
kertmozit választották, ahol az
ünnep szónokai az egészségturiz-
mus zászlóshajójaként emlege-
tett üdülõtelepülés sikerének zá-
logaként azt nevezték meg, hogy
a stratégiai célok mindenkor
összhangban vannak a folyama-
tos fejlesztésekkel.

A központi program részeként
emléklappal és kendõvel köszön-
tötték azon kisgyermekeket, akik
az elmúlt egy esztendõben szü-
lettek. A helyi aprónépeket
Novák Ferenc polgármester és
Czirákiné Pakulár Judit alpolgár-
mester fogadta karosi polgárrá. A
szüleik társaságában színpadra
érkezõket Fodor Balázs diakónus
áldotta meg. Az ünnepségen kö-
szöntötték a 18. életévüket be-
töltött ifjú polgárokat is.
Zalakaros testvérvárosainak
(Puchheim, Olesno) polgármeste-
rei a mûvészeti, a kulturális és a
sportkapcsolatok erõsödésével
összefüggésben beszéltek a ba-
ráti közösségek aktivitásának
fontosságáról, a hosszú távú ba-

rátság és együttmûködés jelen-
tõségérõl. 

Ünnepi beszédében Ruszinkó
Ádám, a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium turizmusért felelõs
helyettes államtitkára egyebek
mellett kiemelte: a kincset érõ
gyógyvíz, az ötvenéves fürdõ, a
turizmus fellendülése virágzó vá-
rost teremtett a zalai dombok
ölelésében. Magyarország hato-
dik legnagyobb fürdõjében, az el-
ismert gyógyhelyen öt évtized

alatt 27 milliónyian fordultak
meg. A tíz legnépszerûbb honi
település között szereplõ Zala-
karos az uniós támogatásokkal jól
sáfárkodva megõrizte kedves, él-
hetõ léptékét, családias báját. A
példaadó partnerségre, az egész-
séges életmód népszerûsítésére
törekvõ városban az éltetõ

gyógyvíz az alkotó kreativitással,
kedves vendégszeretettel páro-
sult. Zalakaros nem csak évei szá-
mát, de az emberi erõforrásait
tekintve is nagykorúvá vált –
emelte ki.

Novák Ferenc polgármester
köszöntõjében utalt rá: a kõolaj-
kutatás melléktermékeként öt-
ven éve megtalálták a vizet, majd
megszületett az elsõ gyógyme-
dence és a fürdõ immár a leg-
szebb férfikorba lépett, ráadásul

a várossá nyilvánítás óta a tele-
pülés lélekszáma is megduplázó-
dott. A térség fejlõdését pozití-
van befolyásoló fürdõre hatalmas
gazdaság épült, ami mintegy
1500 munkahelyet jelent. Az in-
nováció, a családbarát rendszer, a
hatékony marketing, az összefo-
gás, a színvonalas szolgáltatások

együtt meghozták a sikert. A vá-
ros kivételezett helyzetben van,
hisz nem érinti a migráció, nin-
csenek hátrányos helyzetû töme-
gek, minimális a munkanélküli-
ség. Mindezt az ország 95 száza-
léka nem mondhatja el magáról.
A turizmus pozícióit sikerült meg-
õrizni, amit a fürdõ látogatottsá-
ga, az IFA-bevételek, az országos
marketingdíjak is igazolnak. A
fürdõn nemrégiben jelentõs
gasztronómiai fejlesztések való-

sultak meg. A ter-
máltó elkészült, a
növénytelepítés
megtörtént. Ma-
gyarország két
legnagyobb szá-
razföldi csúszdájá-
nak alapjai is lerak-
tuk. Átadtuk a kö-
zösségi közleke-
dés projektjét, fel-
avattuk a tóhoz
vezetõ kerékpár-
utat és már a foly-
tatáshoz is bead-
tuk a pályázatot. 

A gyógyhelyi
központ és a dísz-
tér átalakításának
tervei készülnek,
ehhez kapcsolódik

egy rendezvényház létesítése is.
Az egészségügy helyzete rende-
zett. A sport (nemzetközi sakk-
fesztivál, az 1400 bicajost meg-
mozgató kerékpárverseny, darts
EB bajnoki cím, a triatlon kupák)
területén is sok szép eredmény
született. Az intézményekben
színvonalas oktató-nevelõi mun-

ka folyik, tartalmas programokkal
tarkítva. Intézményeinket átszer-
veztük, külön intézményegység
lesz az óvoda, a bölcsõde, a kö-
zösségi hely és a könyvtár. A tele-
pülésüzemeltetés jól végezte
dolgát. Nemzetközi kapcsolataink
sokrétûek. Zalakarosnak, lakóhe-
lyünknek, otthonunknak tovább-
ra is az ország fejlõdésének élvo-
nalába kell tartoznia – húzta alá a
polgármester.

A képviselõ-testület díszpol-
gári címet idén nem adományo-
zott. A Zalakarosért díjat Tatár
Csaba kapta, eredményes és pél-
daértékû közösségépítõ, kultúra-
közvetítõ szerepéért. A Zalakaros
Közszolgálatáért elismerést Biczó
Tamás érdemelte ki, a Karos-Park
Kft.-ben végzett példaadó és lel-
kiismeretes munkájáért. 

A Zalakaros Turizmusáért és
Vendéglátásáért kitüntetést
Mozsolics Józsefnek adták át, a
fürdõ vendégeinek magas szín-
vonalú gasztronómiai ellátásáért.
Zalakaros kulturális díját a
zalaszentjakabi Varga család kap-
ta, a különbözõ mûvészeti cso-
portokban való példaértékû te-
vékenységéért. A sport elisme-
rést a Karos Sprint Úszóklub

triatlon csapata vette át, a külön-
bözõ versenyeken elért kimagas-
ló eredményeik jutalmáért. 

