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STRATÉGIAI KÖZPONT LÉTESÜLT ZALAEGERSZEGEN

Közlekedésfejlesztés Svédországtól Adriáig
Fotó: Varga György

BETHLEN ISTVÁN SZOBRA NAGYKANIZSÁN

A fejlõdés irányát mutatja
Bethlen István bebizonyította, hogy a magyarok áldozata és
munkája képes legyõzni a lehetetlent is – hangoztatta az Országgyûlés elnöke ünnepi beszédében Nagykanizsán, a politikus bronzszobrának avatásakor a közelmúltban.

Kövér László kiemelte, Nagykanizsa egy olyan magyar államférfinak, gróf Bethlen Istvánnak állít
emléket, egykori országgyûlési
képviselõjének, aki tekintélyét és
befolyását mindig jó szívvel állította a város szolgálatába, és ennek eredményét építészeti örökség és a közemlékezet is õrzi.
Hozzátette: az 1920-ban újjáalakult magyar állam 1921 és 1931
között – Bethlen István miniszterelnöksége idején – a lehetetlent
teljesítette: felemelte a halálra
szánt Magyarországot és életképessé, versenyképessé tette.
Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára szerint Bethlen István szobra
a legméltóbb helyre került. Az Erzsébet tér Nagykanizsa megújításának, fejlõdésének jelképe. Az
alkotás azt üzeni, a közösségért
vállalt építõ munkának mindig
megvan az eredménye, hangsú-

lyozta a térség országgyûlési
képviselõje.
Dénes Sándor, Nagykanizsa
polgármestere úgy fogalmazott,
a város fejlõdésének irányát az
egyik legnagyobb államférfi,
Bethlen István bronzba öntött
alakja mutatja. A város példának
tekinti azt az embert és munkásságát, aki egy évtized alatt a magyar emberek összefogásával egy
megtört országot a mélybõl kiemelt.
Bethlen István 1921 és 1931
között volt miniszterelnök, 1935
és 1939 között az utolsó országgyûlési mandátumát függetlenként Nagykanizsán szerezte meg
és töltötte ki, utána ugyan 1944ig felsõházi tag maradt, de a politikai közélettõl fokozatosan viszszavonult.
Az Erzsébet téri egész alakos
bronzszobor Gera Katalin kaposvári képzõmûvész alkotása.

Pünkösdi népszokásaink

Pünkösd, a tavasz végének legnagyobb ünnepe néphagyományban és a vallási életben is fontos szerepet töltött be. Jól tudták a régiek, a nagy nyári munkák elõtt ünnepelni kell, köszönteni az új életet, imádkozni a bõ termésért, gyermekáldásért.
A pünkösdi népszokásoknak emléket állítva agyagozás, nemezelés, szalmázás, gyékényezés, díszítõfestés és hímzés horvát
motívumok alapján, fajátékok faragása várta az érdeklõdõket a
zalaegerszegi Kézmûvesek Házában. Bemutatkozott a Zalai Kovács Stúdió, a látogatók megtekinthették Szalay Imre dunántúli
cserépkályhamakettjeit, a Mura-menti horvátok viseletét, szõtteseit, fazekas edényeit a nagykanizsai Thúry György Múzeum néprajzi gyûjteményébõl. Fellépett a keszthelyi Család Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola tánccsoportja, a botfai Válicka Citerazenekar, a Nagykanizsai Horvát Tamburazenekar, valamint a
zalaegerszegi Énekmondó Együttes.

Fotó: Antal Lívia

Zalaegerszegen avatták fel a Közép-Európai Közlekedési Folyosó Korlátolt Felelõsségû Európai Területi Társulás (CETC-EGTC) megyeházán kialakított stratégiai központját. A társulás célja, hogy
biztonságosabbá, zöldebbé és gazdaságosabbá váljon a személyés áruszállítás Közép-Kelet-Európában.

Pontus Lindberg, a társulás
közgyûlésének elnöke, a svéd
Skane régió kormányzóhelyettese emlékeztetett arra, hogy az
E65-ös út – amelynek része a
magyarországi 86-os fõút – lett
az egyik legforgalmasabb útvonal a kontinensen az Európai
Unió bõvítését követõen. A svéd
kezdeményezésre 2004-ben létrejött társulás célja a közúti, vasúti, vízi és légi közlekedés szállítási útvonalainak modernizálása
és fejlesztése Svédországtól Adriáig.
Dr. Pál Attila, a Zala Megyei
Közgyûlés elnöke köszönetét fejezte ki, hogy a stratégiai központ Zalaegerszegen, a megye-

háza épületében nyílhatott meg.
Mint fogalmazott, bízik abban,
hogy az itt folyó munka nagyban
hozzájárul a társulás céljainak
megvalósulásához. A CETC-EGTC
költségvetésébõl tartják fenn a
központot, ahol egy fõ- és két
félállású zalai szakember dolgozik.
Dr. Sifter Rózsa zalai kormánymegbízott pohárköszöntõjében
a magyar kormány gazdaságfejlesztésre irányuló törekvéseit
emelte ki.
A szervezõdéshez 2007-ben
csatlakozott Zala megye. Az avatás elõtti közgyûlésen mutatták
be a stratégiai központ által elsõként kidolgozott, Környezet-

barát áruszállítás az egységesebb és versenyképesebb KözépKelet-Európáért címû projektjavaslatot.

Régészet napja
A Magyar Régész Szövetség felhívására létrejött országos programsorozat célja, hogy a régészeti kutatások eredményeit népszerûsítse, és felhívja a figyelmet
a régészeti lelõhelyek védelmére. Az idei rendezvény tematikájának fõ kérdései: „Honnan tudjuk,
hogy hol kell ásni? Honnan
tudjuk, hogy ott ásni kell?”
A Göcseji Múzeum május
28-i régészetnapi programján Orha Zoltán válaszol az
elsõ kérdésre 14 órától.
Honnan tudják a régészek, hogy a tervezett autópálya hol fut át régészeti lelõhelyeken, milyen hagyományos és modern felderítési
módszereket alkalmaznak.
Errõl 14.30-tól Elfe(le)dett
múlt – Régészet a Zalalövõt
elkerülõ út nyomvonalán –
címmel Simmer Lívia beszél.
15 órától a Körárkoktól a kõfalakig címû régészeti kiállítás tekinthetõ meg Straub
Péter szakmai vezetésével.
Az érdeklõdõket sírfeltárással valamint kézmûvesfoglalkozással is várják a Göcseji
Múzeumban.
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Végsõ elkeseredésében fordult a nyilvánossághoz Bánrévi
Mónika, aki súlyosan beteg gyermekét egyedül neveli. Segítsége
nincsen, így az emberek támogatását kéri, hogy fia utolsó hónapjait egy tiszta és szeretõ környezetben tölthesse.

Ágoston súlyos betegségben
szenved. Az orvosok izomsorvadást állapítottak meg nála. A most
14 éves fiú hónapok óta kórházban tölti idejét, ugyanis állapota
egy légúti megbetegedés miatt
kritikussá vált. Jelenleg egy lélegeztetõ gép tartja életben. A fiú
egyetlen kívánsága, hogy végre
elhagyhassa a kórházat. Otthoni
ápolásához az egészségügyi intézmény egy speciális lélegeztetõ
géppel hozzájárulna, azonban az
orvosok addig nem engedik el
Ágostont, amíg édesanyja nem
biztosít számára megfelelõ körülményeket.
– Jelenleg Magyarországon, a
TB támogatásának köszönhetõen
lehetõség van arra, hogy Ágoston
kapjon egy otthoni transzport lélegeztetõ gépet. Ennek azonban
higiénés és szociális feltételei
vannak – mondta el érdeklõdésünkre dr. Gárdos László, a Zala
Megyei Kórház Gyermekosztályának vezetõ fõorvosa, aki hozzátette: a protokoll szerint az édesanya egy megfelelõ kiképzés
után hazaviheti Ágostont és a
speciális eszközt. Ezt követõen
bizonyos idõközönként egy orvos
meglátogatja õket, ellenõrzi a fiú
állapotát és ha valami problémát
észlel, akkor Ágoston azonnal
visszakerül a kórházba.

AKTUÁLIS

BETEG GYERMEKÉT EGYEDÜL NEVELÕ ÉDESANYA SEGÍTSÉGET KÉR

Hazavinné, de nincs hová

Mónika és Ágoston egy önkormányzati bérlakásban él. A ház
azonban nincsen rendesen leszigetelve, a falak vastagon penészesek,
a nedvességtõl a padló szegélylécei pedig elrohadnak. Az orvosok
ebbe a környezetbe nem engedik
haza a légúti problémával küzdõ fiút. Ezért az édesanya most a lakosság segítségét kéri.
– Senkink sincsen, senkihez sem
tudok fordulni, csak mi ketten vagyunk. Olyannyira egyedül vagyunk, hogy akikrõl azt hittük a barátaink, már õk is ellenünk vannak
– mesélte Mónika, miközben körbevezetett a vasúti váróból átalakí-

•

tott otthonukban. Az édesanya –
aki korábban ápolóként dolgozott
a Zala Megyei Kórházban – hónapok óta csak fia gondozásával foglalkozik, így egyre nehezebb anyagi körülmények között élnek.
– Jelenleg nem tudok dolgozni,
így most méltányossági táppénzbõl, ápolási díjból, a 10 ezer forintos gyerektartásból és a családi
pótlékból élünk. Megtakarításunk
sajnos nincsen. A televíziót és
Ágoston Xbox-át is el kellett adnom, hogy valamibõl meg tudjunk
élni. Ezt nagyon sajnálom, mert így
már tényleg nem maradt semmi
szórakozása – mesélte az édesanya

