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INFORMÁCIÓS ÉS KERESKEDELMI MEGYEI LAP
A motoros balesetek következményeit csökkentõ mûanyag
korlátokat helyeztek el a 76-os
fõút két zalai szakaszán, Zalaegerszeg
irányában
a
nagykapornaki tetõn valamint az
alsónemesapáti elágazó után a
kapaszkodósáv elsõ jobbra ívelõ
kanyarjában.

Vigh László országgyûlési képviselõ a nagykapornaki tetõn tartott
helyszínbejáráson elmondta: Magyarországon egyedülálló forgalomtechnikai megoldással igyekeznek a balesetek következményeit
csökkenteni. Az elmúlt másfél évben 38 motoros baleset történt a
megyében, és e tekintetben a
nagykapornaki tetõ kiemelten veszélyes helynek számít, ahol több
halálos motoros
baleset
fordult
már elõ. A hosszú
egyenest követõ
éles
kanyarban
gyakorta váratlan
útviszonyok között találják magukat az autósok és a
motorosok, akiknek figyelmét a
páratlan panoráma
is elvonja.
A meglévõ szalagkorlátok alsó részén elhelyezett
energiaelnyelõ mûanyag védõkorlát ugyan nem elõzi meg a balesetet, viszont a gyorshajtás vagy
megcsúszás miatt az útról kisodródó motorosok sérüléseit tompíthatja.
Rigó Csaba kormánymegbízott
kiemelte, az itt történt balesetek
miatt korábban figyelmeztetõ és
sebességkorlátozó táblákat helyeztek ki, útburkolati jeleket festettek fel. S már akkor szóba került
a védõkorlát felhelyezése, amit
most a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztõ Zrt. beruházásában
Nagykapornaknál 440 méter hoszszan építettek ki. A figyelemfelkeltõ, sárga korlátsávot alsónemesapáti elágazót követõ emelkedõn is kihelyezték. Az Olaszországban már használatos, de Magyarországon eddig másutt nem alkalmazott védõeszköz beszerzése
hatmillió forintba került.
Ide kamerát is kihelyeznek.
Nem a sebességet fogják mérni,
hanem a forgalmat figyelik majd.
Számos, anyagi kárral járó baleset
után ugyanis az autósok elhagyják
a helyszínt, a felvételek viszont
tisztázhatják a körülményeket.

A BALESETI SÉRÜLÉSEK SÚLYOSSÁGÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN

Motorosokat védõ korlát
Kormányablak Letenyén
 Letenyén október 2-án avatták fel a kormányablakot (országosan a 159.-et). Az eseményen részt vett dr. Baltay Tímea,
a kormányablakokért felelõs helyettes államtitkár, Cseresnyés
Péter államtitkár, országgyûlési képviselõ, Rigó Csaba kormánymegbízott és dr. Sifter Rózsa, a kormányhivatal fõigazgatója.
Dr. Baltay Tímea többek között arról beszélt, hogy 2015 végére a kormányablakok száma országosan közel 280-ra bõvül, a több
mint 420 elintézhetõ ügytípus pedig 1000-re emelkedik. A közigazgatás-fejlesztési program részeként 2011-ben kezdték meg
mûködésüket az elsõ ilyen egységes, integrált intézmények, amelyek egyszerûbbé és átláthatóbbá tették az ügyintézést.
Farkas Szilárd polgármester kiválónak értékelte a letenyei önkormányzat és a járási hivatal közötti együttmûködést. Mint
mondta, az újonnan nyílt kormányablak a járásban élõk és a
letenyei polgárok fontos ügyintézési helyszíne. Az itt nyújtott
elektronikus szolgáltatások a XXI. századi, megváltozott állampolgári igényeknek is teljes mértékben megfelelnek, így Letenye fejlõdésének ez irányú elõmozdítása jelentõs értéket képvisel.

Mányoki, az óceánhódító
Mányoki Attila, zalaegerszegi hosszútávúszó október 5-én, hétfõn magyar idõ szerint
reggel 9.29 órakor ugrott vízbe, hogy teljesítse az Ocean’s Seven sorozat – számára – negyedik állomását, a
Catalina-csatorna átúszását a Saint Catalinasziget és Los Angeles
közötti szorosban. Nem
sokkal 21 óra elõtt ért
célba, 32240 métert
úszott, nem éppen ideális körülmények között. Nem hivatalos idõeredménye: 10 óra 59
perc 40 másodperc.
A 41 éves Mányoki
Attila 2013-ban kezdte

el a világ hét legnehezebb tengeri csatornájának meghódítását magába foglaló sorozatot,
az Ocean’s Sevent. A La
Manche-csatornával
kezdte,
majd 2014-ben elsõ magyarként – és a világon tizenharmadikként – a japán Tsugarucsatornát úszta át.
Két héttel ezelõtt a hawaii
Molokai-csatornát gyõzte le: 54
kilométert úszott 12 óra 5 perc
alatt, amely a legjobb idõnek
számít a csatorna elsõ átúszása,
1961 óta.
„Tizenkét nap különbséggel
megcsináltam a két legnehezebb
átúszást a világon. Ilyen rövid
idõt még senki nem vállalt fel.
Ilyen rövid idõt még senki nem
vállalt fel. Jó érzés, hogy képes
voltam rá” – írta beszámolójában.
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Arany minõsítést nyert Balatongyörök az angliai Bristolban
tartott Európai Virágos Falvak
és Városok díjkiosztó versenyén. A 2014. évi Virágos Magyarország verseny gyõzteseként jutottunk a gálára, ahol
Európa 11 országát és 400 képviselõjét látták vendégül.

– Olyan elismerten magas színvonalú környezeti kultúrával rendelkezõ országok, mint Nagy-Britannia, Hollandia, Németország,
Olaszország, Ausztria, Belgium,
Csehország, Szlovénia és Írország
versenytársait is sikerült megelõznünk. Községünk a szeptember
derekán tartott bristoli megmérettetésen „falu” kategóriában
szerzett dobogós helyezést. Nem
csak Györökért lehetett izgulni:
város kategóriában Siófok is indult
és ezüstérmes lett. A dicsõséghozó elismerések a települések, a régiók és a Balaton pozícióit is erõsíthetik – mondta Biró Róbert polgármester, akit a versenyrõl kérdeztünk:
– Arany minõsítésével negyedszázad után Balatongyörök ismét
kimagasló eredményt ért el az
Entente Florale Europe nemzetközi környezetszépítõ versenyen.
Község kategóriájában rajtunk kívül csak egy ír falunak sikerült az
arany minõsítés megszerzése. Huszonöt év alatt mi vagyunk a harmadikak Magyarországról, akik
„község” kategóriában a legelõkelõbb elismerést kaphattunk. Az elért eredményekrõl mind a magyar,
mind a nemzetközi zsûri három
hónapig mélyen hallgatott, ezért
volt nagy az izgalom szeptember
18-áig. Balatongyörök vezetése és
lakossága, mind személyi, mind
anyagi vonatkozásban, egész évben nagy hangsúlyt és óriási energiát fektetett a közterületek, zöldfelületek fenntartására és az intézményi környezet virágosítására. A

AKTUÁLIS

EURÓPAI „VIRÁGELSÕ” HELY

Balatongyöröki virágesõ
környezetszépítõ versenyben –
ami összekovácsolta az itt élõket –
a környezettudatosság is az értékelt szempontok között volt. A
nagyszerû eredmény mögött rengeteg munka van, de már a hazafelé tartó úton, a delegáció tagjaival, a jövõt tervezgetve, örömmámorban ötleteltünk a „hogyan
tovább”-ról. Tény, hogy a balatoni
tájhoz illeszkedõ virágok kiültetéseivel, a virágágyások rendezettségével
nagy tetszést arattunk az ítészek körében, de a közösség
összefogását
is
nagyra értékelték.
A nyári hónapokban megduplázódó
lélekszámú, ezerháromszáz lakosú településen
Laczkó
Mária
fõkertész
szakmai koordinálásával vonzó közösségi tereket alakítottunk ki, több
évelõ növényt ültettünk, de egynyáriak is szépen színesítették a közterületeket, a portákat. A bírálók a jövõ
terveit is figyelembe véve, nagy
hangsúllyal értékelték a természetességet, a környezetvédelem, az ökológia, a környezettudatos oktatás, a természeti és
épített örökség megõrzése, a
korszerû hulladék- és energiagazdálkodás és a tájvédelem szempontjait, a harmonikus környezet
létrehozását és megóvását.

Örömmel éltem meg, hogy egy
éve a választásokkor még többen
egymásnak feszültünk, de most
egy hívó szóra képesek voltunk a
jó célért összefogni, hogy a nagyon erõs mezõnyben Balatongyörök rendezettségével, magas
színvonalú, a balatoni tájhoz kitûnõen illeszkedõ virágok kiültetéseivel rangos elismeréshez juthasson. A zsûri kiemelte, hogy a hibá-

egy tovább fejlesztendõ alapnak
tekintjük. Nagyon sok szóbeli és
írásbeli gratuláció jutott el hozzánk. A helyi, régiós és megyei sajtó is sokat foglalkozott az eredményünkkel. Több polgármestertársam jelezte: élni kíván a tapasztalatszerzõ munkalátogatás elõnyeivel. Az elmúlt évek legsikeresebb
idegenforgalmi szezonját zárhattuk. Két strandminõsítõ rendszer-

inkat, nehézségeinket egyáltalán
nem palástoltuk, de rendelkeztünk azok leküzdésére szolgáló
tervekkel, dokumentumokkal.
– Jöhet a hátradõlés ideje?
– Semmiképp sem. Az igaz,
hogy a gyõzelmünk után öt évig
nem nevezhetünk a versengésbe,
de megállás nincs. A fejlesztések
tovább folytatódnak. Mindenkinek
értésére adtuk, ezt a színvonalat

ben is a legjobb helyezést értük el,
elégedettek lehetünk a strandbevételekkel, és a szeptemberi vendégéjszakák száma is tíz százalékkal jobb lett az elõzõ év azonos
idõszakánál.
Õsszel, több színes programmal
vártuk a vendégeinket. Október
elején a gyermekeket a Keszthelyihegységben elrejtett kincskeresésre invitáltuk egy szellemvadá-

A tartós elhelyezkedésben
nyújtott segítséget megváltozott munkaképességû emberek
számára a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal országos
TÁMOP projektje, melynek keretében állásbörzét és záró konfeTöbb mint egymilliárd forint- renciát szerveztek Zalaegerszetal károsította meg a költségve- gen, a Keresztury VMK-ban.
tést egy budapesti és zalaegerszegi lakosokból álló bûnszervezet fémkereskedelmen kereszPopovics Réka, a Nemzeti Retül – közölte a Nemzeti Adó- és habilitációs és Szociális Hivatal fõVámhivatal bûnügyi szóvivõje.
igazgató-helyettese a rendezvényt megelõzõ sajtótájékozta-