A kiváló tanuló cím Horváth
Tamarának járt, példás magatar-
tásáért, kiemelkedõ szorgalmá-
ért, kiváló tanulmányi eredmé-
nyeiért, kimagasló sportteljesít-
ményéért, mûvészeti csoportok-
ban végzett színvonalas kulturális
tevékenységéért, példamutató
közösségi munkájáért, Zalakaros
ifjú tehetségének pedig Kovács
Lucát választották, hasonló indo-
kok alapján. A két fiatal már a
tanévzáró ünnepségen átvehette
az elismerést. 

A Zalakaros emlékplakettel a
fennállásának 85. évfordulóját
ünneplõ Önkéntes Tûzoltó Egye-
sületet tüntették ki, amelynek
tagságára – a méltatás szerint –
mindig lehetett számítani, az ár-
vízvédelemtõl a különbözõ verse-
nyeken való részvételeken át a
közösségi rendezvényeken való
aktív közremûködésig. A városi
ünnepet kétnapos, önfeledt szó-
rakozást és minõségi kikapcsoló-
dást szolgáló fesztivál követte,
amelyen részt vettek a testvérvá-
rosi küldöttségek is.

Nemes Norbert

KUSTÁNSZEGI NAPOK SZÍNES PROGRAMKÍNÁLATTAL

Dödölle minden mennyiségben

TURIZMUSBÓL IS JELES

Zalakaros nagykorú lett
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Varga József, Gyulakuta polgár-
mestere úgy fogalmazott, nagy iz-
galommal várták ezt a napot, hogy
röpke egy év elteltével ismét talál-
kozhassanak testvértelepülésük la-
kóival. Örömét fejezte ki, hogy né-
hány napot együtt tölthetnek, ki-
rándulhatnak, élvezhetik a tófejiek
barátságát, amiért rendkívül hálá-
sak. Mint mondta, fontosnak tartja
a falunapot, mely nélkül egy község
élete olyan lenne, mint egy megál-
lás nélküli kirándulás. Utalt polgár-
mester kollégája tavalyi gondolatá-
ra, aki a két település formálódó
barátságát egy morzsákból össze-
rakott kenyérhez hasonlította. Mint
fogalmazott, ez a cipó már kész
van, sõt már meg is haladta. Idén
immár harmadszor látogathattak el
Tófejre. A házigazdák barátsága
Gyulakuta, Székelyföld, Erdély szá-
mára rendkívül fontos dolog, mert
bárhol a világban magyarként szór-
ványban, kisebbségben élni, nem
hab a tortán. Minden egyes kisebb-
ségben élõ magyarnak ugyanis túl
kell teljesíteni ahhoz, hogy elismer-
jék abban az országban, ahol él.
Kérte a tófejieket, segítsenek nekik
ebben, mert nagy szükségük van
arra, hogy tudják, van mellettük
egy nagy, erõs, keresztény nemzet.
Õk azt ígérhetik, Erdélyben és Szé-
kelyföldön, a Kárpátok lábainál hõ-
siesen fogják védeni a hazát. 

Cseresnyés Péter országgyûlési
képviselõ beszédében az összetar-
tozás jelentõségét emelte ki. Mint
mondta, Tófej ünnepe a nemzet
egységét szimbolizálja, mert körük-
ben üdvözölhetik a Maros megyei
Gyulakuta küldöttségét. A legfõbb
összetartó erõ a magyarság, mi ma-
gyarok egy haza gyermekei va-
gyunk, és felelõsek vagyunk egy-
másért. A 21. században Európa és a
magyarság új kihívások elõtt áll,
melynek úgy kell megfelelnünk,
hogy közben megõrizzük nyelvün-
ket, hagyományainkat, kultúránkat.
Hangsúlyozta továbbá, hogy az
anyaországbeliek példát vehetnek
az elszakított területeken immár
száz esztendeje élõ magyar embe-
rektõl. Példát vehetnek a gyula-
kutaiaktól is, akik a román népszám-
láláskor rendre magyarnak vallják
magukat. Nem kell ugyanis felol-
vadni a népek nagy olvasztóté-
gelyében, ellenben védeni kell nem-
zetünket, ezzel védve Európát is,
ahogy évszázadokon át tettük. Ha
pedig a szükség úgy hozza, kerítés-
sel is, és persze elszántsággal. Az el-
múlt öt év bebizonyította, hogy
Brüsszeltõl Washingtonig igenis

megvédhetõek nemzeti érdekeink,
hangoztatta. 

Az ünnepi program szentmisével
folytatódott. Bognár István plébá-
nos úgy vélekedett, az erdélyiek

úgy tekintenek a magyarországbeli
magyarokra, mint akik már kanalaz-
gatják a nyugatot, de látják azt is,
hogy prüszkölnek tõle. Nézik, mit
kell majd kellõ kritikával kezelniük,
mert érzékelik, nem minden jó és
szép, ami nyugatról érkezik. Mint
mondta, amikor a magyarságról be-
szélünk, nem csak az anyaország és
a szomszédos országok magyarsá-
gára kell gondolni, hanem azokra is,

akik gazdasági kényszerbõl emigrál-
tak más államokba. Fel kell tenni a
kérdést, mi az, ami miatt itt marad-
nának. Úgy vélte, ha a minimálbér
550 euró lenne, senki nem hagyná
el az országot. Az a párt, mely a kö-
vetkezõ négy évre nemcsak meg-
ígéri, de teljesíteni is fogja, az gyõz-
ni fog. Aki pedig megfeledkezik er-
rõl a nagy magyar csoportról, az
bajban lesz. A teljes identitásvesztés

elkerülése érdekében a gazdasági
emigránsokra ugyanúgy figyelni
kell, hangsúlyozta.