•

•

– aki jól tudja, mennyire unatkozik
fia a kórházban – majd így folytatta: emellett sokkal kényelmesebb
lenne neki itthon, de tudom, hogy
ebbe a penészes, dohos környezetbe nem hozhatom haza. Nagyon szeretném õt boldoggá tenni, hiszen ki tudja, mennyit lehetünk még együtt.
Sajnos a LÉSZ Kft. jelenleg nem
tud cserelakást biztosítani a család
számára. Ennek ellenére Mónika
azt az ígéretet kapta, hogy május
végéig rendezik a meglévõ problémákat. A tervek szerint a szakemberek újraszigetelik a lábazatot, a
szobát pedig belsõ ásványgyapot
szigeteléssel fedik be, amire gipszkarton réteget húznak. Ezt egy
tisztasági festés követi majd. A
munkálatok után Ágoston remélhetõleg hazatérhet.
Idõközben a Magyar Vöröskereszt számlát nyitott. Így az, aki
enyhíteni szeretné a család gondjait, az alábbi számlaszámon teheti
meg. Ágoston jelige: 1040490049011599-70070000
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Megyegyûlési döntésekrõl
A megyei közgyûlés legutóbbi ülésén dr. Sipos Gyula megyei védelmi projektek találhatók egyerendõrfõkapitány számolt be a megye közbiztonsági helyzetérõl, bek mellett.
a lakosság szubjektív biztonságérzetének javítása érdekében tett
Györe Edina, a Szociális és Gyerintézkedésekrõl.
mekvédelmi Fõigazgatóság Zala
Megyei Kirendeltségének igazgatója tájékoztatást adott a megye
Elmondta, hogy 2015-ben csök- csapadékot és az így kialakult bel- területén mûködõ ellátórendszerkent Zalában a regisztrált bûncse- vizek miatti nehézségeket a tava- rõl. Szólt az elmúlt idõszakban
lekmények száma, ugyanakkor az szi vetést és a gombabetegségek végrehajtott és folyamatban lévõ
intézményi fejlesztésekrõl, szerveõszi hónapokban kiemelt feladatot kialakulását illetõen.
Komoly kihívást jelentett a gaz- zeti átalakulásokról, valamint bejelentett a rendõrség számára az
illegális migrációs nyomás, amely dák számára a tavalyi évben a szélt a szakdolgozói álláshelyek berészben a horvát–magyar határ- megváltozott támogatási rend- töltésének nehézségeirõl, a szakszakaszon jelentkezett, részben szer, ám a kamara által készített képzett munkaerõ hiányáról,
pedig a megyén átvezetõ fõbb Zöldítési kézikönyv és a falugaz- amely egyre inkább érezteti hatáközlekedési útvonalak kiemelt el- dász-hálózat segítségével szerve- sát intézményrendszerükben is.
lenõrzését foglalta magában. A la- zett csoportos tájékoztatók révén
Jogszabályi kötelezettségnek
kosság biztonságérzetének növe- végül problémamentesen zajlott a eleget téve a közgyûlés tájékoztalése érdekében jelentõsen nõtt a területalapú támogatási kérelmek tást kapott a 2015-ben elvégzett
közterületen szolgálatot teljesítõ benyújtása. Kedvezõ változások területfejlesztést és területrenderendõrök száma, a települések tapasztalhatók a megyei állatállo- zést érintõ munkáról, valamint
közbiztonsági helyzetének elem- mány tekintetében, melynek oka rendeletet alkotott a Zala Megyei
zését követõen új járõrözési út- részben a fekete- és szürkegazda- Önkormányzat 2015. évi gazdálkoirányterveket dolgoztak ki, kiemelt ság egy részének kifehéredése a dásának zárszámadásáról, s módofigyelmet fordítottak a bûn- és támogatások változása miatt, sította 2016. évi költségvetését.
A közgyûlés döntött a kötelezõ
baleset-megelõzésre – különös te- részben a tényleges állatlétszámkintettel az idõskorú lakosságra, növekedés. Hangsúlyozta, a NAK betelepítési kvóta elutasításáról.
gyermekekre és fiatalkorúakra –, a keretében kialakított falugazdászA megyei önkormányzat kiközlekedésbiztonság javítására. Te- hálózat lehetõvé teszi a gazdatá- emelt figyelmet szentel a határon
vékenységüket szoros együttmû- mogató rendszer hatékonyabb túli magyarság nemzeti identitásáködésben végezték az önkor- mûködését, melynek eredményei nak, kultúrájának megõrzésére. A
mányzatokkal és polgárõr egyesü- már a tavalyi évben is láthatóak Muravidéki Magyar Önkormányzati
Nemzeti Közösséggel 1992 óta
letekkel, s munkájuk eredményes- voltak.
ségét mutatja, hogy felméréseik
Dr. Nemcsók Dénes, a Nemzeti mûködnek együtt. A közgyûlés
szerint javult a lakosság körében is Fejlesztési Minisztérium Környeze- döntött, hogy idén egymillió forina rendõri munka megítélése. A ti és Energiahatékonysági Operatív tot ad a zalai szakemberek vezetéközgyûlés egyhangúlag fogadta el Programokért felelõs helyettes ál- sével zajló, iskolásoknak szóló dráa beszámolót.
lamtitkára a KEHOP elõkészítésérõl matábor szervezéséhez, ifjúsági
A Nemzeti Agrárgazdasági Ka- és végrehajtásáról tájékoztatta a programok szervezéséhez, a zalamara (NAK) tevékenységérõl, ki- közgyûlést. Részletesen bemutat- egerszegi Hevesi Sándor Színház
emelve a zalai feladatellátást, ta az egyes fejlesztési irányokat, lendvai vendégszerepléséhez, valaLendvay Miklós megyei igazgató kiemelte a zalai fejlesztéseket, mint a Bence Lajos 60. születésnapadott tájékoztatást. Kiemelte: az amelyek között települési szenny- jára készült monográfia kiadásának
elmúlt év elején esett rengeteg vízelvezetési projektek, élõhely- támogatásához.

Balatonmagyaród önkormányzata az ésszerû gazdálkodás híve,
soha nem gondolkodtak hitelek
felvételében, és csak azokra a kiírásokra pályáznak, melyek adott
elképzeléseik
megvalósítását
szolgálják – errõl is beszélt Kalász
Mátyás polgármester, akit a település mindennapjairól kérdeztünk.

– Idei költségvetésünket is a
rendelkezésre álló erõforrások racionalizálása jellemzi, vagyis úgy
gazdálkodunk, hogy minden beleférjen, hiszen soha nem tudni elõre, milyen nem várt kiadások jelentkeznek. A pályázatok tekintetében
is az elõregondolkodást részesítjük
elõnyben, mert általában késõn
tudjuk meg egy-egy kiírás célját, és
beadásának határideje is szoríthat
bennünket. Ezért fontos az önerõ
megteremtése, hogy egy pályázat

benyújtásának ne a hiánya legyen
az akadálya. Az már eleve rossz indulás, ha hitelt kellene felvenni az
önerõ biztosításához.
– Ezek szerint rendelkezésre áll
az önerõ. Milyen pályázati célokra
fordítanák?
– Ahogy már említettem, csak
azokra a kiírásokra kívánunk pályázni, melyek céljainknak és lehetõségeinknek maradéktalanul megfelelnek. Az elmúlt idõszakban nagyrészt saját erõbõl valamennyi közintézményünket rendbe tettük, a közelmúltban a kultúrház mögötti terület parkosítását is elvégeztük.
Hetven fát és cserjét ültettünk ki. A
járdák rekonstrukciójával folytatnánk a munkát. Mivel ezek nagy
összegû beruházások, pályázati forrásra számítunk, bízva a másodszori kedvezõ döntésben.
–Turisztikai fejlesztéseket nem
terveznek?
– Ez egy állandóan napirenden
lévõ téma, de nem tartom életszerûnek azt, hogy minden településnek ebben kelljen gondolkodnia.
Nálunk itt a Kis-Balaton mellett sok
minden, mégpedig egyedülálló módon adott, mégis nagyon megfontolandó egy turisztikai beruházás –
jelesül a volt iskolában szálláshelyet
létesíteni –, mert azt nemcsak
megvalósítani, de mûködtetni is
kell. Úgy vélem, minden szándék
kistérségi összefogást, vagyis a falvak bevonását kell, hogy képezze,
mert e nélkül nem érdemes belevágni fejlesztésekbe. Ez azonban
nem garantálja azt, hogy a turisták
majd megállnak Balatonmagyaródon a bivalyrezervátum és a Kányavári-sziget között.
–Pedig a falu környezete szép
és vonzó…
– Közmunkaprogramunk révén
folyamatosan figyelmet fordítunk

BALATONMAGYARÓD

A közösségépítés útján
faluközpontunk szépítésére, a virágos utcaképre. A lakosok túlnyomó
többsége szereti a települést, és ez
látszik a rendezett portákon. Van
azonban egy óriási gondunk, melynek megoldását az érintett hatóságoktól várjuk. A hivatal elõtti platánfákra ugyanis két-három éve
varjak telepedtek be, most már ötven fészkük is van. Nemcsak hangosak, de piszkuk kárt is tesz a felújított épületben és tetõszerkezetében. Az elöregedett fák is veszélyt jelentenek, mindazonáltal
jelképei faluközpontunknak, ezért

lombkoronametszéssel kívánjuk
felfrissíteni õket. Ezt javasolják a
szakemberek is.
– Hol tartanak a közösségépítésben?
–Kultúrházunk felújítását és eszközfejlesztését a közösségépítés
szándékával valósítottuk meg, remélve azt, hogy a lakosok önszervezõdõ módon használják is az intézményt. Azt gondolom, hogy ez a
folyamat már elindult, ami a civil
szervezetek mûködésének újragondolásában is megmutatkozik. A
Kis-Balaton Alapítványt önkormányzatunk hozta létre, melynek
munkáját öttagú kuratórium segíti
Hancsics József elnök vezetésével.
Õk önállóan, vagy az önkormányzattal karöltve szerveznek kulturális
és sportrendezvényeket, illetve hirdetik meg a legszebb konyhakert, a
legszebb udvar versenyeket, melyeket anyagilag is igyekeznek támogatni. Ezért számítanánk az egyszázalékos adófelajánlásokra és a lakosság támogatására is.
A Balatonmagyaród Községi Önkéntes Tûzoltó Egyesület elnöki feladatait szintén Hancsics József látja
el. Magyar Zoltán alpolgármester a