Zala megyében 344 ügyfelet
vontak be, akik munkatapasztalatot, munkagyakorlatot szerezhettek az egyéves átlagos idõtartamú foglalkoztatás alatt. Közülük
147 fõ továbbfoglalkoztatását

Sárközi Alexandra közleményében az áll: a nyomozás adatai
szerint egy 34 éves budapesti
férfi irányította azokat a fõvárosi
cégeket, amelyek négymilliárd
forintot meghaladó értékben, az
áfa megfizetése nélkül szereztek
be fémipari termékeket olasz és
osztrák kohóktól, majd az árut
Magyarországon már bruttó áron
értékesítették. A kohóktól közvetlenül a végfelhasználókhoz leszállított árukat papíron szlovén,
majd magyar gazdasági társaságokon keresztül többször átszámlázták. Ezek a cégek valós
gazdasági tevékenységet nem
végeztek, és áfafizetési kötelezettségüknek sem tettek eleget.
A pénzügyi nyomozók a múlt
heti, negyven helyszínen zajló,
nyolc megyére kiterjedõ akcióban kommandósok segítségével
öt budapesti és két zalaegerszegi
gyanúsítottat elfogtak és elõállítottak. Õket és késõbb öt társukat gyanúsítottként hallgatták ki.
Több száz millió forint értékben
lefoglalták az áfacsalásban érintett cégek teljes vagyonát, jármûveket, gyártóberendezéseket,
és zárolták a bankszámlákat.

vállalták a munkaadók immár
bértámogatás nélkül. A projekt
részeként 57-en munkapiaci képzésen vehettek részt a megyébõl.
A Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatal a teljes projektidõszakban támogatja az ügyfeleket a tartós elhelyezkedés érdekében. Éppen ezért szerveztek
országos állásbörze-sorozatot,
melynek elsõ állomását Zalaegerszegen tartották. A negyven megyei munkáltató közel 190 álláshelyet kínált az álláskeresõknek.

együttélés módját. Ezért a közeljövõben erõfeszítéseket teszünk
azért, hogy egy igazi öko-falu lehessünk, a Zöld óvodánk pedig a
„Madárbarát Ovi” cím elnyeréséért
száll versenybe. Mindezen törekvések a turizmus nyelvére lefordítva is vonzóak lehetnek a bennünket felkeresni készülõ turistáknak.
– Milyen fejlesztések indulnak?
– A tûzoltó egyesület és az önkormányzat is pályázat segítségével most gazdagodott egy-egy
mikrobusszal. A templom alatti Petõfi utca szélesítését és a járdaépítést elkezdtük, de a templom környezetének második ütemben
történõ csinosítása is elkészül a tavaszig. A plusz adóbevételekbõl
jut majd a strandra is, ahol újabb
zöldfelületeket alakítunk ki és minden, a versenyeken jelzett hiányosságot felszámolunk. Tervezik
a 71-es fõút EU-forrásokból történõ megerõsítését a Szépkilátótól
Vonyarcvashegyig, de a fõút és a
Mandulás utca csomópontjának
forgalmi korszerûsítése is hamarosan startol. A Szépkilátó és a körforgalom közötti szakasz járdaépítési tervei készen vannak, forrásokat keresünk arra, hogy az útburkolat-felújítással együtt a járda is
kiépülhessen itt, ezért bõven akad
teendõ.
Nemes Norbert

szaton. A bor és gasztronómia szerelmesei pedig egy jó hangulatú
becehegyi bortúrán vehettek
részt. A borászok nemcsak borkóstolóval, hanem pogácsával, zsíros
kenyérrel is várták az érdeklõdõket. Az aktív pihenés kedvelõi pedig szervezett kerékpár- és gyalogtúrákhoz csatlakozhatnak. A
következõ idõszakban több olyan,
az önkormányzat által generált közösségi programot szervezünk,
ahol a falu lakói együtt végeznek
el faültetést, közterület-csinosítást. Eredményes az, ha egy fél
napot mindenki képes kiszakítani
idejébõl, erejébõl a közösség javára. A verseny szakmai iránymutatása is segíti azt, hogy melyik utat
válasszuk, ha a fejlesztésrõl van
szó. Sok olyan kedvezõ tapasztalatot gyûjtöttünk, ami viszonylag kis
anyagi erõ ráfordítással, jó partnerségben sikert hozhat.
Régen mûködött a Nagyparkoló helyén egy közösségi falukert,
ahol egy kis parcellát mindenki
mûvelhetett, akinek nem volt
nagy kertje. Ennek felélesztése
mellett az egészséges élelmiszer
elõállítás terén is lehetne elõbbre
lépni a honi és nemzetközi jó gyakorlatok átvételével. A verseny a
virágosításról szólt, de a virág csak
a szimbóluma azoknak az értékteremtõ közösségeknek, akik megtalálták a környezettükkel való

EGYMILLIÁRD FORINTNYI

LEZÁRULT A REHABILITÁCIÓS FOGLALKOZTATÁSI PROJEKT

Áfacsalás

Segítség az elhelyezkedésben

tón elmondta, a kormányhivatalok rehabilitációs szakigazgatási
szerveivel szoros együttmûködésben megvalósított projektbe
országosan 12465, míg Zala megyében 464 megváltozott munkaképességû embert vontak be.
Az ügyfelek a rehabilitációs szolgáltatások széles köre mellett
munkaerõ-piaci képzésben részesültek, támogatást kaptak utazási
és munkába járási költségeikhez,
valamint százszázalékos bérköltség-támogatást igényelhettek.

•

•

•

A november 30-ával befejezõdõ kétéves projekt legfontosabb
eredményeit záró konferencián
mutatták be. A megjelenteket dr.
Sifter Rózsa, a Zala Megyei Kormányhivatal fõigazgatója köszöntötte. Kiemelte a projekt jelentõségét, majd a megváltozott munkaképességû személyek rehabilitációs ellátásáról beszélt. A megyében 2012 januárjától ez idáig

•

közel 1300 ember lett a rehabilitációs hatóság ügyfele. Az ellátottakat Zalaegerszegen és Nagykanizsán fogadják, ahol rehabilitációs tervet készítenek számukra. A kormányhivatal szerzõdést
kötött a Támop-irodával valamint
a 4M szolgáltatóval, hogy bérköltség-támogatással, tanácsadással, munkapiaci információk
nyújtásával segítsék a megválto-

•

•
•

zott munkaképességû embereket
az elhelyezkedésben.
Vigh Ágota egyike azoknak,
akinek továbbfoglalkoztatását
vállalta munkaadója. Érdeklõdésünkre elmondta, a Támop-projektnek köszönhetõen tudott elhelyezkedni könyvelõként egy
nagykanizsai könyvelõirodánál.
Nagy segítség volt számára, hogy
utazási költségeit is támogatták,
így autóval tudott bejárni a munkahelyére. Külön öröm számára,
hogy továbbdolgozhat a cégnél,
mellyel megoldódott többéves
munkakeresési kálváriája. Álláskeresõ sorstársainak pedig azt ajánlja: soha ne adják fel, a kitartás
elõbb-utóbb eredményhez vezet.
– liv –
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KARMACS KAPITÁLIS KÍVÁNALMA

A megyei közgyûlés napirendjeibõl Közösségépítéssel fejlõdni
A megyei közgyûlés legutóbbi ülésén Egri Gyula tûzoltó ezredes,
a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója tájékoztatta a képviselõket a szervezet 2014. évben elvégzett legfontosabb feladatairól és megtett intézkedéseirõl, valamint ismertette a
2015. évre kitûzött legfõbb célokat.

Elmondta, hogy a 2014. év a
komoly kihívások és a megmérettetés éve volt igazgatóságuk számára, mivel januárban a havazással, februárban jelentõs ónos esõvel, májusban az Yvett Ciklon által
okozott szélviharral, a nyári hónapokban sárfolyásokkal, majd szeptemberben az áradásokkal kellett
felvenniük a küzdelmet. Összességében megállapítható, hogy az általános és célirányos felkészüléseknek és az eddigi védekezések
során szerzett gyakorlatnak köszönhetõen valamennyi esetben
helyt állt az Igazgatóság teljes állománya.
A tûzoltósági szakterülettel
kapcsolatban kiemelte, hogy Zalában óriási szerepe volt az
úgynevezett õrsprogram megvalósulásának, mivel az újonnan létesített katasztrófavédelmi õrsök
(2010. Zalakaros, 2014. Pacsa,
2016-ban várhatóan Letenye) révén lerövidültek a vonulási idõk,
amely által nagyobb biztonságba
került a lakosság és csökkentek a
vonulások költségei is.
A 2015. évi célok között kiemelt helyet foglal el többek között a veszélyhelyzetek tudatos,
tervszerû megelõzése, valamint az
önkéntes tûzoltó egyesületek számának növelése.
Nagy András, a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ügyvezetõ igazgatója beszámolt a

szervezet tevékenységérõl és folyamatban lévõ projektjeirõl, illetve benyújtott pályázatairól. A Zala
Megyei Idõsügyi Tanács elnöke,
Boda László tájékoztatást adott a
Közgyûlésnek a megyében élõ
idõskorúak érdekeit képviselõ testület tevékenységérõl, melynek
célja az idõs kor minél jobb szellemi, egészségi, gazdasági állapotban való eltöltésének segítése azzal a meggyõzõdéssel, hogy az
idõs ember érték.
Területfejlesztési koordinációs
hatáskörében eljárva a testület tájékoztatást kapott Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának tartalmáról,
amelynek megvalósítására a kormány 2015 augusztusában hozott
határozata szerint 11,196 milliárd
forint áll rendelkezésére fejleszté-

si forrásként. A megyei tervekkel
összhangban Zalaegerszeg is jelentõs összeget szán a fenntartható és minõségi foglalkoztatásra,
valamint a munkavállalói mobilitás
ösztönzésére. A programban
meghatározott fejlesztési célok és
a helyi gazdaság érdekében tett
erõfeszítések ugyanúgy szolgálják
a város, mint a térségben élõk érdekeit, így a közgyûlés is támogatja azok megvalósítását.
Idõközben megtörtént a megyei Integrált Területi Program
kormány általi elfogadása is kisebb
módosítási elvárásokkal, melyek
alapján a Zala Megyei Közgyûlés
ülésén módosította a Zala Megyei
Integrált Területi Program 3.0 változatát. E szerint a megyei önkormányzat számára jóváhagyott ITP
forráskeret 23,049 milliárd forint,
s ebbõl 20,507 milliárd forint öszszegû az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, 2,542 milliárd forint pedig az Európai Szociális
Alapból származó forrás. Várhatóan októberben már megjelennek
az elsõ pályázati felhívások.