A falunap ünnepélyes megnyitó-
ja után állófogadás következett. Dr.
Pál Attila, a Zala Megyei Közgyûlés
elnöke köszöntõjében gratulált a
színvonalas rendezvényhez. Mint
fogalmazott, Tófej gyulakutai
testvértelepülési kapcsolata azért
mûködik, hogy ezer év múlva is le-
gyen magyar a határon túl. A me-
gyei közgyûlés pedig azon dolgozik,
hogy száz év múlva is legyen ma-
gyar a határon belül. Kitért a me-
gyei TOP-programra, melynek kere-
tén belül a kistelepülések fejleszté-
si szándékainak megvalósításához
is biztosítanak forrásokat. Jelezte, a
sok aprófalu számára létfontosságú
a közlekedés, történjen kerékpár-
úton, közúton, vasúton. Éppen
ezért bízik abban, hogy pár év múl-
va az uniós pénzek felhasználása
révén a kistelepülések, közte Tófej
is, fejlõdésrõl számolhat be. 

Horváth Zoltán polgármester ér-
deklõdésünkre elmondta, a kátyú-
zást befejezték a településen, je-
lenleg a mûfüves pályát építik az is-
kola mögött. Az MLSZ támogatja a
beruházást, melyhez az önkor-
mányzat közel 8 millió forint ön-
részt biztosít. Az elkövetkezõ négy
évben arra törekednek majd, hogy
továbbra is biztosítsák a község
színvonalas mûködtetését. 

Viszonozva a gyulakutai barátaik
látogatását az elmúlt csütörtökön
tófeji küldöttség utazott a székely-
földi településre, négy napra. A
kilencedik alkalommal megrende-
zett községi napokon tófeji diákok
nemzetközi birkózóbajnokságon

mérettették meg magukat, a kultu-
rális programrészben pedig bemu-
tatkozott a Szivárvány Dalkör. A tó-
feji küldöttség tagjai jól érezték
magukat gyulakutai vendéglátóik-
nál, akik pénteken kirándulással is
kedveskedtek nekik. Szombaton, a
rendezvény csúcsnapján pedig
együtt ünnepeltek, szórakoztak er-
délyi barátaikkal.    

Antal Lívia

Németh László polgármester
köszöntõjében arról beszélt,
hogy a falunap mindenütt a világ-
ban az együttlétrõl, a közösségi
összetartozásról szól. Mindemel-
lett igyekeztek az idei programok
sorába valamivel többet beleva-
rázsolni annak érdekében, hogy a
közösség ünnepe, valóban a tele-
pülés, Kemendollár napja legyen.
Ezért érezték fontosnak történel-
mi hagyatékuk bemutatását a he-
lyi identitástudat erõsítésének
céljával. Mint fogalmazott, ennek
egyik, hanem a leglényegesebb
tartóoszlopa a helyi történelmi is-
meretek bõvítése, mert a több
mint hétszáz éves település his-
tóriájának megismerése, elõdeik
cselekedeteinek megértése ho-
vatartozásukat szilárdíthatja
meg. Kemendollár bár túlnõni so-
sem tudta határait, mindmáig
fennmaradt. Közössége olyan
erõt képviselt, amit sem a török-
veszedelem, sem a halálos járvá-
nyok nem gyengítettek meg. 

Várat építettek, kápolnát
emeltek, éltek, dolgoztak, ma-
guknak jövõt, nekünk jelent te-
remtettek. A mai nap szánjunk
néhány percet az emlékezetre –
mondta a polgármester, majd ar-

ra figyelmeztetett, hogy a múlt-
ba való visszatekintés mindazon-
által felelõsséggel és kötelesség-
gel jár, mert a történelmet most
õk írják, melyre majd a jövõ nem-
zedéke is visszapillant. Mit csele-
kedjenek, hogy büszkék legye-
nek rájuk, szolgáljon erre jó pél-
dát a település dicsõ történelme,
hangsúlyozta. 

Kemendollár önkormányzata,
ahogy korábban is, fontos felada-
tának érzi helyi értékeinek meg-
õrzését. Ezért szeretnének emlé-
ket állítani az egykori várnak,
amit 1370-ben említettek elõ-
ször oklevelekben Castrum
Kemend néven. A török által fel-
dúlt, majd az 1700-as évek elején
császári parancsra felrobbantott
vár egykori helyén egy emlékhe-
lyet szeretnének kialakítani az ál-
lami terület rendbetételével. A
szükséges jogi eljárást már elindí-
tották, hogy ezt megtehessék.
Itt egy fakereszt is állt, ami nem-
rég kidõlt. Helyette újat szeretne
készíttetni az önkormányzat. A
polgármester kérte a lakosságot,
hogy támogassák ezen szándé-
kaikat, amit a finom vacsoráért
cserébe a becsületkasszában te-
hettek meg.

A faluház udvarán felállított
két táblán fotókkal, szöveges is-
mertetõkkel mutatták be a köz-

ség történelmi, építészeti emlé-
keit, többek között a kemendi ká-
polnát, amit az egyházközség
újíttatott fel a közelmúltban. A

faluház kistermében korabeli fo-
tókból nyílt kiállítás. A 19. század-
beli életképeket – családi ünne-
pek, községi rendezvények, szán-
tóföldi munkák – bemutató kép-
anyagot a lakosságtól kérték köl-
csön. 

Kemendollárt, mint ahogy
más települést sem, a második
világháború borzalmai sem kí-
mélték. A faluház nagytermében

létesített kiállítás egy szelete en-
nek állított emléket Vikár Tibor
tanár úr gyûjteményének kö-
szönhetõen. Érdeklõdésünkre el-
mondta, márciusban a magyar és
német alakulatok igyekeztek az
orosz elõrenyomulást megállíta-
ni. Szepetk határában egy 60-70
fõs csendõralakulat páncélököllel
kilõtt egy orosz tankot, kettõt
mozgásképtelenné tett. Ollárba
érve az oroszok, miután számí-
tottak már az ellenállásra, szinte
minden védelmi állást megsem-
misítettek, melyek védtelenek
voltak a harckocsikkal szemben.
Késõbb az elesett német katoná-
kat exhumálták, és Kanizsán te-

mették el õket, a magyar áldoza-
tok a mai napig az ollári temetõ-
ben nyugszanak. Az egyik ma-
gyar áldozat családjával kapcsola-
tot is tart, tudtuk meg Vikár Ti-
bortól, aki korabeli fotókat és do-
kumentumokat is mutatott
minderrõl.