vezetõ, õ irányítja szakmailag a tevékenységet, melyhez a tûzoltóautótól kezdve minden eszköz a
rendelkezésükre áll. A hivatásos
tûzoltók munkájának segítése mellett tevékeny részvevõi rendezvényeinknek is.
A Kis-Balaton Polgárõrség Ritecz
Lajos és Mészáros József vezetésével, az önkormányzattal karöltve vigyázza a rendet. Ebben támaszkodhatnak a bejövõ utakat figyelõ kamerarendszerre, és természetesen
a rendõrséggel is jó kapcsolatot
ápolnak.
Településünkön sportkör is tevékenykedik, amely szintén élvezi önkormányzatunk támogatását. Mozgási, sportolási lehetõséget kínál a
lányok moderntánc-csoportja, továbbá
a
kultúrházban
lévõ
konditerem és karateterem. Szever
János fogja össze a karatésokat,
akik gyakorta tartanak bemutatókat programjainkon. Pingpongterem kialakítása is folyamatban van,
újabb lehetõséget biztosítva a mozogni vágyóknak. Dolgozunk azon,
hogy a sportkör mûködését szervezettebbé, összefogottabbá tegyük.
– Mely csoportok végeznek kulturális tevékenységet?
– Van egy nyugdíjasklubunk,
melynek elindítója és a mai napig
fõszervezõje Kovács Ferencné,
Magdus. A klubból alakult ki jó pár
éve egy színjátszó csoport és késõbb a Kendermagos kórus. A színjátszók szakmai vezetõje Horváth
Györgyné, Rózsika, míg az énekkaré
Némethné Lendvai Mária. A tánccsoporton kívül õk azok, akik falunapjainkat, egyéb rendezvényeinket fellépéseikkel színesítik.
A kultúrházban minden egyesület és csoport otthonra lel, ami
nemcsak foglalkozásaik, de egyben
programjaik helyszíne is. Zsovár Katalin vezeti a kultúrházat, melynek
mûködésével, úgy vélem, nagyot
léptünk elõre a közösségépítés területén.
– Összefogással újult meg a
templom orgonája is…
– Rieger Ottó orgonaépítõ mester építette az orgonát, ami 1903ban került a több mint kétszáz éves
templomunkba. Az önkormányzat
jelentõs támogatásával és az egyházközség és magánszemélyek hozzájárulásával újulhatott meg az orgona, melynek hangja a húsvéti
szentmisén csendült fel elõször.
Antal Lívia
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A zalaegerszegi Koraszülöttmentõ és Gyermekintenzív Alapítvány és támogatói által szervezett jótékonysági futás sok érdeklõdõt, köztük neves sportolókat és szakembereket mozgatott meg. Az eseményen részt
vett a budapesti Bethesda Református Gyermekkórház csapata is. A koraszülött-ellátás helyzetérõl dr. Velkey György fõigazgatót kérdeztük a célba érkezést
követõen.

– A csecsemõhalálozás tekintetében az elmúlt évben soha nem
látott jó értéket értünk el. Alább
tudtunk menni a korábbi számoknak, ezért hála a kollégáknak, akik
keményen dolgoznak ennek érdekében – fogalmazott a fõigazgató.
– Európában még mindig a középmezõnyben vagyunk. Ugyanakkor
azt is figyelembe kell venni, hogy
a koraszülöttek magas számához
(ami tíz százalék körüli) képest tudott csökkenni a csecsemõhalálozás, ami leginkább az ideje korán
érkezett babákkal függ össze. Ez
egyben azt is jelenti, hogy jól teljesít az ellátórendszer.
– Mi áll a koraszületés hátterében?
– Okai között szociális és egészség-kulturális problémák is megtalálhatóak, melyek nem közvetlenül érintik az egészségügyet. Az
egészségügyi ellátás igyekszik
megmenteni a koraszülötteket,
persze a problémára és a megelõzésre is felhívja a figyelmet. A koraszülések számának csökkentése
ugyanakkor össztársadalmi feladat. A csecsemõhalálozás javuló
számaival kapcsolatosan az ellátórendszer kiváló teljesítménye
mellett meg kell említeni, hogy az
elmúlt két évben jelentõs állami
beruházások történtek a koraszülött intenzív osztályokon a mûszerpark és felszereltség megújítását szolgálva. Ez is mutatja,
hogy megéri és egyben szükséges, az egészségügybe sok pénzt
fektetni.
- Mindazonáltal társadalmi támogatást is igényel a gyermekellátás fejlesztése.
- Nagyon fontos, hiszen ezek
nagy mûszer- és eszközberuházások, részint csak kevés szakmát
érnek el, Zalaegerszegen is csak a
koraszülött-ellátást a gyermek intenzívet nem, másrészt ezek egyszeri segítségek. Úgy vélem, tíz
éven belül a koraszülött intenzív
rendszer ugyanilyen volumenû
fejlesztést igényel, addig, ami
szükséges, alapítványi támogatás-

DR. VELKEY GYÖRGYÖT KÉRDEZTÜK

Koraszülött-ellátás: esély az életre

Balról a második dr. Velkey György, mellette dr. Gárdos László.
sal kell beszerezni. Kórházuk alapítványa nélkül mi is aligha tudnánk eszközfejlesztéseket, közösségi programokat megvalósítani
az intézményben, amely a súlyosan égett gyermekek ellátásában
centrumszerepet tölt be az országban.
– A koraszülött-ellátásban
rendkívül fontos eredmény az is,
hogy ma már egész kissúlyú babákat is meg tudnak menteni.
– Valóban jelentõsen lecsökkent a súlyhatár. Ma már nem kérdés egy ezer grammal, vagy ennél
kevesebb súllyal született kisbaba
életben tartása. Másfelõl az is figyelemre méltó, hogy a megmentett koraszülötteknek nagyon jó
az életminõsége. Korábban látásés halláskárosodásban, krónikus
bél- és tüdõbetegségekben, agyvérzésbõl eredõ agysérülésekben
szenvedtek, melyek gyakorta végigkísérték egész életüket. Manapság az újabb technikáknak és
korszerû gépeknek köszönhetõen
nemcsak a túlélési mutatók javultak, de a szövõdmények elõfordulása is csökkent.
Ezt szemléletváltozás is kísérte,
melyben Zalaegerszeg ugyancsak
úttörõ szerepet töltött be. Vagyis
csak addig alkalmazni a nagyon
erõteljes invazív eljárásokat, amíg
feltétlenül muszáj. A szövõdmények kialakulását csak úgy lehet
csökkenteni, ha mielõbb áttérnek
a kevesebb terheléssel járó beavatkozásokra. A csecsemõ- és
anyabarát ellátásnak is fontos sze-

TOBORZÓ FUTÁS A MEGYÉBEN
Az egész országon átívelõ toborzó futást szervezett a Magyar
Honvédség Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
annak érdekében, hogy közelebb vigye az emberekhez a honvédelem ügyét. Zala megyében május 6-án és 9-én Nagykanizsa és Zalaegerszeg között, valamint a megyeszékhely és Pókaszepetk között
futottak a résztvevõk. Képünkön Zalaszentivánon haladnak át a hivatásos katonák, akiket a helyi iskola diákjai kísértek.

Zalaszentivánhoz
tartozó Kisfalud-hegyen

hegyi pince
gondozott területtel eladó.

ÉRDEKLÕDNI:
tel.: 36/30/517-3189

KITEKINTÕ

www.zalamedia.hu
www.zalasport.hu

rep jut, valamint az anyatejes táplálás szorgalmazásának, ami nem
egyszerû egy koraszülött esetében, de óriási eredményeket lehet

vele elérni. Mindennek a kultúrája
rendelkezésre áll Zalaegerszegen.
– Hogyan értékeli a jótékonysági futást?
– A Magyar Gyermekorvosok
Társasága elnökeként is sokat dolgoztunk együtt Gárdos fõorvos
úrral, aki korábban fõtitkára volt a
szervezetnek. Nagyon jó barátság
alakult ki közöttünk, hasonló a
szemléletünk a gyógyításról is. Zalaegerszegen magas színvonalú
gyermekellátás folyik, ami megmutatkozik a gyermekosztály valamint a koraszülöttmentõ alapítvány társadalmi jelenlétében. Ezt
igazolja ez az esemény, ezért is
jöttünk el, hogy támogassuk az
ügyet. Príma volt a szervezés, a táj
nagyon gyönyörû, jól éreztük magunkat – emelte ki dr. Velkey
György.
Antal Lívia

MÁSODSZOR IS CÉLBA ÉRÜNK!
Dr. Gárdos László, a zalaegerszegi megyei kórház gyermekosztályának fõorvosa a gyülekezõ futók figyelmét arra hívta fel,
hogy a Zalaegerszeg és Keszthely közötti futás azt a távot szimbolizálja, amit a koraszülött-mentõautó az év 365 napján megtesz. Mint mondta, Einstein is lehet egy koraszülöttbõl, és Zalaegerszegen él egy kislány, a hétéves Fehér Luca (képünkön), aki
900 grammal született és most duatlonban korosztályos bajnok.
Hangsúlyozta, a koraszülöttek a rajtvonal mögül indulnak, de a
célban gyakorta megelõzik az egészségeseket.
Bérces Edit ultramaratoni futó, világcsúcstartó, világ- és Európa-bajnok, a rendezvény fõvédnöke történelmi eseménynek nevezte a jótékonysági futóversenyt, ami az elsõ olyan verseny,
melynek mezõnye legtávolabb fut el Zalaegerszegtõl.
Május 8-án olyan híres sportolók is futottak, mint Ivan Cudin
(Olaszország), a 24 órás futás Európa-bajnoka, Makai Viktória, az
Év Ultrafutója 2015-ben, a 100 km-es és a 24 órás ultrafutás
magyar bajnoka, valamint Rudolf Tamás magyar bajnok.
A Másodszor is célba érünk! elnevezésû jótékonysági futás
célja a figyelemfelkeltés volt, hogy korszerû eszközpark
birtokában minél több koraszülött babát és beteg gyermeket
tudjanak megmenteni, meggyógyítani a zalaegerszegi megyei
kórház gyermekosztályán.
Koraszülöttmentõ és Gyermekintenzív Alapítvány
számlaszáma: 11749008-20181978- 00000000
Adószáma: 18019137-2-20

OKTÓBERRE KÉSZÜL EL AZ ELKERÜLÕ

Helyén a híd utolsó eleme
Már teljes egészében mutatja magát a 600 méter hosszú
zalalövõi völgyhíd, miután a közelmúltban helyére tolták utolsó elemét. A közlekedõk az ütemterv szerint várhatóan október végén
vehetik használatba a 13,7 milliárd forintból épülõ, Zalalövõt elkerülõ csaknem 11 kilométernyi új utat.