A Magyar Szakszervezeti Szövetség Nyugat-Dunántúli Regionális képviselete
az IGR – „Jövõ a határtérségben” projekt befejezése után, tovább mûködteti
a projekt információs és tanácsadó szolgáltatásait, az Ausztriában dolgozó
magyar munkavállalók részére. Az eddigi több mint 70 ezer elégedett ügyfelünknek
– és minden Ausztriába dolgozni induló magyar állampolgárnak
személyesen állunk rendelkezésre a hét munkanapjain.

CSALÁDI JUTTATÁSOK, ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSEK,
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK AUSZTRIÁBÓL
Az Ausztriában dolgozó, magyar állampolgárok adó-visszatérítéssel, családi pótlékkal, GYES-igényléssel, valamit szociális ellátással kapcsolatos ügyeikkel biztonsággal fordulhatnak irodáinkhoz. Munkajogi panaszaikat – kellõ indokoltság esetén – az eisenstadti
irodánkhoz továbbítjuk. Kiemelt célunk, hogy az általunk elõkészített és kezelt ügyeket,
gyorsan és biztonságosan bonyolíthassa az állampolgár irodáinkon keresztül.

IRODÁINK ELÉRHETÕSÉGE, ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE:
Az irodák mindennap 08:00-tól 12:00 óráig fogadják az ügyfeleket. Elõzetes egyeztetés alapján – sürgõs esetben – ügyfélfogadási idõn túl is fogadunk ügyfeleket. Telefonon tanácsadás nincsen, csak külön idõpontot tudnak egyeztetni.
z Regionális Központi Iroda (MSZOSZ székház), Szombathely, Deák Ferenc u. 42.
Tel.: 06-94/340-656; mobil: +36-30/5127095 vagy +36-30/5142878
z Sopron Kistérségi Iroda (Iparkamara székháza), Sopron, Deák tér 14. földszint
mobil: +36-30/5129634
z Nagykanizsa Kistérségi Iroda (CÉLPONT üzletház), Nagykanizsa, Zrínyi u. 15. II. em.
mobil: +36-30/5129489
Hitvallásunk, hogy a magyar munkavállaló szociális, adó- és munkajogi biztonsága
biztosítva legyen Ausztriában, és minden olyan juttatáshoz hozzájusson,
mely munkaviszonya alapján õt megilleti.

„Értesítem immár a falunak a népét, gazdáink a szõlõt egy szemig leszedték. Sanyargatták, törték, préselték, keverték, csepegtetett levét hordóba öntötték, hogy bor lett belõle, a Teremtõt dicsérték. Falunk adóssága mind ki lett fizetve. Mit a kincstár adott, felét
visszavette. A támogatásnak meglett az ára, pályázati pénzbõl nem
jutott járdára. Amit lehet, azt majd megcsináljuk magunk, tán készül valami, ha sokat nem mulatunk! Demizson mélyére számûzzük
a gondot, jókedvünknek malmát, vígan megforgatjuk" – hirdette
Gulyás Balázs kisbíró, a Szent Mihály-nap tiszteletére tartott, szüreti felvonuláson.

A vigadalom szolgáltatott apropót,
hogy Kelemen Istvánt, Karmacs polgármesterét a község
fejlesztésérõl
faggassuk.
– A nem történelmi borvidékeken, így
Karmacs környékén
is fogynak a gazdák
által, szeretetbõl,
hobbi szinten mûvelt szõlõterületek
és a mûveléssel öszszefüggõ hagyományok is semmivé lesznek. A fiatalabbakat arra igyekszünk buzdítani, hogy a „csepõte, vadszõlõ, kökénybokor” helyett mondjanak
igent az itt évtizedek óta meglévõ szõlõfajták telepítésére. Komoly érték, hogy léteznek a faluban olyan közösségek, akik, önzetlenül képesek tenni a tradíciók
ápolásáért, mások öröméért.
Légvonalban mindössze három
kilométer választ el minket Hévíztõl, de ebbõl a közelségbõl eddig
nem sikerült komoly gazdasági
elõnyt kovácsolni, de görcsös ragaszkodásunk sincs a turizmus

erõltetett fejlesztéséhez. Erõs a
csend, a béke, a nyugalom, a tiszta természeti környezet és a
klasszikus falukép értékei mellett
való kiállásunk, de keressük azt,
ami „érdekes, vendégvonzó attrakció” lehet. A mezõgazdaság
fejlesztését kínáló, a mintegy
nyolchektáros, önkormányzati
területet is érintõ uniós pályázatok segíthetik a helyi gazdákkal
már meglévõ partneri együttmûködésünket.
Az õshonos állattartás is fejleszthetõ, de a legelõink, az erdei
ösvények mellett is kialakíthatók

a bakancsos-, kerékpáros-, vagy
öko-turistáknak kialakított sétáló,
pihenõ- és tûzrakóhelyek. Létesülhetne egy jóléti víztározóval
együtt kialakított park és összefüggõ erdõsítés sem kizárt. Ehhez jelentene nagy segítséget a
negyedszázada parkoló pályára
tett, fél kilométernél alig hoszszabb, Hévíz–Karmacs összekötõ
út aszfaltozása. A helyi és a fürdõvárosi rendezési tervek sem zárják ki ennek, a
most még poros
útnak a kiépítését,
aszfaltozását. A
képviselõ-testület
együttmûködési
készsége és kurázsija, a jó kapcsolatok ápolása is segítheti az elõbbre
jutást.
A 2016. évi
START
munkaprogramban teljes
támogatottság
mellett, tíz fõ számára biztosítunk munkalehetõséget. A kertészetünkben termelt
növényeket a helyi konyhán használjuk fel, ami jelentõs költségcsökkentést
eredményezhet.
Hasznosítani szeretnénk a bezárt
iskola épületét, és keressük a lehetõségét az óvoda, a konyha
modernizálásának. Eredményesen szeretnénk sáfárkodni a ránk
bízott javakkal. El szeretnénk érni, hogy Karmacs az elégedett
emberek otthona legyen, a község egy olyan nagycsalád maradjon, ahol mindenki jól érzi magát,
s ahová szívesen térhet haza.
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CSALÁD, AMELY ÖSSZEKÖTI A MAGYAR ÉS A HORVÁT NEMZETET

KÖRNYEZET

RÓZSAKERT, GYÜMÖLCSFELDOLGOZÓ, NAPELEMBÕL VILLANYÁRAM

Zrínyi-emléknap Molnáriban Nagypáli újabb sikerei a zöld úton
Magyar csoda Zalából, A XXI. századi falu, Európa második legjobb
zöld faluja, Egy magyar falu, amelynek a világ minden tájáról csodájára járnak – néhány cím a sok közül, mellyel az elmúlt években
Nagypálit illették a róla készített riportokban. A zalai kistelepülés a
megújuló energiák hasznosítása, valamint az agrokulturális értékek
felkarolása terén úttörõ munkát végez. Nagypáli idén újabb szintre lépett az ökofalu kialakításában, rózsakertet és gyümölcsfeldolgozó
üzemet létesített.

Molnári adott otthont a Zrínyiek Hagyományaiért Egyesület
rendezvényének, a horvát–magyar Zrínyi-emléknapnak a közelmúltban. A program szentmisével vette kezdetét, majd a kultúrházban a Zrínyiek életét és tevékenységét bemutató elõadásokra került sor.

Cseresnyés Péter államtitkár, a
térség országgyûlési képviselõje
köszöntötte a megjelenteket.
Mint mondta, a Zrínyi-család életútja példát mutat napjainkban is,
amikor olyan idõket élünk, hogy
mi választ el bennünket. A Zrínyiek példája ellenben arra utal, hogy
mi köt össze bennünket, két népet, a horvátot és a magyart, akik
egyaránt szolgálták hazájukat, Magyarországot és Horvátországot.
A hivatalos politika idõnként szúrós szemmel néz egymásra, de a
napi gondokat úgyis a Mura két oldalán élõ nép fogja megoldani saját védelmük érdekében, hangsúlyozta.
Vladimir Kalsan, a Csáktornyai
Muraköz Múzeum igazgatója elõadásában bemutatta a Zrínyi-család tagjait, akik hadvezérek, építészek, költõk, horvát bánok és
Zala megye fõispánjai voltak. Muraköz 1546-ban lett a Zrínyiek tulajdona, és maradt több mint egy
évszázadon át. A család Csáktornyára, a birtokuk legnagyobb és
leggazdagabb központjába telepí-

hely létesülhet, ahol méltó módon lehetne megemlékezni a várvédõkrõl. Õrtilos polgármestere
ígéretet tett arra, hogy az egykori vár területét a helyi örökség részévé nyilvánítják. Ebbõl adódóan
Zrínyi-Újvár a megyei örökség részévé is válhat – fejtette ki dr.
Padányi József.
– A Zrínyiek Hagyományaiért
Egyesületnek öt magyar és három
horvát település a tagja, Molnári,
Belezna, Murakeresztúr, a somogyi Õrtilos és Zákányfalu, valamint
Légrád, Donji Vidovec és Donja
Dubravna. A Honvédelmi Minisztérium, a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem és a Csáktornyai Múzeum szintén tagja az egyesületnek,
melyben partnerként mûködik
közre a Zala Megyei Múzeumok,
valamint a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága – mondta el

Dr. Padányi József a Zrínyi-Újvár kutatásáról beszél.
tette székhelyét. Uralkodásuk
alatt jelentõs fejlõdés következett
be nemcsak a vár, de a város és
egész Muraköz életében is. A költõ, hadvezér Zrínyi Miklós itt írta
meg Szigeti veszedelem címû
mûvét, és itt is hunyt el vadászat
közben. Öccse, Zrínyi Péter innen
irányította a bécsi udvar elleni
összeesküvést, ami a Zrínyiek
csáktornyai, és muraközi uralmának végét jelentette.
A résztvevõk részletes beszámolót hallhattak dr. Padányi József dandártábornoktól a ZrínyiÚjvárral kapcsolatos legfrissebb
kutatási eredményekrõl. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos rektorhelyettese elmondta, az Õrtilos és Belezna között álló, Zrínyi Miklós által megerõsített egykori vár Muraköz
(ami évszázadokon át a magyarországi Zala vármegye részét képezte) védelmét látta el. A vár az
1664. júniusi ostromban pusztult
el, miután a törökök felégették.
A mûszeres feltárás során számos
muskétagolyó és ágyúgolyó került elõ, jelezve az ostrom területét. A leletekbõl kiderül az is,
hogy háromsoros cölöpsor tartotta a földvárat, melynek kinézetérõl látványtervet, makettet is
készítettek.
– Cél a vár teljes nyomvonalának feltárása. Ezt segítené elõ a
várkút megtalálása, melybe az elesett keresztény katonák holttesteit dobálták. Itt olyan szakrális

érdeklõdésünkre Vuk István, Molnári polgármestere. – Évrõl évre
más település rendezi meg a Zrínyi-emléknapot, melynek fõ célja
a Zrínyiekhez kötõdõ hagyományok bemutatása, felelevenítése.
A rendezvény a megemlékezés
mellett alkalmat ad arra is, hogy
megbeszéljük teendõinket, illetve
feltérképezzük a potenciális pályázati lehetõségeket az õrtilosi
Szent Mihály hegyen feltételezett
Zrínyi-Újvár kutatásának folytatása
érdekében. Az egyesület kiadványok megjelentetését is támogatja pályázati forrásokból. Legutóbb tavaly jelent meg egy öszszefoglaló kötet magyar és horvát
nyelven a Zrínyi-Újvár feltárásának
eddigi eredményeirõl dr. Padányi
József, a kutatást irányító profeszszor tollából. A kutatás finanszírozására pedig a Somogy Megyei
Múzeum nyert pályázatot.