Az elsõ és második világhábo-
rús harci felszereléseket (fegyve-
rek, tábori telefonok, sisakok,
szablyák, kézigránátok, szemé-
lyes jellegû tárgyak, öltözetek,

evõeszközök, kitüntetések stb.)
felvonultató tárlatot Ruzsa Ká-
roly, Wölfinger Lajos és ifjabb
Wölfinger Lajos hozta el. Ruzsa
Károly elmondta, világ életében
érdekelte a történelem, így bará-
ti körével katonai relikviák gyûjté-
sébe fogtak. Mint mondta, sajnos
Zalában nem maradtak fenn kato-
nai holmik, emlékek, mert a 70-es
években a kockaházak építésekor
minden megtalált régi eszközt,
fotót, dokumentumot megsem-
misítettek. Molnár Andrással, a
Zala Megyei Levéltár igazgatójá-
val is beszéltek arról, hogy nincs
jelentõs zalai emléktárgy a világ-
háborúk idõszakából. Gyûjtemé-
nyének szinte valamennyi darab-
ja éppen emiatt származik az or-
szág más vidékeirõl. Mint mond-
ta, fontosnak érzik a gyûjtemény
megismertetését a széles közön-
séggel. Ilyenkor élõben is igye-
keznek felidézni a katonai múltat.
Ebben Ifjabb Wölfinger Lajos volt
a segítségükre, aki SS katonai ru-
házatot öltött magára.

A kemendollári falunap a tele-
pülés történelmi múltjának meg-
idézése mellett mindazonáltal a
közösségi összetartozás ünnepé-
nek adott helyet. Ennek fontos-
ságára Németh László polgármes-
ter is kitért köszöntõjében: 

– Közösségünk akkor erõs, ha
támogatjuk, segítjük egymást.
Azt kívánom, Kemendollár, az ed-
digiekhez hûen, továbbra is le-
gyen a példás összetartozás kö-
zössége, hogy az elkövetkezõ
évek még sikeresebbek, gazda-
gabbak lehessenek az itt élõk szá-
mára. Ez a közösségi összefogás,
összetartozás az, ami emlékein-
ken kívül épségben megmaradt
nekünk a múltból. Vigyázzunk rá,
ápoljuk és adjuk tovább a jövõ
nemzedékének.

– liv –

A MAGYARSÁG ÜNNEPE GYULAKUTAI BARÁTOKKAL TÓFEJEN

Megõrizni nyelvünket, tradícióinkat

TÖRTÉNELMI EMLÉKEK A KEMENDOLLÁRI FALUNAPON

Vigyázzuk a múltat, a közösséget

Az ünnep, az ünneplés minden település számára fontos. Ilyenkor jó
megpihenni, találkozni és beszélgetni egymással, osztotta meg gondo-
latait a falunapról Horváth Zoltán, Tófej polgármestere. Köszöntõjében
utalt arra is, hogy ezt a napot a szórakozásra, a felüdülésre szánják. A
tófejiek nem egyedül ünnepeltek, hiszen erdélyi testvértelepülésük,
Gyulakuta küldöttségét immár harmadik alkalommal látták vendégül a
rendezvényen, melynek kezdetét a székely és a magyar zászló ünne-
pélyes felvonásával adták hírül.

A múltidézés jegyében ünnepeltek a kemendolláriak falunapju-
kon. A faluház kistermében korabeli fotókkal idézték fel a telepü-
lés múltbeli mindennapjait, a nagyteremben elsõ és második vi-
lágháborús katonai relikviákból nyílt kiállítás, míg az udvaron, két
táblán a község építészeti emlékeit mutatták be. A falunap prog-
ramjai révén mindemellett kikapcsolódási, szórakozási lehetõsé-
geket is nyújtott az itt élõknek. 

Vikár Tibor, Ruzsa Károly, ifj. Wölfinger Lajos és Wölfinger Lajos

Jobbról: Horváth Zoltán, Tófej polgármestere és dr. Pál Attila,
a megyei közgyûlés elnöke a vendégek fogadásán.

Varga József, 
Gyulakuta polgármestere
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A konyha átadásán Vadvári Ti-
bor, Zalaegerszeg alpolgármeste-
re, míg a rendezvénytér átadásán
Tolvaj Márta alpolgármester vett
részt. Mindketten gyümölcsözõ-
nek nevezték a két település köz-
ti együttmûködési megállapo-
dást, melynek értelmében a zala-
egerszegi polgárok ingyen tekint-
hetik meg a várkastélyt. Méltat-
ták a reneszánsz kori épület
2013 õszén befejezett komplex
felújításának jelentõségét, az
üzemeltetõ pályázati sikerei ré-
vén megvalósult újabb beruházá-
sokat, melyek tovább növelik a
várkastély turisztikai vonzerejét. 

Gyerkó Gábor, Egervár polgár-
mestere kiemelte, a melegkony-
ha, a kemencés szín és a rendez-
vénytér kialakítása a várkastély
továbbfejlesztésének nagyon
fontos állomása. A különféle ren-
dezvények valamint a nyári vár-
színház programjai alkalmával
igény mutatkozott a vendéglátás,
vendégfogadás eme formáira,
ami a beruházások megvalósítá-
sával immár teljesülhet. Mint fo-
galmazott, mindez akkor válik tel-
jessé, ha a szálláshelyek átadása is
megtörténik várhatóan õsszel.