Vigh László országgyûlési képviselõ a helyszíni bejáráson elmondta, a tél nem hátráltatta a munkálatokat, az építkezés az ütemterv
szerint halad. Hozzátette, az elkerülõ megépítését a Zalalövõ belvárosát terhelõ hatalmas forgalom
(naponta átlagosan csaknem 5400
jármû, melynek 60 százaléka kamion) – indokolta, ami ellehetetlenítette a normális életet. A 10,7 kilométeres új nyomvonal azonban
tehermentesíti a települést a
nagyarányú zaj- és légszennyezéstõl, és csökkenti a torlódásokat a
közlekedésben.
Loppert Dániel, a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztõ Zrt. kommunikációs igazgatója elmondta, a kivitelezés készültségi foka 77 százalékon áll, ezzel a teljesítménnyel
a kivitelezõ tartja a meghatározott
befejezési határidõt. Az elkerülõ
szakaszon az aszfaltalap- és kötõrétegek a hidakhoz csatlakozó szakaszokon kívül már elkészültek.
Jelenleg az alakító földmunkákon

dolgoznak, amit a kopóréteg építése követ.
A Zala-folyó feletti 600 méter
hosszú, nyolcnyílású acélgerendahíd utolsó elemét április végén
a végleges helyére tolták, a
Zalalövõ–Körmend–Hodos vasútvonal feletti felüljárót pedig április
elején helyezték üzembe. A Keresztúri-patakon átívelõ felüljáró
építése is befejezõdött, az áttöltésen már a pályaszerkezetet alakítják ki.
Pintér Antal, Zalalövõ polgármestere örömét fejezte ki az építkezés készültségi foka tekintetében, melynek köszönhetõen a befejezési határidõ tartható. Hangsúlyozta, a település jelentõs forgalmi zaj- és légszennyezéstõl
mentesül az elkerülõ út megépítésével. Kitért arra, hogy a budafai
városrészben lévõ útszéli kõkeresztet – mert beleesik a védõsávba – át kell helyezni. A végleges
helyét májusban kapja meg a
budafai templom mellett.

Nyugi-Nyögi Ko(ó)r
Hogy az idõskor nyugodt vagy nyögdécselõs, kor vagy inkább
kór, arról szól könnyed stílusban Balla M. Anna könyve, Nyugi Nyögi
Ko(ó)r címmel. A szakújságíró, pszichológus nyolcadik kötete a nevezett írás, mellyel kapcsolatban a József Attila Városi Tagkönyvtárban tartottak író-olvasó találkozót.

Az elõadás, melyen
közremûködött az írónõ
férje, s kettõjük finom élcelõdése tette emberközelivé a rendezvényt, inkább arról szólt, ami a
könyvben nem található
meg. A magyar és a világirodalomból ismert szerzõktõl vett idézetek vezették fel a témát. Így
többek között elhangzott:
„az öregedésre nem akkor
kell készülni, amikor odaérünk” (Polcz Alaine). A
közönséget viszont nyugdíjas korosztály alkotta, akiknek
bíztatásként egész extrém idõskori teljesítményeket is csokorba
szedett az elõadó. Illetve elhangzott, a Magyarországon hivatalosan idõskornak titulált életkor
(nõk 60,8 év, férfiak 63,1 év) Svédországban középkornak számít, itt
jellemzõ a 80–90 évesek aktív
életmódja.
Az elõadó beszélt érdekes
egyetemi kísérletrõl, mely az idõs
emberek szervezetében okozott
fiatalító hatást, csupán a gondolkodás megváltoztatásával. Bíztatott a vágyak és elképzelések megvalósítására. Szó esett az idõskor
„ötös találatáról”, az unokákról.

A könyvvel kapcsolatban az írónõ elmondta, témák szerint hat
fejezetre tagolódik, s a tudományos állásfoglalás mellett, humor
bombák és személyes élmények is
szerepelnek benne.
Elõadása végén a sok pro és
kontra ellenére kijelentette,
„öregnek lenni pepsi érzés, egy
ajándék". Arra bíztatott, soha ne
mondjuk, „bezzeg az én idõmben”, mert a mi idõnk most van. S
hogy ne szégyelljék a nyugdíjasok
a kevésbé rohanós napokat, a
munkahelyi tevékenységek végét, hiszen ilyenkor már alanyi jogon jár a lazítás.
b. k.
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POSZTUMUSZ DÍSZPOLGÁRI CÍMET KAPOTT DR. KUSTOS LAJOS

Egész napos városi ünnep
Zalaegerszeg rendezett tanácsú várossá nyilvánításának 131. évfordulója tiszteletére ünnepi közgyûlésen emlékeztek az elõdökre,
az elért eredményekre, valamint átadták a város díszpolgári címét
és a Pro Urbe elismeréseket.

A városnapi ünnepségen részt
vett Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség államtitkára, Fekete
György, a Magyar Mûvészeti Akadémia elnöke, Vigh László országgyûlési képviselõ, dr. Sifter Rózsa
kormánymegbízott, dr. Pál Attila,
a megyei közgyûlés elnöke valamint a megye és a város számos
közéleti személyisége. A vendégeket Balaicz Zoltán polgármester
köszöntötte.
„Az egymásba vetett hit hozott el bennünket idáig. Az elmúlt évszázadokban, és különösen a 131 évvel ezelõtti események után olyan várost építettünk, amelyre mindannyian büszkék lehetünk. Olyanná formáltuk
saját közösségünket, amilyenek
mi magunk is vagyunk. Büszkére,
erõsre, dolgosra, szorgalmasra és
emberségesre.
Zalaegerszeg
ezekkel az értékekkel vált Magyarország megbecsült településévé” – fogalmazott ünnepi beszédében Balaicz Zoltán.
Jelezte: szeretné, ha a következõ évek is errõl a városépítõ
munkáról és az összefogásról
szólnának. Hiszen olyan fejlesztések indulnak el, melyek meghatározóak lesznek a jövõ szempontjából. Lehetõség arra, hogy
az eredmények kiteljesüljenek,
tovább gyarapodjanak.
Martin Luther King sokak által
ismert mondatát idézte: „Van egy
álmom.” A polgármester hozzátette: a város múltjában is mindig
voltak olyan emberek, akik mertek álmodni és hitük, akaratuk és
bátorságuk is volt ezt valóra váltani. A városépítõk utódainak
ugyanez a feladatuk: szeretnék,

ha Zalaegerszeg nem csak a múlt
és a jelen, hanem egyben a jövõ
városa is lenne, és hogy mindenki
megtalálja a jövõjét Zalaegerszegen.
Csepreghy Nándor köszöntõjében hangsúlyozta: a mai ünnepi
eseményen fejet hajtunk azok
elõtt, akik saját korukban a jövõt
látták és tettek is a város fejlõdéséért. A kormány képviseletében
azt mondta: a helyi terveket, ambíciókat támogatják és ezek közös
akarattal valósulhatnak meg a közeljövõben.
Ezt követõen sor került a kitüntetések átadására. A legmagasabb helyi elismerést, posztumusz
díszpolgári címet dr. Kustos Lajos,
a városi tanács egykori elnöke kapott, az elismerést özvegye, dr.
Kustosné Simonffy Zsuzsanna vette át.
(Dr. Kustos Lajos 36 évesen lett
a város elsõ számú vezetõje és 23
éven át töltötte be ezt a tisztséget. 1967–1990 között nagy szerepe volt a zalai megyeszékhely
modernizálásában, korszerûsítésében. A város lakossága 25 ezer
fõrõl több mint 60 ezer fõre
emelkedett. Zalaegerszeg gyarapodott iparában, gazdaságában,
intézményeiben, kultúrájában és
nemzetközi kapcsolataiban. Pályájának fontos dátuma volt
1969, amikor tíz városkörnyéki
községet csatoltak a városhoz, illetve üzembe helyezték a zalaegerszegi fedett fürdõt. 1985ben ünnepelte Zalaegerszeg rendezett tanácsú várossá nyilvánításának 100 éves évfordulóját. Dr.
Kustos Lajos egykori tanácselnök
1990-ben vonult nyugállomány-

ba, de ezután is évekig aktívan
részt vett a város közéletében,
egyesületek, alapítványok munkáját segítve. 2009. november
24-én hunyt el.)
Pro Urbe kitüntetõ címet vett
át Török Zoltán református lelkész, Zalaegerszeg közéletének
meghatározó szereplõje.
(Jelentõs szerepet töltött be a
zalaegerszegi református egyházközség életének újjászervezésében. Több évtizedes odaadó lelkipásztori szolgálatát, egyház-közéleti tevékenységét a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével ismerték el. Török Zoltán 1990-ben került be a város képviselõ-testületébe, melynek öt cikluson át meghatározó alakja volt. Rászorulók
iránti elkötelezettségét jól mintázza, hogy a 2011-ben alakult
Mandulavirág Fogyatékkal Élõk Intézményének élén közel negyven
gondozott tartós és átmeneti elhelyezését biztosította.)
Ugyancsak Pro Urbe elismerésben részesült a Gála Társastánc
Klub Egyesület, az elismerést
Kuzma Péter és Salamonné Kuzma
Renáta vette át.
(A Gála Társastánc Klub 1998ban alakult Kuzma Ferenc és gyermekei, Kuzma Péter és Kuzma Renáta táncpedagógus vezetésével.
Célul a társastánc népszerûsítését
tûzték ki. Rövid idõ alatt, számos
fiatal részvételével, magas színvonalú társastánc kultúrát honosítottak meg a városban. A Gála égisze alatt mintegy kétszáz fiatal
gyakorolja a táncot. Az egyesület
jóvoltából ma már a város kulturális életéhez hozzátartozik a Zala
Open elnevezésû nemzetközi formációs társastánc verseny és
évente több százan vetélkednek a
Gála Kupáért. Az egyesület országos, nemzetközi, és világversenyeken egyaránt számtalan elismerést gyûjtött.)