Vuk István polgármestert Molnári életérõl is kérdeztük.
– A közelmúltban két Volkswagen buszt nyertünk a Leader-programon, egyik az önkormányzat,
míg a másik a sportegyesület
munkáját segíti. Befejeztük a nyolc
települést érintõ Leaderes projektben a térfigyelõ kamerarendszer
létesítését községünkben. Saját
erõbõl oldottuk meg a kápolna felújítását, amit a Zrínyi-emléknapon
a szentmise után szenteltünk fel.
Az MLSZ pályázatán szintén nyertünk támogatást, a mûfüves
sportpályát a közeljövõben szeretnénk megépíteni. Az önkormányzat kiadásainak csökkentése érdekében egy pályázatot készítünk
elõ. Napelemes rendszert telepítenénk épületeinkre, az óvodára, a
kultúrházra, a szennyvíztelepre és
a hivatalra, ami a villamosenergiaellátást biztosítaná igencsak költségtakarékos módon. Ilyen berendezést a templomra is telepítenénk, melyrõl meg szeretnénk állapodni az atyával.
Hogyan érinti Molnárit a migrációs hullám, a kérdésre a polgármester a következõket válaszolta.
– Molnárinál elég gyorsfolyású
a Mura, így nálunk nem kell számolni illegális határátlépéssel.
Természetesen segítünk a védekezésben. Tárgyaltunk a Honvédelmi Minisztériummal arról,
hogy szükség esetén szálláshelyet biztosítunk a katonáknak, határõröknek a látogatóközpontban és az iskolában. S segítünk
abban is, hogy a bevándorlók ne
a zöld határon, hanem azokon a
határátkelõkön keljenek át, ahol
regisztrálják õket. Emberként sajnáljuk a bevándorlókat, ugyanakkor teljesen egyetértünk a kormányzat szándékával, hogy a
rendet fenn kell tartani nemzeti
érdekeink érvényesítése érdekében. Annak idején Molnárinál határzár volt, így számunkra nem
kérdés, hogy tiszteljük hazánk és
más államok határait. Nem lehet
csak úgy keresztül-kasul menni
országokon, a határ tiszteletét, a
határátlépés szabályainak betartását másoktól is elvárjuk – hangsúlyozta Vuk István.
Az elõadásokat követõen zászlós felvonulással folytatódott a
megemlékezés. A Zrínyiek címerével ellátott vándorzászlót egy évig
õrizte Molnári, amit átadták
Õrtilosnak, a 2016. évi rendezvény
házigazda-településének.
Antal Lívia

Igencsak mozgalmasan telt el az
elmúlt idõszak Nagypáliban, melyrõl Köcse Tibor polgármestert kérdeztük.
– A rózsakert kialakításához 20
millió forint pályázati támogatást
nyertünk. Márk Gergely rózsanemesítõ munkájának kívántunk méltó emléket állítani a rózsakerttel,
ahol mintegy 350 fajtából 3650 darab rózsatövet ültettünk el. A rózsafajták megõrzése a hungarikum
bemutatása mellett kutatási célokat is szolgálhat, emellett turisztikai értékkel is bír. Szándékunk,
hogy országosan is egyedülálló rózsa génbankot hozunk létre. A rózsafalu program második ütemé-

ben a szántóföldeken rózsatermesztésbe fognánk, késõbb rózsatermékek elõállítására üzemet hoznánk létre, így a virágok munkahelyet is teremtenének.
– A zöld út falufejlesztési program újabb elemeként helyitermék-elõállító üzemet építettek.
– Az üzem önkormányzatunk és
a Natur Vital System Nonprofit Kft.
együttmûködésével létesült, melynek megvalósítását a Leader program segítette. Az üzem építészeti
technológiája révén egyben a hatékony energiafelhasználás mintaberuházása is. Itt hétféle feketegyümölcsbõl elsõsorban flavon kivonat, de más bio termékek is készülnek. Kiemelt cél, hogy a fekete
bogyós gyümölcsöket, így többek
között a szedret, a ribizkét, a berkenyét és a bodzát helyben termesszük. Mivel a település földrajzi
adottságai nem teszik lehetõvé a
fekete áfonya termesztését, ezért
a Heves megyei Nagyvizsnyón termesztett gyümölcsöt vásárolják
fel, és dolgozzák fel az üzemben.
Szeretnénk a lakosságot minél szélesebb körben bevonni a termesztésbe, ami kiegészítõ jövedelmet
jelenthet számukra.
– A napenergia hasznosítása
szintén újabb szintre lépett a településen.
– A „Fotovoltaikus rendszerek
kialakítása” címû pályázati konstrukcióban önkormányzatunk idén
26 millió forint európai uniós támogatást nyert, melyet 5,74 millió forint saját erõvel egészítettünk ki. A
beruházásban az önkormányzati
tulajdonú épületeken – Megújuló
Energiaforrások Innovációs Ökocentruma, Logisztikai Központ, faluház, orvosi rendelõ, Szolgáltató
Központ – napelemes rendszert telepítettünk idén augusztusban, ami
a villamosenergia-ellátást szolgálja.
Mégpedig költségtakarékos módon, jelentõsen csökkentve az önkormányzat kiadásait.
– A hagyományokhoz híven
idén is megrendezték a napkorona fesztivált.

– Az augusztus 14–16-ig tartó
napkorona fesztiválon rendkívül
gazdag programsorozattal vártuk
az érdeklõdõket. A nemzetközi hõlégballon-találkozó kiemelt színfoltja volt az eseménynek, a bátrabbak kipróbálhatták a hõlégballonos repülést. A látogatókat három
napon keresztül esetenként hajnalig tartó könnyûzenei programok
szórakoztatták, híres sztárvendégek teltház elõtt léptek fel, a fesztivál zárásaként fergeteges sikert
aratott a Kossuth-díjas Csík zenekar
nagykoncertje és a látványos tûzijáték. A kétnapos kulturális találkozón a kistérség 13 településébõl a
legkülönbözõbb mûfajokat képvi-

szelbe. Az együttmûködési megállapodás lengyel részrõl történõ elfogadása esetén még az idén aláírhatjuk a dokumentumot Nagypáliban, és vendégül láthatjuk
smardzewicei barátainkat, akiknél
augusztusban jártunk. A pályázat
kedvezõ elbírálását követõen indulhat meg a testvértelepülési
együttmûködés gyakorlati megvalósítása, a programok összeállítása,
egyeztetése, amelyben az itt élõk
javaslatait, ötleteit is várjuk.
– Hogyan sikerült az õszi családi nap?
– A rossz idõ miatt egy héttel
késõbb, október 3-án tartottuk
meg az õszi családi napot az Ökovölgyben, amely a „Magyarország,
szeretlek!" rendezvénnyel párosult.
A programok között közkívánatra
új elemként jelent meg a helyi közösségek fõzõversenye. Önkormányzatunk az alapanyagok beszerzéséhez csapatonként 10 ezer
forinttal járult hozzá. A nagy érdeklõdést bizonyítja, hogy tíz csapat is
indult a versenyen. Rotyogott a
pörkölt, a halászlé, a babgulyás,
nem hiányozott a sokak által kedvelt pacal sem, illatoztak a grillezett kolbászok, húsok, és még a
tárcsán készült gyros is színesítette
a palettát.
A gyerekek izgatottan vették
birtokba a légvárat, nemkülönben
a népi fajátékokat, melyek használata nemcsak számukra jelentett
felhõtlen örömet, a felnõttek is
próbára tették ügyességüket a
„négykezes” kacsavadászatban, a
gólyalábon járásban, vagy a „halászati mesterségben”. A gyerekeket
a Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár támogatásával a Kis Hétrét Zenekar zenés gyerekmûsora is

A gyümölcsfeldolgozó üzem átadásán.
selve 26 csoport mutatkozott be. A
fesztivál ugyancsak kiemelt eseménye volt az újabb testvértelepülési
szerzõdés megkötése, ezúttal a
szlovákiai Bodrogszerdahellyel.
– A megállapodás milyen további lehetõségeket kínál?
– Az Európai Unió támogatja a
visegrádi országok településeinek
testvérkapcsolati rendszerét. A pályázati felhívásra elkészült a szlovák
Bodrogszerdahellyel, a lengyel
Smardzewicevel, valamint Nagypálival megvalósítandó „Visegrádi
alappályázat” anyaga, amit szeptember elsején küldtünk el Brüsz-

szórakoztatta, a táncházban pedig
a Nagypáli Napraforgó Néptánc
Együttes vezetõjének, Vargovics
Beátának vezényletével kicsik és
nagyok együtt ropták fáradhatatlanul a népi táncot. A zsûri értékelése szerint valamennyi étel igazi remekmû volt, így nem volt értelme
a rangsorolásnak. Tehát valamenynyi csapat nyert, amit nagy tapsviharral fogadtak a jelenlévõk. Az
igazi véleménynyilvánítást az jelentette, hogy bõven fogyott mindenbõl, senki sem távozott éhesen és
szomjasan a rendezvényrõl – értékelt Köcse Tibor polgármester.

MEGYE

KALEIDOSZKÓP
Megújult a faluház Egerváron,
melyet a közelmúltban adtak át.
A helyi egyesületek már birtokba
is vették az épületet, melynek
tetõterébe költöztették át a
könyvtárat. A beruházással nemcsak megszépült a faluház, de
visszakapta már-már elfelejtett
funkcióját.