Németh-Gotthárd József, a
Várkastély Kft. ügyvezetõje azt

hangsúlyozta, hogy ezen örömte-
li állomásig eléggé hosszú utat
tettek meg. Felidézte, hogy az
önkormányzat annak idején ma-

gára vállalta az országosan is ki-
emelkedõ jelentõségû rene-
szánsz várkastély renoválását. Ezt
követõen az önfenntartás feltét-

eleit kellett megteremteni, mert
mint mondta, nincsenek abban a
szerencsés helyzetben, mint sok,
hasonlóan értékes mûemléképü-
let, melyek állami keretbõl mû-
ködnek. Nekik a maguk lábán kell
megállni. Kiemelte, nagy segítség
számukra az Egervár és Zalaeger-
szeg önkormányzata által nyúj-
tott támogatás, továbbá azok a
pályázati projektek, melyek akár a
konyha, akár a kemencés szín és
a rendezvénytér vagy a szálláshe-
lyek létesítését illetve korszerûsí-
tését teszik lehetõvé. Ezek a fej-

lesztések a turisztikai vonzerõ nö-
velése mellett hozzájárulnak a
fenntartás biztosításához. Tervük
a konyha hosszú távú, állandó jel-
legû mûködtetése, ezért a közét-
keztetési feladatok ellátására is
pályázni fognak.

Németh-Gotthárd József úgy
vélekedett, az egervári várkastély
új létesítményeivel olyan egyedi
és különleges kínálatot nyújt a
szálláshelyek között, ami méltán
számíthat érdeklõdésre, legyen
szó bármely rendezvényrõl.

– liv –

A természeti adottságaink
jók, de nem használjuk ki eléggé
a lehetõségeinket. A város és
városkörnyék elõnye a nyuga-
lom és a csend, de ez a nyuga-
lom akár unalomba is fordulhat,
ha az ide látogató nem talál
mellé élményt adó turisztikai
attrakciót; vagy nincs informá-
ciója ezek létezésérõl.

A Pannon Egyetem Turizmus
Intézeti Tanszéke április és június
között egy átfogó kutatást vég-
zett Zalaegerszeg turisztikai is-
mertségérõl, imázsáról, illetve ar-
ról, hogy az itt élõk mennyire kö-
tõdnek a városhoz. A kérdõíves
felmérést a magyar lakosság kö-
rében és a zalaegerszegiek köré-
ben egyaránt elvégezték; orszá-
gos szinten 1047 fõ, helyben pe-
dig 549 fõ töltötte ki a kérdõívet.
A kutatás másik részében szakér-
tõi mélyinterjúk is készültek. Fõ-
leg a város gazdasági, kulturális,
idegenforgalmi vagy civil szférá-
jában dolgozó szakembereket
kérdeztek meg, de a közel negy-
ven interjúalany között olyanok is
voltak, akik nem Zalaegerszegen
élnek vagy dolgoznak.

A kutatás kiértékelése néhány
hete megtörtént. A hetven olda-
las elemzésbõl röviden az derül
ki, hogy a város imázsa döntõen
pozitív. Erõsségünk a természe-
tes környezet és a nyugalmas, él-
hetõ város. A lehetõségeinket
azonban nem használjuk ki meg-
felelõen, sõt nem is kommunikál-
juk elég hatékonyan.

Termálfürdõ, Aquacity, Göcsej,
ZTE, skanzen, dombok, TV-torony,

vonzó környezet – nagyjából ezek
azok a jelenségek, látványossá-
gok, amik egy átlag magyar la-
kosnak eszébe jutnak Zalaeger-
szegrõl. Tíz megkérdezettbõl hét
járt már a városban. Sokan roko-
nokhoz, barátokhoz jönnek. A fel-
mérések szerint a tényleges tu-
risták mindössze 2,2 vendégéj-
szakát töltenek el itt. A legtöbben
a fürdõzési lehetõségeket és a
Göcseji Falumúzeumot ismerik. A
Magyar Olajipari és Gázipari Mú-
zeum, a zsinagóga, a kvártélyház

és a Gébárti-tó ismertsége ala-
csony, és az Egerszeg Fesztiválról
is csak kevesen hallottak. Összes-
ségében is elmondható, hogy a
városnak, mint turisztikai
desztinációnak alacsony az is-
mertsége. Általános jellemzõje
pedig annyi, hogy szép.

A nyugalom szó mellett mind
az országos szinten megkérde-
zettek, mind pedig a helyi lako-
sok körében megjelenik az una-
lom szó is, a várossal, illetve a le-
hetõségekkel kapcsolatban. En-

nek ellenére a zalaegerszegiek
erõsen kötõdnek városukhoz.
(44,3 százalék azt válaszolta,
hogy nagyon erõs a kötõdése,
míg 33 százalék egyszerûen csak
kötõdik hozzá.) Az itt élõk 37,4
százaléka a természeti adottsá-
gokra, a zöldfelületek magas ará-
nyára a legbüszkébb (van, aki sze-
rint ez a „magyar Toszkána”). A
városképet élhetõnek, emberlép-
tékûnek, otthonosnak találják az
itt élõk. A zalaegerszegiek szerint
elõny, hogy könnyen megközelít-
hetõ a Balaton-környék, valamint
a tengerpart és több szomszédos
ország is. Azt is pozitívnak talál-
ják, hogy sokat fejlõdött a kerék-
párút-hálózat. Az emberek barát-
ságosak, a közbiztonság pedig jó. 

Ugyanakkor negatívumként
említik, hogy unalmas, jellegte-
len, szemetes a város, sok az
üres, elhanyagolt épület. Az itt la-
kók a turistáknak elsõsorban a
skanzent (22,3 százalék), az
Aquacityt (16,9 százalék), a TV-
tornyot (14 százalék) és az
Egerszeg Fesztivált (11,3 száza-
lék) ajánlanák, ami miatt érdemes

ide jönni. Fõleg fiatal baráti társa-
ságokat, kisgyermekes csalá-
dokat, iskolás csoportokat és ke-
rékpáros turistákat látnának szí-
vesen.

A lakossághoz képest kritiku-
sabb válaszokat adtak a szakértõk
a mélyinterjúk során. Bár náluk is
egyértelmûen a csendes, nyu-
godt, szép környezet jelenik meg
elõnyként. Negatívumként azon-
ban sokan megemlítették a város
és a térség rossz megközelíthetõ-
ségét (autópálya hiányát), a be-
fektetések, és a szakképzett
munkaerõ hiányát, az elöregedõ
társadalmat, valamint az épít-
ményadó lehetséges káros hatá-
sait. 