EMLÉKMÛ-FELÚJÍTÁS PACSÁN

Tiszteletadás a hõsöknek
Pacsán április 23-án avatták fel és áldották meg a felújított I. egészítette ki. A beruházással egy
világháborús emlékmûvet a helyi áldozatok elõtt tisztelegve. A közös emlékhelyet hoztak létre.
beruházást pályázati támogatás segítségével valósította meg a Az emlékmû talapzatára valamint
város önkormányzata.
a mellette lévõ kõtáblákra összesen 79 áldozat neve került fel, a
42 pacsai és a pacsatüttösi 24 álKelemen Tamás polgármester pacsai hõsök elõtt. Elmondta, dozat neve mellett, azon hõsök
beszédében kiemelte, a magyar hogy a felújítás érdekében pályá- nevei is felkerülhettek, akikre az
hõsökre május utolsó vasárnapján zatot nyújtottak be. A közel más- anyakönyveket átvizsgálva bukszokás emlékezni, de ezúttal most fél millió forintos támogatást az kantak rá.
hajtanak fejet az áldozatok és önkormányzat jelentõs összeggel
Pacsán 1936-ban állították fel
az elsõ világháborús emlékmûvet
a templom mellett, melynek páncélsisakos katonalakját Pataki Andor szobrászmûvész készítette. A
felújítással igazán széppé tették
az emlékmûvet, ami hófehér színével igencsak kiemelkedik környezetébõl. Az emlékezõk számára padokat is kihelyeztek. Kelemen Tamás hangsúlyozta, a beruházásnak és annak valamennyi támogatójának köszönhetõen méltó módon tiszteleghetnek a
pacsai hõsök elõtt.
Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ, miniszteri biztos azt
mondta, ma nem ünnepelni jöttek, hanem kegyelettételre, adósságot törleszteni azokkal szemben, akik a magyar történelem
vérzivatarában kötelességüknek
tekintették katonai esküjüket
megtartani, és a hon érdekében a
legtöbbet, az életüket adták.
Örömét fejezte ki, hogy a 80
évvel ezelõtt kihelyezett emékmû
végre megújulhatott.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere és Dénes Sándor, Nagykanizsa polgármestere.
zt a remekmûvet a sakkozók ihlették! – ezekkel
a szavakkal avatta fel
Mádl Ildikó kétszeres olimpiai bajnok sakkozó Szabolcs Péter Munkácsy-díjas szobrászmûvész Sakkozók címû szoborkompozícióját
a Dísz téren.

Dísz téren a Sakkozók

Mint fogalmazott: az alkotás
két olyan kiváló sportembert –
Portisch Lajost és Horváth Tamást –
jelenít meg, akik sokat tettek a
táblajáték hazai népszerûsítéséért.
Mind a ketten Zalaegerszegen születtek, és már fiatal korukban elkötelezõdtek a sakk iránt. Egész életükben azon dolgoztak, hogy a hazai sakksportot a világ élvonalába
emeljék; s ez sikerült is.
A szoboravatón beszédet mondott Seszták Tamás, a Magyar
Sakkszövetség elnöke is, aki köszönetet mondott a városvezetésnek,
hogy az alkotással méltó emléket
állítanak a sakksportnak. Annál is
inkább méltó a város fõterére a
mû, mert Zalaegerszeg és Zala me-

gye kiemelkedõ szerepet játszik az
ország sakkéletében. Nemcsak híres sakkozókat adott az országnak
a megye, hanem Zalaegerszeg és
Nagykanizsa csapatai országosan is
a legjobbak. A szövetség elnöke
reméli, hogy a szobor inspirációt
ad a fiatalabb korosztályoknak ahhoz, hogy megismerjék és megszeressék a játékot.
Szabolcs Péter alkotását a város
napja (május 13.) alkalmából avatták fel a Dísz téren, ami egyrészt
régóta generációk találkozási helye, másrészt pedig korábban már
többször is rendeztek itt száztáblás
sakkjátszmákat.
Maga az alkotó az ünnepségen
úgy fogalmazott: ez a város a mi
városunk, az én városom is. Itt vál-
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MÉLTÓ EMLÉK ÉS TALÁLKOZÁSI PONT

A Közép-Zalai tájegység legmagasabb pontja a Pogányvár.
Kedvezõ mikroklímája miatt, a
Zala egyik legismertebb termõhelyeként
számon
tartott
dombháton intenzív szõlõtermelés folyik. A szõlõmûvelés és
a köré épült hagyományok, szokások felelevenítése céljából a
Köszöntõjében Kluzer János
Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési Egyesület és polgármester a tisztelet és a diDióskál Község Önkormányzata csõség, a szorgalom kifejezésekminden évben megrendezi a re fûzte gondolatait.
borversenyt és a bornapot.
– A termelõ áldozatos, izzadtságos munkája tiszteletet érdemel és dicsõség, ha a befektetett
Vaddisznóból készült pince- munka elérte eredményét és a
pörköltet és a helyi boros gaz- hordóban érlelt nemes ital a kósdák díjnyertes nedûit kóstolhat- tolásakor örömet és jókedvet vaták meg az immár kilencedik al- rázsol a fogyasztó és a termelõ
kalommal
tartott
program arcára, szívébe is – mondta.
résztvevõi április derekán, miManninger Jenõ országgyûléközben a színpadon folklór cso- si képviselõ szerint a borverseny

tam mûvésszé, tudom, hogy itt
megbecsülnek és szeretnek. A város olyan lesz, amilyenné mi alkotjuk, és az marad meg belõlünk,
amit közösen létrehozunk. Mint
mondta: a Sakkozók megformálása azért is volt fontos számára,
mert nagyon sokrétû jelentéssel
bír. Kifejezi két ember viszonyát,
az emberek egymás közti viszonyát, illetve a másikra való odafigyelést. Egy olyan gyõzelmet hirdet, ami nem elpusztítani akar, hanem egymásnak, egymásért és a
közösségért akarjuk ezt a gyõzelmet. Reméli, hogy sikerült egy
olyan alkotást készítenie, ami
mindannyiunk örömére szolgál, s
alkalomadtán le tudunk ülni itt
egymás mellé.

IX. POGÁNYVÁRI BORÜNNEP

Dióskáli dínom-dánom

portok szórakoztatták a közönséget. A községháza elõtt felállított rendezvénysátorban az alkalmi oltárnál Farkas László plébános celebrált ünnepi szentmisét Szent Orbán püspök tiszteletére. A megjelent hívek együtt
imádkoztak a szõlõsgazdák testi-lelki egészségéért és a résztvevõk lelki békéjének megõrzéséért. A rendezvényen a Da
Bibere Zalai Borlovagrend tagjai
és a Balatoni Borbarát Hölgyek
régi vendégként jelentek meg.

is igazolja, hogy a környéken
egyre jobb minõségben termelnek borokat a gazdák. Az eredményhirdetés elõtt Szládovics
László, a borlovagrend borbírája
a verseny tapasztalatait összegezte. Úgy vélte: akik a tárolóedények higiéniájára gondot
fordítottak, azok szép íz-, illat-,
és zamatanyagokkal rendelkezõ
bort készítettek.
A versengésre tíz településrõl 31 termelõ adta le 57 bormintáját (38 fehér, 2 rosé, 17

vörös). Nyolcan oklevelet, 17en bronz-, húszan ezüst-, 12-en
aranyminõsítést szereztek. A
szakmai grémium a térség
aranydíjas fehérborává ifj. Haraszti László, tavalyi évjáratú, a
hahóti Belsõ öreg szõlõhegyen
termelt pinot blanc fajtájú nedûjét választotta.
A boros móka, kacagás és
mulatság jegyében lépett színpadra: a Zalaapáti Harmonikások
csapata, a helyi óvodások csoportja, a Nõszirom Kulturális
Egyesület, a Káli Akácvirág Klub,
a Dióskáli Kulturális Egyesület, a
Kurázsi Kulturális Egyesület és a
Boróka Táncegyüttes. Sztárvendégként pedig Kacor Feri hozott
örömperceket.
A Zalai Borút Egyesület tagtelepülése a kulturált borfogyasztás népszerûsítésében a kezdetektõl élen jár – mesélte a polgármester, aki a tanyafejlesztési
pályázati program elnyerését
tartja a falufejlesztés legújabb
pillérének.
A falu zártkerti részén hamarosan négyszáz gyümölcsfát telepítenek, a START munkaprogram segítségével mûvelt kertbe
pediglen õsszel négyezer tõ málnát ültetnek. A mûveléshez szükséges gépek, berendezések vásárlását 8,6 milliós vissza nem térítendõ pályázati forrás is segíti.
Az orvosi rendelõ, a mûvelõdési
ház, az önkormányzati épület, az
óvoda rendbe tételére, energetikai korszerûsítésére és az utak
felújítására is pályázatot fognak
beadni.
Nemes Norbert
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Létünket,
gyarapodásunkat
nem csak az egyre élénkülõ idegenforgalomnak köszönhetjük,
hanem az aktív közösségi életnek
is. A Nyugat-Balaton térség egyik
legdinamikusabban fejlõdõ településének polgármestereként lenyûgözve tekintek környezetünk áldott kincseire, a tetterõs civil szervezetekre és az itt folyó jelentõségteljes oktató-nevelõ munkára,
a mûvészeti tanszak értékeire – ter hosszúságban elkezdtük felújíbüszkélkedett Gál Lajos, Gyenes- tani a belterületi köz- és gyûjtõútjaink zömét és sok milliót költünk a
diás polgármestere.
járdák rekonstrukciójára és a csapadékvíz-elvezetésre is a Lõtéri utcáMint kiemelte: a jelentõs tarta- ban, ahol kétoldali útpadka-stabililékra építõ, komoly céltartalékkal zációs munkák révén válik szabábíró, racionális, pályázati önrésze- lyozottabbá az esõvíz lefolyása. Máket jócskán magában foglaló költ- jusban melegaszfaltos megoldással
ségvetésünkbõl megfontoltan gaz- kilenc utcát teljesen, négyet pedig
dálkodunk. A fürdés, vízi sportok, részlegesen megújítunk. Az Iskola
vitorlázás, horgászat, lovaglás, íjá- utca 20 millió forintba kerülõ csaszat, lövészet, természetjárás, ma- tornázásával és ivóvíz-gerinchálógyar kultúra, visszatérõ kulturális zatának kiépítésével egy „elõközés sportrendezvények, a folklór, a mûvesítési” folyamatot indítottunk
gasztronómia miatt, évszakoktól el, ami a CSOK-ot igénylõ fiatalok
függetlenül, ideális célpontja let- számára jelent jelentõs könnyebbtünk a bel- és külföldi turistáknak. séget.
Az elsõ negyedév legfontosabb
Nálunk ugyanis minden korosztály
színvonalas és árban is kedvezõ nagyközségi történéseként pedig
egy közel 100 milliós ESCO típusú
nyaralási lehetõségre számíthat.
– Hogyan készülnek a fõidény- beruházás részeként, faluszerte
re? –tudakoltuk elöljáróban a pol- LED-es lámpákra cseréltük és bõvítettük a közvilágítást. Az új 795
gármestertõl.
– Józan bölcsességgel, újult erõ- lámpás világítástechnika elõnye,
vel, a kitaposott úton járva, a rész- hogy javítja a köz- és közlekedésletekre is figyelve igyekeztünk ösz- biztonságot, továbbá használatukszehangolni a felkészülést. A fej- kal akár ötvenszázalékos energialesztési elképzeléseinket régtõl megtakarítás is elérhetõ. Százszáfogva a költségtakarékosság és az zalékos támogatási intenzitású páenergiahatékonyság jellemzi. A lyázatok beadásával szeretnénk fejstrandok és a zöldterületek felújítá- leszteni a közétkeztetést és az étsa, gondozása mellett a nyári prog- kezdénket, megújítanánk és bizramok elõkészítését is megkezd- tonságosabbá tennénk a két strand
tük. A közintézményeink hõszige- közötti kerékpárút közlekedési feltelését és az iskola tetõszerkeze- tételeit.
Új épületet hozunk létre a gyertének megújítását 149 milliós KEOP
mekorvosi rendelõ és a védõnõi
pályázatból valósítottuk meg.
Az
adósságkonszolidációban szolgálat részére és nagyon várjuk
nem részesült települési önkor- a rég áhított iskolai tornaterem pámányzatok fejlesztéseinek támoga- lyázati kiírását is. Egy TAO V. jelzésû
tására kapott 112 millió forint fel- pályázathoz kapcsolódva a Kinizsi
használásával, mintegy 10 kilomé- Sportegyesület negyedezer férõ-