– A régi közösségi ház statikai
problémákból adódóan mintegy
20 éven át volt lezárva balesetveszély miatt. Tulajdonképpen csak
kallódott a fõút mellett. Leventeházból alakították ki, ahol mozi is
mûködött – mondta el érdeklõdésünkre Gyerkó Gábor polgármester. – Az épületet elõszeretettel
használták az óvodások és az iskolások is. Idõközben megépült az iskola tornaterme, ami helyszínt biztosított a kulturális életnek is. A faluház felújítását 34,5 millió forintos uniós támogatás segítette,
melynek pályázatát az Egervári
László Általános Iskoláért Alapítvány nyújtotta be. A kivitelezést
2014-ben végeztük el, ami teljes
körû felújítást tett lehetõvé a belsõ szerelési munkákon át a nyílászárók cseréjéig. Az épületet meg is
magasítottuk, hogy az új tetõszerkezet alatt galériát alakíthassunk
ki. Itt kapott új helyet a könyvtár.
Ezzel a faluház egy plusz funkcióval gazdagodott, amit követelményként elõ is írtak a projektben.
– Beköltöztek már a civil egyesületek?
– Igen. Az Együtt Egervárért
Egyesület székhelye lett a faluház,
amit természetesen a többi civil
szervezet is használhat. Az egyesületeknek egyébként eddig is
volt és van helye, ahol találkozóikat tarthatják. A faluházban új
programként tornázni is lehet,
melyre fiatalokat, idõsebbeket
egyaránt várnak. Az október 23-i
megemlékezést is ott tartjuk, melyen a közönség ismét megtekintheti Mazzag Imre 56-os esemé-
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Gyümölcsözõ tenni akarás Egerváron
nyeket megörökítõ fotóit. A faluház vasárnap kivételével mindennapos nyitva tartással áll rendelkezésre, mûködtetését a Nemzeti
Mûvelõdési Intézet által támogatott kulturális közfoglalkoztatottak látják el.
– Hogyan sikerült berendezni
az épületet?
– A faluházra elnyert támogatást csak a felújításra lehetett felhasználni. Ezért is örülünk annak,
hogy a lakosság magáénak érzi a
megújult létesítményt. Felajánlásaikból egy játszósarkot tudtunk
kialakítani az emeleten. Kaptunk
még egy pingpongasztalt, és hamarosan egy csocsóasztal érkezik.
– A faluért tenni akarás közösségi munkában is megnyilvánul.

fenntartjuk a köztereink rendezettségét. Felújítottuk a buszmegálló homlokzatán található feliratot és fémcímert, amit igencsak
tönkretett a rozsda, valamint
megszépültek a köztéri bútoraink.
A templomdombon lévõ 48-49-es
kopjafa renoválását az egyik képviselõ végezte el. A ravatalozó falát
és faszerkezetét egy helyi vállalkozó, míg a köztereken található korlátokat diákmunka keretében három középiskolás fiatal festette le.
A civil szervezetek tulajdonképpen
egymással vetekedtek a munkában, az Együtt Egervárért Egyesület például a fõtér gondozását vállalta fel. Egész nyáron rendszeresen gyomlálták a területet, ápolták
a virágokat, és gyomláltak a várnál

Gyerkó Gábor, Manninger Jenõ és V. Németh Zsolt;
ünnepi pillanatok a faluház átadásán.

oltókocsit, kicserélték kerekeit és
lefestették. Emellett rendbe tették a lõtér és a helytörténeti klub
épületét és környezetét. A Pincedombon elbontásra került a régi
rozoga toalett, melynek helyére
egy új faszerkezetes fatárolót fogunk építeni, melynek betonalapja
már elkészült.
– A tornaterem tetején jól látszanak a napelemek. Milyen beruházást hajtottak végre?
– A villanyáramot biztosító napelemes rendszer kialakítására 35,5
millió forintot nyertünk. A közös
hivatal épületére 12, az óvodára
45, míg a tornaterem tetejére 140
darab napelemtábla került. A beruházás jelentõsége az energiaAz önkormányzat támogatást nyújt az újszülöttek családjának.
megtakarításban rejlik, hiszen ezLegutóbb Luif Hannát és családját lepték meg az ajándékkal.
által sokkal kevesebbet kell kiad– A választások után elhatároz- lévõ játszótéren is. Az Egervári nunk a villanyszámlákra.
tuk, hogy nagyobb gondot fordí- Helytörténeti és Községszépítõ
– Hogyan ünnepelték meg idei
tunk településünk értékeire, és Egyesület tagjai felújították a tûz- falunapjukat?

GÁL LÁSZLÓNÉ NEGYEDSZÁZADA POLGÁRMESTER

– Idén kettéválasztottuk az eseményt, így
augusztus 20-án (csütörtökön) csak az állami
ünnepet tartottuk meg.
Évek óta hagyomány,
hogy a falunapot a 20ához legközelebb esõ
hét végén tartjuk meg,
ami így is történt. Délelõtt sportprogramok kaptak szerepet a futballpályán, a lõtéren pedig a lövészverseny. A falunap délután a
Pincedombon folytatódott, melynek egyik színfoltja a hagyományos fõzõverseny volt, ahol nagyon sok csapat serénykedett. A
gyerekeket különféle programok –
íjászat, légvár, lovaglás, csillámtetoválás, mézeskalács-készítés –
várták. A rendezvénysátor színpadán egymást követték a helyi és
környékbeli mûvészeti csoportok
bemutatói. Ugyancsak nagy sikert
aratott Éder Gabee, valamint az
Orfeum Vándorszínpad mûsora. Az
estét egy igencsak látványos program, mégpedig egy tûzzsonglõrbemutató zárta. A jókedv, hangulat magáért beszélt, a látogatottságot tekintve az eddigi legnépesebb falunapot tudhatjuk magunk
mögött.

November 7-én a szépkorúak találkozóját tartjuk, melynek szintén nagy
hagyományai vannak nálunk. Idén ismét megrendezzük a tavaly új programként bevezetett adventi forgatagot a fõtéren. Egy szép adventi koszorút helyeztünk ki, amely mellett három hétvégén gyûltünk össze egy kis
beszélgetésre, forralt borral és pogácsával.
– Idén a várkastély projektjeinek köszönhetõen több új létesítménnyel szépült a település.
– Az Egervári Estékért, Hagyományokért, Kultúráért Alapítvány
sikeres pályázata egy látványos
beruházást tett lehetõvé. Így készülhetett el a várkastély szomszédságában a várjátszótér, ami
népszerû a gyermekek körében.
Az üzemeltetõ vállalkozás sikeres
pályázata révén egy L-alakú rendezvénytér, a kemencés szín épült,
valamint korszerû várkonyha létesült a várkastélyban, ahol még zajlik a szálláshelyek korszerûsítése.
Ezek átadása az év végén történik
meg. Örömünkre szolgálnak ezek a
fejlesztések, melyek Egervárt szépítik, az itt élõket gyarapítják - zárta a beszélgetést Gyerkó Gábor
polgármester.
Antal Lívia

MINDEN, AMI GESZTENYE

Pusztaederics: tovább vinni dolgainkat Gesztenyés nap Galambokon
A hazai polgármesterek közül mindössze 168-an vannak azok, akik
25 éve látják el ezt a tisztséget, vagyis „egyidõsek” az önkormányzati rendszerrel. Gál Lászlóné, Pusztaederics polgármestere egyik közülük, aki részt vett az önkormányzatiság fennállásának 25. évfordulóját ünneplõ budapesti rendezvényen, a közelmúltban.

– Önkormányzatunk csak saját
bevételeibõl gazdálkodhat. Településünk adóerõ-képessége ugyanis
magas a 30 milliós iparûzési adó
bevétele miatt,
lélekszáma viszont alacsony,
170 fõ. Mindezek
miatt
semmilyen állami normatívát nem kap
feladatai ellátására – beszélt
a kistelepülés
helyzetérõl Gál
Lászlóné polgármester. – A
falu határában
található a pusztaedericsi földalatti
gáztároló. Az iparûzési adót anno
azért vezettük be, hogy fejlesszük
a települést, de a 30 millió forintból alig jut erre a célra, mert ebbõl
az összegbõl tudjuk mûködtetni a
települést. Emellett elmondható
az is, hogy az itt élõket semmilyen
adóval nem terheljük. Nincsen
kommunális adó, a lakossági szemétszállítás díját önkormányzatunk fizeti, és hozzájárulunk a vízdíjhoz is.
Továbbra is ingyen kapja minden diák a tankönyvet, azok is, akik
nem tartoznak bele a kedvezményezettek körébe. Az ovisokat saját buszunkkal szállítjuk, az iskolásokat is IVECO kisbuszunkkal. Utóbbi üzemeltetésére, ami a KLIK fel-

adata, februártól közel kétmillió
forintot fordítottunk. Az elmúlt
idõszakban játszóteret létesítettünk, és felújítottuk a tekepályát

közel két-két millió forint saját erõbõl. Egy nyertes pályázatból új falubuszt vásároltunk, de a régit is
üzemben tartjuk. Zsáktelepülés révén bõven akad szállítási feladat,
mellyel az itt élõket segítjük. Örömünkre szolgál az is, hogy csökkent a közmunkások száma, egyre
többen tudnak elhelyezkedni a
munkaerõpiacon.
Sajnos a mai napig nem rendezõdött a közös hivatal ügye, a
Söjtörrel való fúzió nem mûködött,
ebbe közrejátszott egy – más település által indított – bírósági eljárás. Ez sajnos az érdemi munkára,
a mindennapi tevékenységre is rányomta a bélyegét. Véleményem
szerint a tíz település közös mûködésére lett volna lehetõség, ha azt

valamennyien egymás érdekeit és
adottságait is figyelembe véve
képviseljük. Most várunk a
sorsunkra…
Szerencsére ebbõl a helyzetbõl
a lakosság semmit nem vett észre,
a hivatali munka úgy folyt, mint
addig. Örvendetes dolog, hogy a
régi két közös önkormányzattal jól
együtt
tudunk
dolgozni
–
Baktüttössel és Tófejjel. A mindennapjainkat érintõ dolgaink is állandóan változnak. Több mint tíz év
után kell most orvost cserélnünk, a
régi háziorvosunk elment, és az
evangélikus lelkész hivatalában is –
mi Pusztaszentlászlóhoz tartozunk
– változás történt, nyugdíjba vonulás miatt. Örömünkre szolgál, hogy
sem orvos, sem lelkész nélkül nem
voltunk egyetlen napig sem.
Feladataink, terveink, elképzeléseink vannak az elkövetkezendõ
évekre is. A 25 év alatt létrehozott
számtalan érték megõrzése, az ingatlanok, utak, járdák felújítása,
pótlása, a kis játszótér bõvítése,
közösségi tér fejlesztése, a falusi
turizmus fellendítése, a gépparkunk felújítása, fejlesztése mindmind céljaink között szerepel, de
komoly feladat a szolgáltatások értékmegõrzõ módon való üzemeltetése, úgy a falugondnok, mint a
széles körû szociális ellátás terén
egyaránt. Fiatal valamint új képviselõkollégáim szeretettel, elhivatottsággal és új arculattal vannak
jelen a település életében, mi régiek – ketten 25 éve – pedig próbáljuk a negyedszázada elindított,
megteremtett és további törõdésre váró dolgainkat tovább vinni az
egész település örömére és megelégedésére – fejtette ki Gál
Lászlóné polgármester.

Nyolcadik alkalommal rendeztek gesztenyés napot Galambokon,
melynek aktualitását a szelídgesztenye-szüret adta. A kulturális programmal, fõzõversennyel, kirakodóvásárral bõvelkedõ esemény házigazdája az önkormányzat és a Galamboki Hagyományõrzõ Alapítvány
volt, melynek része a Galamboki Gesztenyés Lovagrend.