Többen gondolják úgy, hogy a
tervezett fejlesztésekkel kapcso-
latban a város nem kérdezi meg a
szakembereket; különösen igaz
ez a turisztikai fejlesztésekre. A
mélyinterjúban részt vevõk a vá-
rost Göcsej kapujaként, kirándu-
lások, csillagtúrák kiindulópontja-
ként látnák a legszívesebben.
Örülnének annak is, ha a kerékpá-
ros turizmus, vagy az extrém-

sportok (terepkerékpár) fejlõdni
tudnának.

A megkérdezettek kulturális
téren Budapestet és Szombat-
helyt, szabadidõ szempontjából a
közeli fürdõvárosokat, a táji érté-
keket tekintve pedig az Õrséget
és a Balaton-felvidéket látják ver-
senytársnak. A szakemberek az
ökoturizmus fejlesztésében, az
egészségturizmusban, a Zala fo-
lyó és a természetes környezet
(Alsóerdõ) jobb kihasználásában
és az aktív turizmus fejlesztésé-
ben látnának perspektívát.

A Pannon Egyetem Turizmus
Intézeti Tanszékének swot analí-
zisébõl kiderül: a városnak van
két olyan erõssége, ami országo-
san is egyedinek számít. Az egyik
a TV-torony (az országban ugyan-
is csak három helyen van ilyen
látványosság), a másik pedig a
skanzen (ebbõl összesen hat léte-
zik Magyarországon). Ezeket, va-
lamint a regionális és természeti
adottságokat élményszerûen kel-
lene a látogatók elõtt megjelení-
teni.

A jövõbeni fejlesztéseknek így
az élményközpontúság fokozásá-
ra, valamint az egységes arculat-
ra és a hatékonyabb marketing
tevékenységre kellene koncent-
rálni. Az elõnyök ugyanis nem
kapnak kellõ publicitást, a város
turisztikai és információs honlap-
jai nem elég színvonalasak, és a
tájékoztatás jószerével csak ma-
gyar nyelven történik.

– pánczélPetra –

FEJLESZTÉSEK AZ EGERVÁRI VÁRKASTÉLYBAN 

Konyha, kemencés szín, rendezvénytér

IMÁZS-KUTATÁS ZALAEGERSZEG IDEGENFORGALMÁRÓL 

Szép a táj, de kevés a turista

Több száz fõt ellátó korszerû konyhát létesítettek az Egervári
Várkastélyban, melynek szomszédságában egy rendezvényteret
hoztak létre kemencés színnel. A beruházást a Nyugat-dunántúli
Operatív Program keretében elnyert támogatás tette lehetõvé. Az
új létesítményeket augusztus 7-én illetve 14-én avatták fel. 

Színes, vidám vásári forga-
tag, zene, tánc, sport, kultúra,
parádé sztárvendégekkel – Zala
Menti Napok elmúlt hétvégi
rendezvénysorozata kínálta
mindezt az érdeklõdõknek
Zalalövõn. A harminckettedik
Zala Menti Napok a várossá vá-
lás jubileumával is szolgált, hi-
szen 15 évvel ezelõtt e program
keretében vették át a városi cí-
met és a város kulcsát.

A szombati mûvelõdésházbe-
li megnyitóünnepségen a ha-
gyományokhoz híven kitünteté-
seket adtak át. Zalalövõ Szolgá-
latáért Díjjal ismerték el Tóth
Róbertné gondozónõ munkáját.
Zalalövõért Díjat kapott Laki Im-
re helyi lakos, valamint az
Elanders Hungary Kft. 

A képviselõ-testület egy új
díjat is alapított. A Zalalövõért If-
júsági Díjat elsõként Fábián
Ádám tanuló érdemelte ki a
színjátszó körben és más kultu-
rális rendezvényeken végzett
munkája elismeréséül. 

A Zala Menti Napok program-
jai több helyszínen zajlottak, a
sörsátor koncertektõl volt han-
gos, míg a park a gyermekzsivaj-
tól, ahol hajdani római fajátékok
szórakoztatták a legkisebbeket.
Fogathajtó versenyt rendeztek a

Római Szabadidõparkban. Itt
Pintér Tibor és Békefi Viktória, a
Nemzeti Lovas Színház mûvészei
is lóra ültek, musical- és
operettdalokkal, nemkülönben
lovaglási tudásukkal lenyûgözve
a nézõket.

Zala Menti Napok



– Mikor lehet bármilyen konk-
rétumot tudni a programról? Mi-
korra várhatóak az új pályá-
zatok?

– Egy év kihagyás után a ter-
vek szerint 2016. január 4-tõl in-
dul az új AKG, ennek meghirdeté-
se a következõ hetekben várha-
tó. A 40 hektár alatti területek
vesznek részt a programban,
melyben vannak kötelezõ és vá-
lasztható vállalások. Jól át kell
gondolni, hogy ki mit és mennyit
vállal. Akit érdekel idõben készül-
jön fel, és viszonylag rövid idõ
alatt kell meghozni a döntéseket.
Öröm, hogy a növényvédelmi
szakember bevonása plusztámo-
gatási összeget jelent.

– A Zala megyei szervezetnek
milyen aktuális programja vagy
feladata van?

– Kamaránk néhány hete sike-
res gyakorlati szakmai napot tar-
tott a Növényvédelmi Hatóság
közremûködésével a szõlõ arany-
színû sárgaságot okozó fito-
plazma és az ezt terjesztõ ameri-
kai szõlõ kabóca, valamint a szelíd-
gesztenye kártevõinek téma-
körében jeles szakemberek bevo-
násával. Jelenleg fontos feladat
mindenki számára a parlagfû elle-
ni védekezés.