– A tó magas vízállása nehezítette a munkálatok megkezdését. Ha a
Gyenesi Lidóstrandot is egy megújult arculatú, korszerûbb létesítményeket magában foglaló egységként szeretnénk látni, akkor
már most õsszel meg kell kezdeni a

tünk több játszótéri elemet, a
plázst felújítjuk, és vízi játékeszközöket telepítünk. A Balatonon elsõként elvégezzük a kismamák és kisgyerekek védelmére, a gyermekpancsoló vízfelületét leárnyékoló,
UV-blokkoló napellenzõ szerkezet
kiépítését, ha a térségfejlesztési
pályázatunk sikert hoz. A családbarát strandon gyermekmosdót, piszoárt és kézmosót helyezünk el. A
szaniterek beszerzése mellett a
mozgássérültek illemhelye is vonzóbb formáját mutatja majd.
Megújítottuk a strandi épületek,
az öltözõkabinok tetõszerkezetét
és csatornarendszerét. A Kárpátiszobor környezete is elegánsabb

tervezett kapuzat és új vizesblokk
építését. A strandi büfésekkel is
tárgyalni fogunk egyes épületek áthelyezésérõl, illetve a szennyvízcsatorna-hálózat korszerûsítésérõl, a
közmûvek kiváltásáról. A gyorsöltözõk számát új egységgel bõvítjük és
ide is kerül néhány vízijátékelem.
Egy szebb strandkép kialakítása a fõ
cél. A strand két oldalán az iszapot
és az ide benõtt növényzetet már
eltávolítottuk, illetve a befolyó csatorna oldalát is sikerült a hídig kitisztítani.
A Játékstrandunkon teljesen
megújul a napozófelületi játszópark
és az itteni óriási játékhajó. Fejlesz-

lesz. Az ökológiai gondolkodás jegyében figyelmet fordítunk a környezettudatos vízhasználatra. A
szezonig elvégezzük a központi vizesblokk teljes felújítását és a fõidény kezdetére lehetõvé válik a
mobiltelefonos strandjegy váltása
is. A nagy fák ifjító metszésével már
végeztünk és a strand bejáratánál
két évelõ virágágyat is kialakítunk.
A vendégéjszakánként fizetendõ
idegenforgalmi adó mértéke idén
nem változott.
–Van-e, lesz-e változás a programok kínálatában?
– Április közepén immár tizedik
alkalommal rendeztük meg az isko-

MÁR A FÕSZEZONRA KÉSZÜLÕDNEK

„Természetesen Gyenesdiás!”

A szép fekvésû, jó levegõjû
Cserszegtomaj az április végén
tartott falunapján vidám kikapcsolódást, nagyon kellemes szórakozást, térítésmentes programkavalkádot is kínált a település apraja-nagyjának, és az egyre népszerûbb üdülõhely vendégeinek.

– A kis óvodástól az aggastyánig minden generáció talált magának olyan programot, ami miatt
érdemes volt kilátogatni a közösségépítés céljával életre hívott
kétnapos rendezvényünkre –
Bartha Gábor polgármester, adott
összefoglalót az eseményekrõl:
– Az általános iskola étterme
szolgált helyszínéül a III. Cserszegtomaji Pálinkamustrának. Az
itt leadott majd húszféle snapsz
közül Lancz Lajos helyi gazda törkölypálinkája
nyerte
el
a
„Cserszegtomaj Pálinkája 2016” kitüntetõ elismerést. A többi „tüzes
víz” harmada is arany minõsítést
szerzett. Másnap a pörköltfõzõ
versenyre 14 csapat jelentkezett
és a község ízmestereinek járó kupát ezúttal a
helyi polgárõrök vitték
haza. A többiek emléklappal és egy-egy flaska
ajándékba kapott cserszegi fûszeressel vigasztalódtak.
A kívül-belül folyamatosan megszépülõ
kultúrházban a helyben
élõ Bereczky Csaba fafaragó, népi iparmûvész
nyitotta meg a kézmûves munkákból rendezett kiállítást. A Népmûvészet mestere címmel
kitüntetett mûvész tanítványai is elhozták
mûveiket a tárlatra.
Összesen 14, nálunk élõ
diák, felnõtt és nyugdíjas alkotó mutatta meg

hely kialakításával bõvítette a focipálya lelátóit. A Turisztikai Egyesület is beadott egy pályázatot, ami a
helyi idegenforgalom fejlesztését
segítheti majd.
–Fejlõdik a horgászturizmus is?
– Hogyne. Hatalmas erõvel. A
horgászturizmus feltételeinek javítását is a civilekkel partnerségben,
pályázatok segítségével kívánjuk
megoldani. A Gyenesdiási Horgász
és Vízisport Egyesület elnöksége
aktívan igyekszik koordinálni a
pecás turizmus értékeinek népszerûsítését. Megtartottuk a Diási Játékstrandon a szokásos pünkösdi
nyílt, egyéni fenekezõs horgászversenyt, illetve április utolsó hetében rendezték a Magyar tenger
történetének legnagyobb pontyhorgász-versenyét, a gigantikus
IBCC-t, a II. Nemzetközi Balatoni
Pontyfogó Kupát, amelyre 17 országból 82 csapat nevezett.
Gyenesdiás mindkét strandját
összesen négy csapat foglalta el,
küzdve az idõjárással és azért, hogy
minél több és minél nagyobb pontyokat fogjanak. Közülük egy német team akasztotta meg a verseny idei legméretesebb halát. A
csodálatos tükörpontyot a csapattagok a stábtagokkal együtt szinte
mindenki totemként rajongta körül. A brutális szépségû kapitális tükörponty a 23 kilós súlyával tényleg
pompás látvány volt. Az elsõ Balatoni Hal- és Termelõi piac már április elején megnyitott és a tematikus
hétvégéken sokszor elõkerül majd
a hal, mint gasztrokulturális érték.
– Sikerült elõrelépni a strandok
modernizálásában?

TURIZMUS
lában az „Öko Napokat”, a „Természetesen Gyenesdiás” akcióprogramot. Az óvodánkban is szerveztünk
szemléletformáló „zöld hetet”. A
Forrásvíz Természetbarát Egyesület
lelkes közössége immár 18. alkalommal szervezte meg a „Rügyfakadás – Tavaszünnep” kulturális
és környezetvédelmi szabadtéri
programját. A Dunántúlról félezer
iskolást
mozgatott
meg
a
gyenesdiási Kárpáti János Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola
által tizenkettedszer megrendezett
drámajáték, vers- és prózamondás,
ipar- és képzõmûvészet, népdaléneklés és néptánc kategóriákban;
Somogy, Veszprém és Zala megyében meghirdetett Gergely-napi
mûvészeti fesztiválja, de a kétfordulós „Tiszán innen – Dunán túl” országos népdaléneklési verseny itteni döntõjén is hétszáznál több
tanuló vett részt.
A Balatoni Nyitott Napok kiemelt
rendezvénysorozat keretében a turisztikai egyesület és Somogyi Zoltán Max gasztroblogger szervezésében a Természet Háza Látogatóközpont adott otthont az I. Balatoni Barista Bajnokságnak. A II.
Gyenesi Íz-lelõ izgalmas gasztrotúrán öt vendéglátóhely kínálta
egyedi, e napra elkészített menüjét. A Darnay-pince rendezvénypajta és piknikkert újragondolva,
megújult tartalommal, változatos
gasztro- és zenés programokkal
nyitotta meg kapuit.
A Pünkösdi Szezonnyitó után
lesz Keszegfesztivál, rock and roll
fesztivál és szervezzük a Bornapokat, a Községházi estéket, majd a
Szent Ilona búcsút. A kiállításokon
és tárlatokon kívül kosárfonótábor,
hagyományõrzõ és sportnap, holdfény-, gyalog- és barlangtúra, kispályás foci emléktorna, roncsderbi,
motorverseny, Festetics-vágta és
erõs emberek versenye is színesíti
majd a nyári rendezvénypalettát.
Mindenkit szeretettel vár programjain Gyenesdiás, a Nyugat-Balaton
egyik legszebb üdülõfaluja!