– A település és környéke hagyományosan gesztenyetermõ vidék, a gesztenyenappal ezt a tradíciót kívánjuk feleleveníteni, megmutatni. A szüreti mulatság egyben egy kulturális kohó is, amikor is
örvendezhetünk óvodás és iskolás
gyermekeink tehetségének, a környékbeli mûvészeti csoportok és
egyéni fellépõk színvonalas mûsorának – mondta el érdeklõdésünkre
Bertók Ferenc, Galambok polgármestere. – A fõzõverseny idén is
nagy népszerûségnek örvend, tizenkét csapat szorgoskodik a bográcsoknál. Önkormányzatunk a
zöldséges kert terményeivel járul
hozzá az alapanyagok biztosításá-

tünk, de mint látjuk, sokan hoztak
egy-egy tálcára való finomságot,
melynek egyik alapanyaga biztosan
gesztenye. S persze a sült
gesztenye sem maradhat ki a kínálatból.
Galambok határában több száz
éves gesztenyefák is találhatóak. A
gesztenye korábban sok család
megélhetéséhez járult hozzá. Sajnos a fák jelentõs része kihalt mostanra, éppen ezért gondolkodnak
gesztenyefák telepítésében.
– Önkormányzatunknak nincsenek gesztenyeerdei, ellenben
vannak olyan területeink, ahol
gesztenyecsemete kertet tudnánk
létesíteni. Erre lehetõséget bizto-

hoz. Paprikát, paradicsomot, burgonyát, zöldség zöldjét, sárgarépát, egyszóval mindent, amit csak
kértek, szállítottunk számukra. Süteményversenyt idén nem hirdet-

sítana a mezõgazdasági Start munkaprogram, melynek eredményeire kiváltképp büszkék lehetünk. A
most már kéthektáros zöldséges
kerttel a teljes konyhai zöldségigé-

nyüket ki tudjuk elégíteni. Jut belõle a lakosságnak is, számukra
kedvezményesen értékesítjük, de
így is szép bevételt hoz az önkormányzatnak. Az idõsebbek különösen örülnek neki, hiszen nekik már
nehezen menne saját kiskertjük
megmûvelése. A zöldséges kert
egyben a helyi foglalkoztatás központja, ahol az emberek komolyan
veszik a munkát. Szintén pozitívumként értékelhetõ az, hogy sokat tanultak belõle, és kezdenek
visszatérni a régi kerékvágásba,
saját kertjeik mûveléséhez.
Bertók Ferenc korábban már
két ciklusban is képviselõ volt, de
nem az elõzõben. Mint mondja,
szülei is itt éltek, õ is itt nõtt fel. A
polgármesterséget azért vállalta,
hogy aktívabban vehessen részt a
falu életének jobbításában. Amikor
egy ütõképes képviselõ-testület
felállításának lehetõsége mutatkozott meg, elfogadta a felkérést. Azt
vallja, valamennyi település életét
kizárólag a munka viheti elõbbre, a
lakosságot csakis az értékteremtõ
munka tudja megtartani. A mezõgazdasági Start munkaprogramot
ezért indították el egy éve, mely
több mint húsz embernek ad munkát a településen, s amely egyértelmûen sikertörténet.
– liv –
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KONFERENCIA CSÁKTORNYÁN

Határon átnyúló együttmûködés
A Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttmûködési Program az Európai Együttmûködés Napját idén szeptember 10én egy nagyszabású konferenciával ünnepelte a horvátországi
Csáktornyán.

A 2007–2013 közötti ciklusban
mûködõ program több mint 49
millió euro EU-támogatást helyezett ki összesen 169 közös magyar–horvát projekthez, a határ
mindkét oldalán támogatva közös
fejlesztéseket. Új lehetõségek rejlenek eközben a 2014–2020 közötti idõszakban is, hiszen a Magyarország-Horvátország Interreg
V-A Együttmûködési Programot

2015. szeptember 7-én jóváhagyta az Európai Bizottság.
A csáktornyai konferencián
több mint háromszázan vettek
részt, mind a 169 támogatott
projekt képviseltette magát. A
résztvevõk betekintést nyerhettek a határon átnyúló együttmûködés
jövõjébe,
vagyis
a
2014–2020 közötti uniós pénzügyi
idõszak új prioritásaiba és a finan-

szírozási lehetõségekbe. Az eseményen Horvátországot a Területfejlesztési és EU Támogatások Minisztériumának államtitkára, míg
Magyarországot a Miniszterelnökség helyettes államtitkára képviselte.
Zala megye képviseletében dr.
Pál Attila, a Zala Megyei Közgyûlés
elnöke vett részt a Csáktornyán
megrendezésre került rendezvényen.
Az idei év különleges abból a
szempontból is, hogy immár 25
éves múltra tekint vissza az
Interreg, vagyis az európai határon átnyúló együttmûködés.

HIRDETÉS
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KITEKINTÕ
Gyenesdiás, a Keszthelyi-hegység délnyugati lábánál fekvõ
üdülõhely a Balaton által kínált
vonzerõkön kívül, a horgászat, a
vitorlázás, a csónakázás örömeit
kínálva, csodálatos természeti
környezetben, a népi építészet
emlékeivel és rendezvények sokaságával kápráztatta el a településre látogató vendégeket, a
nyár jelentõs részét itt töltõ üdülõvendégeket, az ide kirándulókat és a helyi lakosságot – kezdett bele fõszezoni összegzésébe
Gál Lajos polgármester.

Kiemelte, sikeres szezont
mondhattak magukénak és minden balatoni önkormányzat elégedett lenne, ha mindig ilyen fõidényt zárhatna, mint a mostani. A
polgármestert elöljáróban a strandi fejlesztésekrõl kérdeztük.
– A szezonra minõségi fejlesztésekkel készültünk, a különféle
minõsítõ rendszerek kritikai észrevételeinek gyors kiküszöbölésére törekedtünk. Az idõjárás is kegyes volt és a szép strandi környezet kialakítása nagyobb nehézségek nélkül megtörtént. Erõs
júliusunk és augusztusunk volt,
de májusban és júniusban is összpontosítani tudtuk az erõinket a
füvesítés véglegesítésére, a parkoló szépítésére, az utak aszfaltozására, a járdák építésére. Az
ápolt közterületeinket közel hetvenezer szál virág díszítette. A tavalyi strandi bevétel másfélszeresét könyveltük be, de az idénre
tervezetthez képest is harmadával magasabb összeget sikerült
beszedni. A Diási Játékstrandon a
partvédõmû emelését mintegy
félszáz méteres szakaszon kezdeményeztük. Pályázat segítségével
komfortosabbá szeretnénk tenni
a strandi közlekedõ gyalogutakat,
mert több helyen lesüllyedt egyegy rész, amit vissza kell tölteni. A
füvesítést is több helyen el kell

Vonyarcvashegyen az idei fõszezon felülmúlta a várakozásokat
mind az önkormányzat, mind az
idegenforgalom és vendéglátás
helyi szereplõi szerint.

– A fõidény megítélésénél mindenkor a strandi bevételek és az
idegenforgalmi adó (IFA) bevételek
nagysága számít mérvadónak. Az
idei évre betervezett IFA mintegy
92 százaléka szeptember végéig
már befolyt, és nagy a valószínûsége, hogy a tervezettnél magasabb
összeg realizálódik az esztendõ végéig. A strandi bevételeket tavaly
óvatosan terveztük és a forró nyár
segítségével, negyven százalékkal
magasabb bevételt tudtunk magunk mögött – osztotta meg a nyár
összesítésével kapcsolatos eredményeket Péter Károly polgármester,
akit elöljáróban a part menti beruházásokról kérdeztünk.
– Tavaly kezdõdött a Leventura
Kft. fejlesztése. Egy óriási, 1,7 hektáros területen vitorláskikötõ, másfélszer ekkora területen pedig a
hozzátartozó öböl épül meg. A 97
férõhelyes Vonyarc Marina, egy újszerû, alaposan megkomponált
komplexumként nõ ki majd az eddig parlagon heverõ, zagytéri területbõl. A fákkal, bokrokkal, cserjékkel rendezetlenül benõtt, illegális
hulladéklerakóval csúfított, gazos
parti rész – ami korábban a vízügyi
igazgatóság kezelésében volt –
már a szebbik arcát mutatja. A Balaton hírnevéhez méltó létesítmény avatását október végére tervezik. Korszerû kikötõi technológia,
környezetkímélõ vízellátás és
elektronika, szélessávú internet,
különleges étterem is várja majd az
ide érkezõket.
Október elsején írtuk alá a szerzõdést, a zagyteret is érintõ, 198,4
millió forintos kerékpárút fejlesztésére. A 71-es fõút forgalmának tehermentesítését szolgáló pályázat
munkálatait még idén év végéig el
kell végeznünk. Folyamatosan tárgyalunk a zagytéri partfal rehabili-
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ÉRTÉKÕRZÉS, ÉRTÉKTEREMTÉS

Gyenesdiás sikerreceptje
végezni. A vízszinttartás kérdését
úgy kell rendezni, hogy a minõségi állag megmaradjon. Sokat köszönhetünk a strandi animátoroknak, de jó összhangot teremtve mûködtünk együtt a többi vállalkozással is.
A Turisztikai Egyesület észrevételeit, javaslatait figyelembe véve
igyekszünk a következõ év terveit
elkészíteni. A siker és az eredmény
közös. A családbarát strandi miliõ
mellett egy öko-strand
víztakarékos megoldásaira, a szürkevíz-hasznosításra, a napcellás
energianyerésre, a napkollektoros meleg vizes
zuhanyzó telepítésére
fókuszálunk. A szelektív
hulladékgyûjtés és a
környezettudatosság
még
hangsúlyosabb
szerephez jut. Tervezzük még a nagy strandunk játszóterének modernizálását.
– Gyenesdiás rengeteg rendezvény helyszíne...
– Való igaz, hogy a
település családbarát
jellegét
maximálisan
megõrizve, rengeteg
nívós fesztiválnak és megannyi
színvonalas programnak biztosítottunk helyszínt pályázati támogatással. A nyár közepétõl nagy
rutinnal és sok éves tapasztalatot
begyûjtve tudtuk népszerûsíteni a
várva várt, minõségi és látogatott
fesztiválokat, a hal gasztro kultúrát, a bort, a helyi termékeket, a

krumplit és a Festeticsek örökségeként még a lovaglást is. Az éves
rendezvényeink költségét javarészben sikerült visszapályáznunk.
– Milyen pályázati támogatásokra számíthattak?
– Mûfüves focipályán rúghatják
a bõrt szeptembertõl a helyi diákok. Az MLSZ Országos Pályaépítési Programjának támogatásával
alakítottuk ki a sportolásra alkalmas területet a Kárpáti János Álta-