– Milyek károkat okoz a tartós
kánikula a kukorica, napraforgó,
szója esetében? Hogyan befolyá-
solta fejlõdésüket?

– Sajnos a 2014-es csapadékos
idõjárás után a 2015. év annak el-
lenére, hogy a kora tavaszi idõ-
szakban a földek  még jól ellátot-
tak voltak vízzel, eddig extrém
száraz és a nyár forró. Zala megye
északi részein augusztus 13-ig a
lehullott csapadék mértéke 270
milliméter körül van. A tavaszi ve-
tésû növények indulása viszonylag
jó volt, jelen pillanatban viszont
különösen a homokos területeken
már nagy károk láthatók. Kukorica
esetében a prognózisok alapján
országosan 40–80 milliárd forint
lehet a kiesés.

A szója és a napraforgó eseté-
ben is jelentõs terméscsökkenés
várható, de nem csak a szántóföl-

di növények szenvednek, hanem a
zöldségfélék, gyümölcsök és a
szõlõ is. Korábbi érések várhatók. 

– Ha továbbra is marad az
aszály, milyen problémákat okoz-
hat az õszi szántóföldi kultúrák
vetésekor? Milyen növényvédel-
mi feladatokra kell számítani?

– A tarlóhántások szinte minde-
nütt megtörténtek, mivel a talajok
rendkívül tömöttek, nem igazán jó
minõségben. Az idõjárás nem ked-
vez, hogy kikeljenek az árvakelé-
sek, így valószínûleg plusz beavat-
kozásra lesz szükség a repceterü-
leteken. A repcevetések elõkészí-
tésének idõszakában vagyunk, ami
a talaj állapotából adódóan nem
könnyû feladat. és ezért is várja
mindenki a csapadékot. A repcé-
ben az õszi rovarok elleni védeke-
zés okoz nagy feladatokat, külö-
nösen úgy, hogy az EU által a
neonnikotinos rovarölõ szeres
csávázás felfüggesztése miatt ta-
lajfertõtlenítésre rovarölõ szeres
védekezésre lesz szükség.

Bízom abban, hogy 2016-ban
ezen a felfüggesztésen valamilyen
formában változtatnak.

Az õszi kalászosok vetésének
elõkészítése, ha a csapadék meg-
érkezik, könnyebben megoldható
lesz.

– A forróság mennyire viseli
meg a szõlõültetvényeket? Mi-
lyen termés várható, milyen évjá-
ratra számíthatnak a borászok?

– Annak ellenére, hogy a szõlõ
mélyen gyökerezik, sajnos mégis
aszállyal küszködik. A bogyók szé-
pen kötõdtek. A lisztharmatra és a
rovarokra kellett elsõsorban fi-
gyelni. Ha marad az aszály, a sze-
mek nem tudnak megfelelõen ki-
telni. A minõséget a savak hiánya
ronthatja.

Põcze Edit (független) közle-
ménye szerint megtévesztõ és va-
lótlan információk láttak napvilá-
got pénteken a Sormásra terve-
zett befogadóállomással kapcso-
latban. Több híradásban is megje-
lent, hogy a település megegye-
zett a kormánnyal, de mint a pol-
gármester írja: ez nem igaz.

– Folyamatosan egyeztetünk,
tárgyalunk a Belügyminisztérium
illetékeseivel, csütörtökön Pintér

Sándor miniszter úrral folytattunk
megbeszélést, amelyen azt kér-
tem, ne az eredetileg kijelölt hely-
színen, hanem attól 3-4 kilométer-
rel távolabb, a volt honvédségi lõ-
tér területén létesüljön a mene-
külttábor – fogalmazott.  Hozzá-
tette, hogy pénteken minisztériu-
mi szakértõk terepszemlét is tar-
tottak a megjelölt területen,
illetve elõterjesztést készítenek,
hogy a döntéshozók mérlegelhes-

sék a Sormás által javasolt új hely-
szín alkalmasságát.

Põcze Edit kifejtette: nem szü-
letett megegyezés, hiszen az
egyeztetések tovább folynak, de
Sormás polgármestereként azért
dolgozik, hogy „a településtõl a le-
hetõ legtávolabb épüljön meg a
befogadóállomás". A tárgyalások
eddigi eredményeként az már ki-
jelenthetõ: „menekülttábor nem
lesz a falu belterületén található
egykori laktanyában”. Ígéretet
kaptak a minisztériumtól, hogy
garantálják a település biztonsá-
gát a tábor mûködési idejére.

MTI
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TERÜLETI SZAKTANÁCSADÓK:

HORVÁTH ZSOLT Tel.: (30) 444-9107

ÁRGYELÁN GÁBOR Tel.: (30) 447-5997

A Runway három hatóanyagot tartalmaz. Az

aminopiralid és a picloram felelõsek a poszt-

emergens hatásért. Az érzékeny kétszikû gyomok

fiatal egyedei (2-4 levél) ellen kezelve tökéletes

gyomirtó hatást érhetünk el, de akár a 6-8 leveles

gyomok ellen is hatékonyak. A preemergens hatá-

sért döntõen a metazaklór felelõs, kisebb részben

az aminopiralid. Ha a kezelést követõ 2 héten be-

lül 10-20 mm csapadék hullik, akkor a hatóanyag

biztosítja a tartamhatást és a tél beálltáig tartó

gyommentes idõszakot.

A készítmény ötvözi a preemergens és a poszt-
emergens technológia elõnyeit.

1. Bármely típusú repcében felhasználható
(normál és IMI is)

2. Rendkívül széles hatásspektrum
3. Talajon és levélen keresztüli hatás
4. Rugalmas idõbeli kijuttathatóság
5. Kiváló keverhetõség

A három hatóanyagának köszönhetõen rendkívül
széles a hatásspektruma.

Különösen érzékeny gyomok a szikfû-, pipitér-, ag-
gófû-, gólyaorr-, bükkönyfajok, ragadós galaj, pipacs,
kék búzavirág, csattanó maszlag, szerbtövis-, keserû-
fû-, csorbóka- és libatop-fajok, parlagfû, fekete ebszõ-
lõ, kicsiny gombvirág, betyárkóró, árvakelésû napra-
forgó (IMI és SU is), lucerna, burgonya.