CSERSZEGTOMAJ ÜNNEPELT

Avatás és falunapi vigalom
az általa kézzel készített mézeskalácsot, festményt, fa- és csontfaragást.
A gyerekeket a Brumi Bandi
Band zenés mûsora szórakoztatta
és szerveztünk karate bemutatót,
íjászatot, légvárat, ringlist, arcfestést, no meg régi népi játékokat is
kipróbálhattak.
Dr. Kovács Zoltán, a Miniszterelnökség államtitkára volt a csapatkapitánya a Parlamenti SE – Térségi polgármesterek, sportvezetõk
és a Cserszegtomaj SK labdarúgómérkõzésének. A focisták között
játszott kabinetfõnök, miniszteri
biztos, sportközpont-fõigazgató,
szolgálatparancsnok, dandártábornok,
és
természetesen

Manninger Jenõ térségi országgyûlési képviselõnk.
A Parlamenti válogatott szövetségi kapitánya és technikai vezetõje is megtisztelte a meccset. A
Cserszegtomaj csapatában: Hajba
Géza, Tóth Béla, Boros Zsolt, Németh István, Szívós Miklós, Sipos
Attila, Léránt Gábor, Galántai Tibor,
Éles István, Kovács Imre, Várszegi
Zsolt, Laczikó Károly, Horváth Tibor, Bányai László, Molnár Richárd,
Ács Imre, Nagy István, Varga István és Milus Lajos rúgták a bõrt. A
mérkõzés 2:2-es döntetlennel ért
véget.
Rengetegen tapsolták végig a
Máté Péter emlékkoncertet, de a
rendezvénysátor újra teljesen

megtelt, amikor „Cserszegtomaj
csillagai” az óvodások, az iskolások
és a civil közösségek léptek föl.
Szerepelt a Gyöngyös Népdalkör, a
Kék Balaton Citerazenekar, a Tátika
Népdalkör és a balatonkeresztúri
aranykorúak kórusa. A falunapi
mulatós sztárvendég Kaczor Feri
hangulatfelelõsként állt helyt, a
báli zenét a Chili együttes szolgáltatta.
– A falunapon adták át a
sportöltözõ edzõtermét és a teraszt.
– Igen. A sportegyesületünk
(SE) sikeres mûködéséhez az önkormányzatunk minden évben támogatást biztosít. Nagyon népszerû a foci, amire 150–200 nézõ
kíváncsi. Ha idegenben játszunk, akkor is
elkísérik
mintegy
50–100-an a csapatot.
Szeles András alpolgármester, az SE titkára jelezte elõször,
hogy a fél évtizeddel
ezelõtt átadott öltözõ
energetikai korszerûsítést igényel. Hozzáértõket vontunk be és
kiderült: elektromos
szabványosítás elkészítése indokolt.
Késõbb döntöttünk arról, hogy az
öltözõépület padlásterében kialakítunk
egy edzõtermet. A
foci barátai a kialakításhoz mintegy 400
ezer forint összegû

társadalmi munkával járultak
hozzá. A helyiségben az otthon
megunt sporteszközök, a már
nem használt szobabiciklik, futóés taposógépek, az egyéb testformáló felszerelések is elhelyezhetõk lesznek.
Az egészséges életmódot és a
közösségi életet népszerûsítõ helyiségekben az íjászoktól kezdve az
asztaliteniszezõkön át a lábtollasozókig az SE minden ágának
képviselõi szervezhetnek találkozókat, összejöveteleket. A kialakítás összköltsége több mint egymillió forint volt, de büszkék vagyunk arra, hogy a költségek harmadát a sportbarátok önzetlen
munkája adta. A helyiségbe kerül
majd egy nagyképernyõs televízió
is, hogy a rangos bajnoki meccseket, az olimpiai és sportközvetítéseket közösen is nézhessék. Minden kiadásunkat takarékosan végeztük. A tetõtéri teraszra való
feljutást például az a fém lépcsõ
segíti, ami a régi polgármesteri hivatal épületének padlástéri irattárába vezetett föl egykoron. A teraszon rögzítettük a szponzortól kapott erõsítõket és az eredményjelzõ tábla tartóit.
– Milyen feladatok maradnak
nyárra?

– Gyakorlatilag a falunapra elkészült, de még csinosítjuk, és az
õsszel tartott szüreti rendezvényünkön avatjuk föl a Rezi úton
épült dekoratív, fõbejárati falukaput. Az építmény hangsúlyos része a rendbe hozott kõkereszt körül a 29 nemzeti lobogó. Jelen pillanatban ugyanis a magyarral
együtt 29 országból érkezett ingatlantulajdonos is birtokol a községben nyaralót, házat, telket.
Egy információs térkép is segíti a Közép-Európa legnagyobb területû falujába gépkocsival érkezõket. A teret tovább díszítjük virágokkal, zöld növényekkel. Az
összes energia, a mindmegannyi
erõ és minden akarat azt a célt
szolgálja, hogy egyre szerethetõbb legyen a község, ahol élünk.
A környék vezetõ városai és a
régiós partnertelepülések is „számolnak velünk” már a nyári rendezvények idõpontjainak kiírásakor is. Jelentõs közösségi összefogással mi startoltatjuk a nagyrégiós borfesztivált, megtartjuk a
tradicionális sörfesztivált, az
aranykorúak juniálisát. Augusztusban a családok pihenését tartjuk
fontosabbnak, ezért nagy közösségi rendezvény akkor nem lesz.
Nemes Norbert
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AGRÁRIUM
Az Agrokem Kft. mûködésének
25 éves jubileumát ünnepelte
partneri körében április 22-én. A
mezõgazdasági kereskedelmi és
integrátori cég vezetése rendhagyó módon tette mindezt, hiszen
az ünnepség helyszínéül a keszthelyi Festetics-kastélyt választották. A miért kiderült Babocsay
Zsuzsa alapító ügyvezetõ igazgató köszöntõjébõl.

– Egy negyedszázadnyi idõszak
mást jelent egy ember és mást jelent egy cég életében. Éppen ezért
nem a megszokott módon, hanem
attól eltérõen szerveztük meg jubileumi ünnepségünket. Partnereink
többsége a Georgikon karon végzett, továbbá a Festetics-örökséget ápolva gondoltuk azt, hogy
keszthelyi cég lévén ezt a kastély
falai között tesszük meg – adott
választ a kérdésre.
Az Agrokem Kft. 1991. március
18-án kezdte meg mûködését a
Balaton-parti városban. A társaságot Babocsay Zsuzsa és az azóta elhunyt Liscsinszky István alapította.
– Sajnos õ már 12 éve nincs velünk. De megbeszéltük, bármi történjék, a megkezdett utat tovább
folytatjuk. Simonfalvi Elemér, aki
immár húsz éve erõsíti a csapatot,
tulajdonos lett. Egyúttal átalakult
cégünk tulajdonosi szerkezete, de
az alapítói szándék megmaradt.
Ennek mentén dolgoztunk az eltelt
25 évben, s hogy jó úton járunk, ezt
tükrözi a mai napi ünnepség –
hangsúlyozta.
Mint fogalmazott, hogy idáig eljutottak, kellettek segítõk is.
Kováts Zoltán, Andrásfalvy Pál és
dr. Horn András szakmai tudása, tapasztalata, kapcsolatrendszere sokat jelentett az induláskor és az azt
követõ években. A közös munka
hozadékát nemcsak szakmai sikerek, de jó emberi kapcsolatok is jelezték, illetve jelzik a mai napig. Az
ügyvezetõ több növényvédõszergyártó és vetõmag-elõállító céget
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25 ÉVES FENNÁLLÁSÁT ÜNNEPELTE AZ AGROKEM KFT.

A múlt eredményeivel a jövõre figyelve

illetve jelenlévõ képviselõjét is név
szerint
megemlített,
akikkel
ugyancsak szoros szakmai és
egyúttal baráti kapcsolatot ápolnak
együttmûködésük óta. Õk rendszeres elõadói téli szakmai tanfolyamaiknak, melyet idén februárban
20. alkalommal rendeztek meg integrátori körük termelõi számára.
Babocsay Zsuzsa beszéde végén
köszönetet mondott valamennyi
partnerüknek a példás és eredményes együttmûködésért, ami végigkísérte az elmúlt 25 évet.
Simonfalvi Elemér, az Agrokem
Kft. másik tulajdonos ügyvezetõje
úgy vélekedett, a 25 év mellett
nem mehetnek el anélkül, hogy ne

tekintenének vissza a rendszerváltás idõszakára.
– Amit addig tudtunk, tanultunk, úgy tûnt, hogy nem jó – fogalmazott. – Akkoriban az egész ország új életet kezdett, nekünk is
mindent át kellett alakítani magunk körül, de hittük, hogy jó irányban megyünk. Cégünk életében ha-

sorban növényvédelmi szakembereknek tartják magukat és nem kereskedõknek. Ez a szemlélet alapvetõen határozta meg tevékenységüket. A szakmai továbbképzések
és utak, a szántóföldi bemutatók
és személyes konzultációk a kezdetektõl fogva túl mutattak a csupán
üzleti együttmûködésen.

– Amikor a repce vetésterülete
kétezer hektár alá esett Zalában,
létrehoztunk egy szakmai kollégiumot. Ebbõl kinõtt az a termelõi
csoport, ami harmadszor nyert már
állami elismerést. Mi tettük az Antonius búzát fogalommá az olasz
piacokon, és elsõként kezdtünk bele a szójatermesztésbe is a megyé-

marosan kialakultak azok a hagyományok, értékek, sajátosságok,
melyek révén folyamatosan elõre
haladtunk, és amelyeket a mai napig megõrizve jövõképet teremtettünk.
Ezen értékek, erények között
elsõként a szakmaiságot említette
meg. Mint mondta, ezt folyamatosan szem elõtt tartják, mert elsõ-

Az Agrokem életében újabb
fontos mérföldkõ volt a specializáció, mint a globalizációra adott
válasz. A kis infrastruktúrával, kicsi
költséghányaddal és alacsony árréssel jellemzett speciális mûködésnek köszönhetõen õrizték meg
és tartják versenyképességüket a
globalizációt választó nagy magyar
cégek között.

ben. Az a technológia, amit kidolgoztunk, a mai napig eredményes.
Simonfalvi Elemér kitért arra,
hogy sokan próbálták õket utánozni, ami nyilván jó érzéssel is tölthetné el õket, ha nem merülnének
fel erkölcsi aggályok.
– Amit elértünk, sikernek könyvelhetjük el, tudva azt, hogy ezért
megküzdöttünk – hangsúlyozta.