lános és Alapfokú Mûvészeti Iskola
udvarán. A pálya minden korosztály számára egész éves futballozási lehetõséget biztosít, de a mindennapos testnevelés céljaira is alkalmas. Munkagépeket már beszereztünk, az öltözõ tetõtere is kiépült, a Kinizsi Sportkör legújabb
TAO-s pályázata pedig pályakorsze-

rûsítését és lelátó kialakítását célozza. A diákok, szakkör keretében,
ingyenes vitorlásoktatáson vehetnek részt. A konszolidációs pályázatban 112 millió forint összeg van
elõirányozva utak aszfaltozására,
járdaépítésre, csapadékvíz elvezetésére a jövõ év tavaszáig.
A közintézményeink energiahatékonyabbá tételében segíthet az lön rendelõt kívánunk kialakítani. A
augusztusban beadott pályáza- jelenlegi gyermekorvosi rendelõtunk. Hõszigetelés-technikai fej- bõl egy felnõttorvosi praxist befogadó intézményt szeretnénk létrehozni. Egy védõnõi szolgálat elhelyezését is befogadó új gyermekorvosi rendelõ kialakításán is dolgozunk. Ha a már beadott pályázat
nem nyer, akkor jövõre önerõbõl
valósítjuk meg az elképzelésünket.
Szeretnénk az étkezdét is modernizálni. Az önkormányzati tulajdonba került, több mint kétszáz
éves malomépület tájházzá és
pékmúzeummá alakítása is idõszerû. A következõ évben várhatóan
nagy infrastrukturális beruházások
veszik majd kezdetüket.
– Az értékõrzésnek és értékteremtésnek is hagyománya van…
– Igen. Az önkormányzat megbízta a Gyenesdiási Köz-Kultúra
Alapítványt a települési értéktár
létrehozására, mûködtetésére.
Büszkék vagyunk a „gyeneslesztést tervezünk az iskolában és diásikumok” gyûjteményre. Egy
az óvodában. Az oviban már elin- szép kiadványba kerültek a község
dult a 150 millió forintos nagyság- természeti értékei, növény- és álrendû nyílászárócsere projekt. latvilága: a Nagymezõ, a FesteticsMinden intézményünk tetõterét kilátó, a Vadlánlik, a Pénzesúgy alakítottuk ki, hogy azok alkal- gödrök, a Kerek-hegy, a Varsásmasak legyenek a napkollektorok hegy, a Lakatos tetõ, a védett fafogadására. Az egészségcentrum sorok, a part épített környezete, a
fejlesztése is szívügyünk. Két kü- horgász- és vitorláskikötõk.

A FOLYAMATOS FALUFEJLESZTÉS

Vonyarcvashegyen nem vágyálom

tációjának megvalósításáról, a
pénzügyi források felkutatásáról,
mert a Balaton „elhabbolta” a part
egy részét. A korábban aszfaltos
kézilabdapályánk is a Balaton-partján van, amit karöltve a sportegyesülettel sikerül felújítani 18 milliós
TAO-s támogatás felhasználásával.
Soós Ottót, a sportegyesület elnökét kereshetik mindazok, akik a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerét fel kívánják használni a helyi sport segítésére.
– Nem volt hiány rendezvényekben...
– A nyári programokkal összefüggésben szinte csak pozitív viszszajelzés érkezett mind a turistáktól, mind a helyben és a környékünkön élõktõl. A kedvezõ idõjárásnak
is köszönhetõ, hogy a Ponty így jó
elnevezésû fesztiválunkra is ezernél
többen voltak kíváncsiak. A Balaton
szépségét minden évszak másképp
mutatja meg. A magyar tenger õszi
arca is varázslatos, ezért fordítunk

nagy figyelmet az utószezon programjaira is. Nagyon fontosnak érezzük a horgász-, a bakancsos- és a
kerékpáros turisták megbecsülését.
– Milyen további pályázatok és
önerõs fejlesztések segítik a község szépülését-épülését?
– Az adósságkonszolidációból
kimaradt, eredményesen gazdálkodó települések kormányzati támogatásából is több fejlesztés van
napirenden. Pluszforrásokkal honorálta az állam a jól gazdálkodó
településeket. A nekünk juttatott
pénzbõl az óvoda tetõterében alakítunk ki irodát és öltözõblokkot,
de a polgármesteri hivatal fûtéskorszerûsítését is meg szeretnénk
oldani. Folytatódik a sétány- és járdaépítés. Több utca aszfaltozása is
elkezdõdhet. A napelemes rendszer és a hõlégszivattyús fûtés
óvodai beüzemelésén túl vagyunk.
A rezsiköltségre, a remények és az
elvárás szerint, csak minimális öszszeget kell majd fordítani. Az ön-

kormányzat határozott a település
déli részének csapadékvíz-elvezetés tervezésérõl. A Helyi Építési
Szabályzat felülvizsgálata is saját
erõbõl készül el. A Petõfi utcai
gyalogossétány tervezése is hamarosan megkezdõdik.

– Vannak már ötletek strandfejlesztésre?
– A háromcsillagos Kék Hullám
Zászlóval, a Balatontipp-es arany
minõsítéssel, és a „legsportosabb”
titulussal kitüntetett strandunk bõvítésének tervezése is folyamatos,
és várhatóan nagy energiát köt
majd le ennek a feladatnak a végrehajtása, az év utolsó negyedében. Elsõ körben a labdarúgópályát szeretnénk új helyre költöztetni, majd jöhet a strandbõvítési tervek kivitelezése. A röplabdahálókat
és -oszlopokat újakra cseréljük,
mert ismét el akarjuk nyerni a „legsportosabb strand” vándorserleggel együtt járó címet.
A vízi mentõk számára egy magasított állványt építünk. Bõvítjük a
kerékpártárolók számát. A hármas
számú bejáratnál autóparkolókat
alakítunk ki. A képviselõ-testület
döntött arról, hogy a már mûködõ
on-line szisztéma kiegészítéseképpen, a következõ szezontól egy
mobil applikációs beléptetõ rendszert üzemelünk be. Az okos telefon tulajdonosai a belépõjegyüket
könnyen, sorállás nélkül megvásárolhatják.
– Milyen változásoknak lehetnek tanúi a helybéliek?
– Az automata traffipax kiépítése a fõút györöki végén már megkezdõdött. Az óvodánál, a szülõk

A harmincoldalas kiadványban
az épített környezet kulturális
öröksége és a mûemlékek is helyet kaptak: a Szent Ilona-templom, a Havasboldogasszonytemplom, a Dar-nay-pince, a Mária-szobor, a Nepomuki Szent János-forrás és -szobor, a Talabérféle vízimalom, az útszéli kõkeresztek, az avar történeti kiállítást
rendszerezõ Pásztorház, az antik
kályha magángyûjtemény.
Nagy büszkeséggel tekintünk a
helyi amatõrmûvészeti mozgalom
képviselõire: a népdalkörre, a dalárdára, a Gyenesi Négyesre, a
Gyenes Néptánc Együttesre, a
községi kórusra és a Varázshangok
együttesre. Közülük valamennyien föllépnek az október 17-én,
szombaton este hét órakor a
keszthelyi Balaton Színházban
kezdõdõ egészestés mûvészeti
bemutatón. Rajtuk kívül Kenesei
Aurélia versmondó, Fodor Mátyás,
Aranysarkantyús szólótáncos, a
Gyenes Gyermek Tánccsoport, az
Apraja Tánccsoport, a Füzike és
Csicseri Énekegyüttes, az iskola
kórusa, a Szivárvány Éneklõ Csoport, a Harangláb Együttes és a
Gyenesi Betyárok is kitesznek
majd magukért.
Nemes Norbert

kérését figyelembe véve, egy jelzõlámpás gyalogátkelõhely készül el
október végéig. Az iskolánk fenntartása tavalyelõtt év elején átkerült a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz (KLIK). A képviselõ-testület akkor önként vállalta az
iskola mûködtetését. Most a törvényi szabályozás szerint már a KLIK
felel az iskola fenntartásáért és mûködéséért is, de az önkormányzat
további együttmûködésben szeretné a palatetõt cserépfedésûre
cserélni.
Egy kézmûves üzem beindításával folytatni akarjuk a mandulás
kert projektet. A település brandjeként hidegen és melegen sajtolt
mandulaolajat állítanánk elõ, édes
és sós mandulát pörkölnénk. A Virágos Magyarországért versenymozgalom második fordulójába
bekerülve várjuk az októberi döntést az elért helyezésünkrõl. Tavaly
is részt vettünk és jövõre is elindulunk az Európai behúzós horgászversenyen, amit a Simon Ferenc elnökletével mûködõ horgászegyesületünk koordinál. A horgászturizmus fejlesztési irányairól, az új horgászcsónak-kikötõ építésérõl, az
anyagi források felkutatásáról sokszor egyeztetünk.
A Szent Mihály-hegy Védõ és
Vendégváró Egyesülettel közösen
tervezzük illemhelyekkel és egy vizesblokkal bõvíteni a kápolnához
vezetõ út alsó részén lévõ pihenõrészt. Az esküvõjüket ide szervezõk
részérõl és a kerékpáros turisták
oldaláról is igény mutatkozott arra,
hogy itt is modernizáljunk. A sportegyesületen belül társastánc szakosztály kezdte meg mûködését. A
mûvelõdési házban szombatonként találkoznak a táncolni szeretõk. Az Art Egyesület mûvészetpártoló tevékenységét is nagyra értékeljük. Õk különféle kiállításokat és
mûvésztáborokat, alkotóközösségi
bemutatókat a mûvelõdési házzal
közösen szervezve viszik a település jó hírét még az országhatárokon túlra is.
– nemes –
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Új alternatíva a kalászosok õszi gyomirtásában
A nagy széltippan elleni védekezést õsszel tudjuk a legnagyobb hatékonysággal megoldani. Azonban gyakran hatékonysági vagy utónövény-problémákkal szembesülünk. Ezeket a hátrányokat védi ki
a 2015 õszén bevezetésre kerülõ Bizon nevû repce
gyomirtó készítmény.

A hibrid vagy nagy termõképességû õszi búzák alacsony vetõmagnormájának köszönhetõen õsszel jelentõs tere van a gyomnövényeknek. Ha az ilyen állományokat áprilisig gyomosan hagyjuk, akkor termésveszteség jelentkezik a tavaszi gyomirtásig.