Jó hatékonysággal irtja a szarkaláb-, tarsóka-, hé-
rics-, veronika-, árvacsalán-, árvácska-, zsomborfajo-
kat, pásztortáskát, tyúkhúrt. Az évelõ gyomok közül jó
hatékonyságú a mezei acat, mogyorós lednek, fekete
üröm, lórom fajok és a pitypang ellen.

A készítmény engedélyokirata szerint a kijuttatást
a vetéstõl a repce 5 leveles állapotáig lehet elvégez-
ni. Ez azt jelenti, hogy augusztus 20-tól szeptember
végéig lehet a kezelést elvégezni (a gyomok fejlettsé-
gétõl függõen). Így 5 hetünk van arra, hogy a kezelést
optimális idõben elvégezzük. Ez egyedülálló a piacon.

ÚJ DIMENZIÓ A REPCE ÕSZI GYOMIRTÁSÁBAN 
JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI

TECHNOLÓGIA

A Runway kijuttatása a
repcevetésétõl 5 leveles ál-
lapotig javasolt. A legérzé-
kenyebb gyomstádium a
kétszikû gyomok szik-2 le-
veles állapota között van. A
tartamhatás kifejtéséhez a
kezelést követõ 2 héten belül
10–20 mm csapadék szükséges. A
preemergens kijuttatás esetén a javasolt dózis 1,2 l/ha.
Ebben az esetben a vetést követõ 3 napon belül el kell
végezni a kezelést. A posztemergens kezelést a repce
2 valódi lombleveles állapotától 5 leveles állapotig cél-
szerû elvégezni. Ebben az idõszakban a javasolt dózis
1,5 l/ha. Posztemergens kezelés javasolt az alacsony
humusztartalmú, laza talajokon. A felhasználás során a
hõmérséklet 10 és 25 OC között legyen. A kezelést kö-
vetõ 1 óra múlva érkezõ csapadék a hatást már nem
befolyásolja. A szert a gyomborítottságtól függõen 200-
400 l/ha vízzel közepesen durva porlasztással célszerû
kipermetezni.

1. Normál vetésváltás esetén a betakarítást követõ
õsszel kalászos gabona (õszi búza, durumbúza, õszi
árpa, rozs, tritikálé) vagy a következõ év tavaszán bár-
mi vethetõ.

2. A repce téli pusztulása esetén a következõ év ta-
vaszán tavaszi gabona (zab, tavaszi árpa, tavaszi bú-
za), kukorica (takarmány, siló, csemege, hibrid), olajre-
tek, mustár, tavaszi repce, cirok, köles, fénymag, hagy-
maféle, kender vethetõ, káposztaféle palántázható.

Extrém száraz idõjárási viszonyok fokozzák az utó-
hatás kockázatát.

Hatóanyag: 5,3 g/l aminopiralid + 13,3 g/l picloram
+ 500 g/l metazaklór.

Forgalmazási kategória: I. (felsõfokú növényvé-
delmi képesítéshez kötött).

Munkaegészségügyi várakozási idõ: 0 nap.

™ a Dow Chemical Company („Dow”) vagy a Dow leányvállalatának márkaneve.
Felhasználás elõtt mindig olvassa el és tartsa be a termékeken található címke utasításait!

INDUL AZ ÚJ AGRÁRKÖRNYEZET-GAZDÁLKODÁSI (AKG) PROGRAM

Milyen károkat okoz a hõség?
A hetek óta tartó kánikula bizony próbára teszi az embereket,

de növényeinket is megviseli, melyek csapadék híján csak öntözés-
sel juthatnak vízhez. Gáspár Zoltán, a Magyar Növényvédõ Mérnö-
ki és Növényorvosi Kamara Zala megyei szervezetének elnökhe-
lyettesével a növényvédelem aktuális teendõirõl beszélgettünk.
Elöljáróban az új agrárkörnyezet-gazdálkodási (AKG) program
részleteirõl kérdeztük.

Nincs megegyezés, de folyamatos az egyeztetés a Belügyminisz-
tériummal a Sormásra tervezett ideiglenes befogadóállomás ügyé-
ben – közölte szombaton a zalai település polgármestere az MTI-vel.

Kitüntetõ cím és szoboravatás

Szent István tiszteletére emeltek szobrot
Gelsén, amit a falunapon avattak fel. Az alko-
tást Doszpoth Ferenc ajánlotta fel a település-
nek. A rendezvényen Gelse Községért Kitünte-
tõ címet adományoztak Kerekes Endrénének.
Kati néni népi iparmûvészként fontos szerepet
játszik a helyi értékek megõrzésében, átörökí-
tésében. A közelmúltban hímzõszakkört veze-
tett. Az emlékkönyvtárban tartott záró
kiállításon az érdeklõdõk 60 páratlan szépségû
munkát – terítõk, asztali futók, jegykendõk,
díszpárnák – tekinthettek meg.

Katonadal-fesztivál és koszorúzás

Hatodik alkalommal rendeztek katonadal-
fesztivált Zalaapátiban. A rendezvényen emlé-
ket kívántak állítani az I. és II. világháborúban
harcolt hõs magyar katonáknak, felidézve azo-
kat a dalokat, amelyek a hazaszeretet, önbe-
csülés és az otthon utáni vágyódás érzéseirõl
szólnak. A rangos eseményen 15 jól felkészült
énekkar lépett a színpadra. A program elõtt
Vincze Tibor polgármester és Mészáros Károly
százados, a kaposvári 4. sz. Toborzó és Érdek-
védelmi Központ munkatársa megkoszorúzta
az I. és II. világháborús emlékmûvet. 

HOL LEGYEN A BEFOGADÓTÁBOR SORMÁSON?

Még egyeztetnek a Belügyminisztériummal