Beszéde végén õ is köszönetet
mondott mások mellett a cég indulását segítõknek, kiemelve
Liscsinszky István alapítót, aki megteremtette a fõ értékrendet, ami
mentén dolgoznak a mai napig.
Megköszönte a támogatást a családtagoknak is, akik szintén részesei az elért eredményeknek.
A több mint száz résztvevõ számára gálaebéddel folytatódott a
jubileumi ünnepség. Pék Ferenc
nyugdíjas növénytermesztési szakember érdeklõdésünkre elmondta,
lelkes, szakmailag jól felkészült
csapattal dolgozhatott együtt. Emberi tõkéjüket mindvégig megõrizték, talán ebben van a legnagyobb
erejük.
Az Agrokem Kft.-vel való
együttmûködésrõl Vörös István
növényvédelmi szakirányító úgy
vélekedett, munkakapcsolatukat
baráti viszony jellemzi a kezdetektõl fogva. Mindez bizalomra is épül,
hiszen input beszerzéseik 60-70
százalékát tõlük rendelik. Ferkócza
János mezõgazdasági vállalkozó a
korrekt együttmûködést és segítõkészséget emelte ki a magas színvonalú szakmaiság mellett.
A gálaebéd után meglepetésmûsor várta az ünneplõket a kastély fehér tükörtermében, ahol Zorán adott koncertet. Ezt követõen
korhû ruhába öltözött tárlatvezetõk mutatták be a Festetics-kastély
csodálatos termeit.
Mi az Agrokem Kft. jövõképe,
amit partnereinek is kíván: A múlt
elmúlt, most a jövõre figyelnek,
hogy a legjobb dolgok történhessenek velük.
Antal Lívia

ÁRGYELÁN GÁBOR területi szaktanácsadó: 06-30/447-5997
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Letenye önkormányzata sorra
készíti a pályázatokat a Településfejlesztési Operatív Program
(TOP) elsõ kiírásaira, amely jelentõs mértékû forrás felhasználását
teszi lehetõvé a Mura városa számára 2020-ig. Terveik között infrastrukturális, turisztikai, jóléti és
gazdaságfejlesztési beruházások
megvalósítása egyaránt szerepel.

KÖRNYEZET

VÁROSÉPÍTÉS LETENYÉN

Fejlõdni pályázatok segítségével

– Önkormányzatunk 2015-ben
mintegy másfél milliárdos költségvetéssel számolhatott a büdzsébe
beszámolt pályázatoknak köszönhetõen. Az idei költségvetésünket
802 millió forintos összeggel fogadtuk el. Ez azért alakult így, mert
most jelentek meg a TOP elsõ pályázati kiírásai, így a reményeink
szerint az elnyerhetõ források az
év végén, illetve 2017-ben jelennek meg majd költségvetésünkben
– kezdte a beszélgetést Farkas
Szilárd, Letenye polgármestere.
– Milyen fejlesztési célokat határoztak meg a 2016-os költségvetésben?
– Folytatva épületeink rekonstrukcióját idén a könyvtár fa tetõszerkezetét újítjuk meg. A faanyag
impregnálására közel 10 millió forintot fordítunk. Minden évben
fontos feladat a város fõterének
szépítése, ami az év elsõ hónapjaiban a növények pótlását, tavaszi
virágok ültetését jelenti. Új utcabútoraink ugyancsak díszítik már a fõteret. A sétakertben és a kastélyparkban új kandelábereket és világítótesteket helyeztünk ki megoldva a közvilágítás évek óta húzódó
problémáját. Tavaly decemberben
került helyére a két új híd a Bécipatakon. Hogy a 2014. szeptemberi özönvízszerû áradás megismétlõdését megelõzzük, a szabályozás
érdekében záportározó kialakítását
tervezzük. Ehhez forrást szeretnénk nyerni a TOP települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések pályázati kiírásán.
Jelenleg a katonák által használt
egyedutai mûvelõdési ház, a Kos-

Vendégségben: Rudolf Schütz, Prinzersdorf és
Farkas Szilárd, Letenye polgármestere
suth utcai volt iskola valamint a
termálfürdõ környezetének rendbetételén dolgozunk. A helyreállítás jelentõs részét a honvédség finanszírozza. A közfoglalkoztatás
keretében három feladatra nyertünk pályázatot, ami eszköz- és
gépbeszerzést is lehetõvé tett. Önkormányzatunk árverésen vásárolt
csarnokában folytatódik a betonelemgyártás. Az Útõr programelemben az utak, míg a belvízvédelmi elemben a vízelvezetõ árkok
karbantartását, tisztítását végzik a
közfoglalkoztatottak. Idén összesen 60 fõt vontunk be a közmunkaprogramba.
– Hogyan növelnék a foglalkoztatást a TOP-kiírások segítségével?
– Örömünkre szolgál, hogy az
ipari parkban lévõ cégek fejlesztik
épületeiket, és egy helyi vállalkozó

kárpitos üzemet fog létesíteni. Önkormányzatunk szintén a TOP kiírásával kíván élni, hogy területet vásárolhasson az ipari park bõvítése
céljával, és egy csarnokot is építenénk a vállalkozások számára. A helyi gazdaságfejlesztést szolgálva
egy városi piacteret is létesítenénk, ahol a helyi és környékbeli
termelõk saját készítésû termékeit
tudnák árusítani.
Az önkormányzati fejlesztések
tekintetében a Zöld város kialakítása címû kiírásra is pályázni kívánunk. A városközpontot szeretnénk megújítani új zöldfelületek
létrehozásával, a parkosítás érintené a kastélypark, a termálfürdõ és
a Béci–patak környezetét. Megerõsítenénk a kastély elõtti támfalat, a
posta elõtti közterületet térburkolattal látnánk el, és további utcabútorokat helyeznénk ki. A projekt ré-

szeként térfigyelõ kamerarendszert valamint õshonos gyümölcsöst is telepítenénk.
– Milyen további fejlesztéseket
kívánnak megvalósítani?
– A pályázati lehetõségekkel
minden területet érintõen szeretnénk élni. Január elsejével kezdte
meg mûködését egy új intézmény,
a Letenyei Családvédelmi és Gyermekjóléti Központ. Pályázni szeretnénk a szociális alapszolgáltatások
fejlesztését szolgáló TOP-kiírásra,
hogy gépkocsit, bútorokat és informatikai eszközöket vásárolhassunk. Az óvoda tekintetében a játszóudvart szeretnénk felújítani, és
ha lehetõség lesz, új csoportszobával is bõvítenénk az intézményt.

Hangsúlyosan szerep jut elképzeléseinkben a turizmus fejlesztésének is. Letenye vezetõpartnerségével öt környékbeli kistelepülést
vonnánk be, de a tervezett fejlesztések hatása a járás egészére is kiterjedne. Letenyén a volt gyermekorvosi rendelõben például egy
vízi turisztikai bázist hoznánk létre.
A TOP-kiírásoknál nagyon kedvezõ,
hogy most csak a projektötleteket
és elõkészítõ tanulmányokat kell
voltaképpen beadnunk, az engedélyes terveket nem. Ez felesleges kiadástól kímél meg bennünket, ha a
benyújtott támogatási kérelmet
nem fogadják el.
– Határvárosként határ menti
pályázatokban is gondolkodhatnak.
– A horvátországi Csáktornya
vezetõ partnerségével egy kétirodás turisztikai információs pontot
kívánunk létesíteni a szolgálati lakás felújításával a kastélyban. A
horvát Perlog és Ludbreg testvértelepülésekkel egy korábban már
kidolgozott projektben, a Happy
Bike programban mûködnénk
együtt, melyben Letenye a veze-

A Csiribiri ovis találkozón.

KÉRETLEN CSATORNATISZTÍTÓK JÁRHATNAK ZALÁBAN
 Már többször visszatérõ probléma jelentkezett ismételten
szolgáltatási területünkön. Értesítést kaptunk, hogy egy vállalkozás munkatársai csatornatisztítási ajánlattal keresik meg a helyi vállalkozókat és magánszemélyeket. Ajánlatuk szerint számla
ellenében kitisztítják a közterületen illetve belsõ hálózaton lévõ
csatornabekötést, hogy megakadályozzák a késõbbi dugulást.
Felhívjuk a lakosság és a vállalkozások figyelmét, hogy ne dõljenek be a csatornatisztítási ajánlatnak, ne fizessenek olyan szolgáltatásért, ami ingyenes. Tudni
kell, hogy közterületen a Zalavíz
Zrt. a csatornatisztítást térítésmentesen végzi. Ha Ön dugulást
tapasztal, hívja a Zalavíz Zrt. hibabejelentõ telefonszámát (+36
80 202-178), a csatornatisztítá-

sért Önnek számlát fizetni nem
kell.
Belsõ hálózati dugulás esetén
is kedvezõ áron végezzük el a
szolgáltatást.
Biztonságuk érdekében kérjük,
ha azzal keresik meg Önöket,
hogy csatornát szeretnének tisztítani ellenõrizzék, honnan érkeztek, mennyibe kerül a munka elvégzése. Amennyiben indokolt,

javasoljuk a rendõrség értesítését.
A Zalavíz Zrt. nem kezdeményezi belsõ hálózaton a tisztítást,
csak az Önök bejelentése alapján
végezzük el. Csatornatisztítóinkon láthatja a Zalavíz matricát,
munkatársaink Zalavíz emblémás
munkaruhát viselnek, és fényképes igazolvánnyal rendelkeznek,
amelyek hitelességérõl a Zalavíz
Zrt. központi telefonszámán
(92/500-300) meggyõzõdhetnek.
Társaságunk továbbá a helyszínen semmilyen esetben sem állít
ki készpénzes számlát.
Ne engedjék, hogy feleslegesen fizettessenek Önökkel!

A Zalavíz Zrt. csatornamosó jármûve.

A zalaegerszegi szennyvíztisztító telep.

tõpartner. Célja a kerékpáros-turizmus fejlesztése, ami az egyedutai
mûvelõdési ház e célt szolgáló felújítását tenné lehetõvé. Az
Interreg program keretében számítunk pályázati támogatásra. Innét remélünk forrást az úgynevezett horvát–magyar „PIKNIK Centrum” létrehozására is. Az elnevezés bizonyos szavak, mint a partnerség, informálás, kooperáció
stb. rövidítése. A projekt fontos
célja a horvát–magyar kapcsolatok
erõsítése a testvértelepülésekkel
együttmûködve közös rendezvényekkel, a közös történelmi múltat
bemutató elõadásokkal, a horvát
és a magyar nyelv oktatásával.
Mindeközben legrégebbi testvértelepülésünkkel, az ausztriai
Prinzersdorffal is jó kapcsolatot
ápolunk. Örömmel tettünk eleget
meghívásuknak április végén. Látogatásunkon régmúltra visszatekintõ barátságunkról, partnerségünk
további lehetõségeirõl esett szó.
Június 18.-ára egy nagyszabású
gasztronómiai fesztiválra kaptunk
meghívást, melyen hagyományos
magyar és letenyei ételek bemutatását kérte az osztrák településvezetés.
Antal Lívia