Szükség van tehát egy olyan jellegû õszi gyomirtásra, mely kiküszöböli a fent felsorolt tényezõk hátrányait
z Széles hatásspektrumú (levélen és talajon ke- és egy teljesen más dimenziót nyújt a termelõk részére.
Ennek záloga a Bizon.
resztüli hatás).
z Hosszú hatástartam (tenyészidõ végéig teljes
Hatóanyag-tartalma: 15 g/l penoxsulam + 3,75 g/l
gyommentességet biztosít).
florasulam + 100 g/l diflufenikan
z Kiváló hatékonyság nagy széltippan és a legtöbb, köztük nehezen irtható (árvácska, veroni- Javasolt dózis: 0,8–1,0 l/ha
ideje:
preemergens
vagy
korai
ka-, árvacsalán fajok) magról kelõ kétszikû Kijuttatás
posztemergens (a kultúrnövény 1 leveles állapotától
gyom ellen.
bokrosodásig (BBCH 11-23)
z Nincs utónövény-korlátozás.
Idõzítés: Preemergensen vagy a gyomok szik-2 leveles
állapotában (nagy széltippan 1-3 leveles fenológiai
Az õszi kalászos gabonákban, elsõsorban a nagy
állapotában), fagymentes idõszakban (max. 5 0C )
széltippannal fertõzött területeken terjedt el az õszi
gyomirtási technológia, melynek oka, hogy õsszel haté- Kiszerelés: 5 l
konyabban el lehet végezni a védekezést. Számos ha- Javasolt lémennyiség: 200–300 l/ha
tóanyag áll rendelkezésünkre a probléma megoldására, Keverhetõség: rovarölõ szerekkel keverhetõ illetve korai posztemergens kezelés esetén 0,5 l/ha Polyglycol
azonban az elmúlt években olyan folyamatoknak vahozzáadása javítja a hatékonyságot
gyunk tanúi, melyek megkövetelik az új, markánsabb
Hatástartam: a tenyészidõszak végéig gyommentessémegoldások használatát.
get biztosít
A nagy széltippan egyre erõteljesebb térbeli terjedé- Engedélyezett kultúra: õszi búza, õszi árpa, rozs,
tritikálé
sével egyre komolyabb termésveszteséget okoz a kalászos gabonákban (ha a nagy széltippan fertõzöttsége Talajigény: 1,0% humusztartalom felett
2-3 db/m2, akkor a terméskiesés eléri az 5%-ot, 8–10 Csapadékigény: a talajhatáshoz szükséges a kezelést
követõ 2 héten belül lehulló 15–20 mm csapadék
db/m2-nél ez az érték 10–15%, míg 15–20 db/m2-nél már
20–25% is lehet). Ez akár 500–1200 kg/ha termésvesz- Utónövény normál esetben: betakarítás után bármi
vethetõ
teséget is képes okozni.
Az elmúlt évek enyhe téli idõjárásának köszönhetõ- Kifagyás esetén (sekély talajmûvelést követõen) tavasszal vethetõ utónövény: tavaszi kalászos, kuen a nagy széltippan csírázása nem áll le novemberben,
korica, napraforgó, olajretek, mustár, cirok, köles,
hanem december–január–február során is folytatódik.
fénymag, hagymaféle, kender vethetõ
Számos hatóanyag (pl. triaszulfuron) azonban nem rendelkezik hosszú hatástartalommal, így a tél során kelõk
Érdemes minden olyan területen õsszel elvégezellen már hatástalanok, vagy csak minimális hatással
ni a gyomirtást, amely õszi és kora tavaszi egy- és
bírnak.
A télvégi – kora tavaszi csapadékszegény idõszakok kétszikû gyomokkal erõsen fertõzött, mivel ez biztogyakoribbá válása eredményeként az áprilisig gyomo- sítja a legnagyobb terméspotenciált a kalászos gasan maradt állományok nagy veszteséget szenvednek bona számára.
el a víz- és tápanyagkonkurencia miatt.

MILYEN ELÕNYÖKKEL JÁR A BIZON HASZNÁLATA?
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Palotás Zoltán, a Zalaapáti
Gábor Áron Általános Iskola igazgatója tragikus hirtelenséggel
hunyt el ötvennégy éves korában. A mindenki által kedvelt
Igazgató Úrtól mély megdöbbeÕ is vallotta Rousseaunéssel és szomorúsággal szeptember 25-én vettek búcsút val, aki így írt a gyermeZalaapátiban az egész falu rész- kekrõl: „Szeressétek a
gyermekeket, mert vétek
véte mellett.
nélkül valók, mint az anPalotás Zoltán 1960. december gyalok! A mi örömünkre
18-án
született
Letenyén, vannak a világon, hogy
Gyergyák Erzsébet és Palotás Já- jobbá tegyék a szívünnos második gyermekeként. Az ket!”
Igazgatóként mindig
általános iskolát szülõvárosában
végezte el, majd Nagykanizsán, a törekedett a sokszínûjelenlegi Batthyány Lajos, egykor ségre. Sokat tett azért,
Landler Jenõ Gimnáziumban hogy a diákok jól érezzék
érettségizett. Az akkor még köte- magukat az iskolában.
lezõ sorkatonai szolgálat után a Mindemellett nem csak
Pécsi Janus Pannonius Tudo- tanított, hanem maga is
mányegyetem Tanárképzõ Fõis- tanult. Az iskolavezetés
koláján kezdte meg tanulmányait, mellett pedagógusként is
ahol 1984-ben diplomázott, mint a megújulást képviselte. Számímatematika–testnevelõ szakos tástechnika tanári diplomát szertanár. A diploma átvétele után zett Szombathelyen 1993-ban és
egy héttel feleségül vette évfo- ezen a területen folyamatosan
lyamtársát, Selmeci Zitát, akivel fejlesztette tudását. 2002-ben
Zalaapátiban kezdték el közös csa- pedagógus-szakvizsgát tett a régi
ládi életüket. Mindketten, képesí- alma materben.
Mint igazgató, az oktatásban
tésüknek megfelelõen a Gábor
Áron Általános Iskolában kezdtek végbement változásokat levezétanítani és szorgalmas, kemény nyelte és elfogadtatta kollegáival,
munkával igyekeztek megterem- akik szerették és tisztelték, hiszen
teni a mindennapjaikhoz szüksé- mindenkivel megtalálta a közös
hangot és lojális volt. Hogy beoszges feltételeket.
Házasságukból egy gyermek tásában maradhasson, jelenleg
született: Balázs, akit feleségével második szakvizsgáját végezte, de
együtt, szeretetteljes családi lég- ezt már befejezni nem maradt
körben igyekeztek nevelni, élete ideje.
„Nomen est omen”, azaz „a
alakítását céltudatosan, a célszerûség józan tudatosságával for- név kötelez”, tarja a latin mondás.
málni. Palotás Zoltán imádta gyer- A török–magyar eredetû ZOLTÁN
mekét, akit nagy gonddal és sze- név jelentése: fejedelem, uralkoretettel nevelt, és akivel minden dó. A Zoltán név okos, gyors,
elemzõ elmével ajándékozza meg
tudását igyekezett megosztani.
Az 1992-es tanévet már viselõjét. Az igazi akarat és erõ
együtt kezdték: fia, mint tanuló, õ példája. Sorsát a gyõzni akarás és
pedig mint az iskola újonnan vá- harckészség vezérli. Számára minlasztott igazgatója. Palotás Zoltán den élethelyzetben a verseny a
élete végéig ezt a posztot töltöt- fontos. Feladata másokért küzdeni, s akkor kiteljesedhet.
te be legjobb tudása szerint.

In memoriam Palotás Zoltán

KIVÁLÓ GYAKORLATI MUNKÁVAL
ELSÕ HELYEZÉST ÉRT EL A ZALAVÍZ ZRT. CSAPATA A SZERELÕVERSENYEN
 A Zalavíz Zrt. csapata nyerte a 14. országos víziközmû szerelõversenyt. A kétnapos rendezvénynek Szombathely adott otthont,
ahol 2015. szeptember 17-én gyakorlati, szeptember 18-án elméleti feladatokat kellett megoldania a szakembereknek.
A verseny végén összetett
eredményt hirdettek, ahol az induló 20 csapat közül a Zalavíz Zrt.
munkatársai – Mészáros János,
Molnár László, Fitos Tamás és Takács István – vették át a gyõztesnek járó serleget, Böcskey Zsolt
mûszaki igazgató pedig azt a vándorzászlót, amely feljogosítja a

HORIZONT

társaságot arra, hogy a 2016-os
szerelõversenyt megrendezze. A
részletekrõl sajtótájékoztató keretében számoltak be, melyen részt
vettek az elsõ helyezést elért csapat tagjai is.
Az eseményen Nagy András
vezérigazgató gratulált a csapatnak, és mint fogalmazott, mindig

nagy öröm, amikor a Zalavíz munkatársai szakmai sikereket érnek
el. Ez büszkeséggel tölti el a vezetést, hiszen a siker egy hosszú,
tudatos munka következménye.
Mint mondta, már csak 43
víziközmû-szolgáltató mûködik az
országban, és az évente megrendezésre kerülõ szerelõversenyre
húsz csapat nevezett be. A zalaegerszegiek kiemelkedõ munkát
végeztek, maradéktalanul tudták
teljesíteni a feladatot, amely egy
fogorvosi rendelõ vízellátásának
biztosítása volt bekötéscserével,
úgy, hogy soha ne legyen vízhiány. Másnap az elméleti tudásukról adtak számot a versenyzõk, jogszabályi, munkavédelmi,
anyagismereti kérdésekre kellett
választ adni. Itt is jól teljesítettek,
így aztán megszerezték a verseny elsõ helyezését. A vezér-

igazgató hozzátette: az ilyen alkalmak nagyon jók a
kapcsolatok elmélyítésére, ismerkedésre. Fontosnak
tartja az együttmûködést a szolgáltató cégek között is,
ami kihathat a minõségi munkára.
A sajtótájékoztatón részt vett dr.
Kohuth Viktor, a
Vasivíz Zrt. vezérigazgatója, aki szintén gratulált az elért
eredményhez, melyet rendkívül rangos szakmai elismerésnek tart, és
ami jelzés a szolgáltatást igénybe
vevõ felhasználók
részére is. Mint
mondta, a zalaegerszegiek a legmagasabb pontszámot érték el a
versenyen, tudásukat, szorgalmukat dicséret illeti.
A négyfõs csapat vezetõje,
Mészáros János kérdésre válaszolva szólt a felkészülésrõl,
melynek egy részét szabadidejükben végezték. Elmondta: jól

Palotás Zoltán ilyen ember
volt, aki nevének jelentéséhez hûen élte meg életét, aki ideje nagy
részét a munkájának szentelte,
akiben óriási energia lakozott, akinek vezetõi munkáját a precíz és
kitartó munka jellemezte. A hivatása iránti elkötelezettség utolsó
munkában töltött napjáig kísérte.
Munkájára valóban igaz volt Gorkij
gondolata, aki így fogalmazott:
„Szeretned kell azt, amit csinálsz,
s akkor a legnehezebb munka is
alkotássá válik.”
Zalaapáti Közössége

összerakott, okosan kitalált feladatokkal szembesültek, és találkoztak néhány „csavarral” is, de
elbizonytalanító kérdéssel nem
szembesültek.
A szerelõverseny házigazdája
Szombathely után Zalaegerszeg
lesz.

