
Hét újszülött kapott babaköt-
vényt az önkormányzat által
2008-ban beindított Zalaapáti Ifjú
Polgára program keretében az
anyák napján tartott ünnepségen.

Vincze Tibor polgármester kö-
szöntötte a település hét ifjú pol-
gárát és szüleit, majd elmondta,
hogy a program elindítása óta 65
kisgyermek részesült az egyenként
százezer forint névértékû biztosí-
tási kötvényben, melyhez kész-
pénztámogatás is jár. Évente két
alkalommal osszák ki, az egyik ün-
nepséget az anyák napján, míg a
másikat decemberben, a Szent
család vasárnapján tartják. Annak,
hogy ezt a családok megkapják,
mindössze annyi a feltétele, hogy
a gyermekeket a helyi óvodába, is-
kolába írassák be a szülõk.

A községháza dísztermében
tartott ünnepségen a 2013 elsõ
négy hónapjában születettek, név
szerint: Vajdai Kitti, Rigó Loretta,
Kisvörös Zsombor, Pápai Jázmin,
Tornyos Péter, Luthár Mirabella és
Rozner Roland kapták meg az élet-
kezdési támogatást.

Köszöntõjében Rigó Csaba kor-
mánymegbízott, a megyei védelmi
bizottság elnökeként is üdvözölte
a kormány intézkedését, amivel a
vidéki utakra is odafigyel. Kiemel-
te: a négy- vagy ötszámjegyû utak
korszerûsítése Keszthely és Vár-
völgy között 2,3 kilométer,
Murakeresztúr és Letenye között
2,6 kilométer, Zalaapáti és Zalabér
között pedig 3,8 kilométer hosszú
szakaszon valósul meg. Az ÚSZT tá-
mogatásait felhasználva 2010 óta
már 114 milliárd forintot költöttek
a négy- és ötszámjegyû utak újjá-
építésére.

Manninger Jenõ, a Zala Megyei
Közgyûlés elnöke megerõsítette:
a megye úthálózatának átlagos

színvonala ugyan jobb az országos
átlagnál, de a rekonstrukció sok
helyen elkerülhetetlen, már csak a
kemény tél miatt is. – Ha nem kel-
lene a múlt örökségeként cipelni
az M5-ös és M6-os autópálya be-
ruházások rendelkezésre állási dí-
ját nyögve, akkor dupla annyi út
modernizálására jutna elegendõ
forrás – vélekedett. Egyúttal em-
lékeztetett rá: Az M7-es autópá-
lya-építéssel összefüggõ korábbi
kõszállítások tették tönkre a sokak
által használt, most felújításra vá-
ró várvölgyi bejáró utat.

Mázsi Attila, a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. vezérigazgatója el-
mondta: 4500 fõs dolgozói lét-
számmal, fõ profilként végzik a

mintegy 30 ezer kilométernyi or-
szágos állami közúthálózat üze-
meltetését és fenntartását. A ma-
gyarországi utak kétharmada vi-
szont 15 évnél is régebben felújí-
tott, azaz leromlott állapotú. A té-
li síkosságmentesítésre, és a nem-
rég startolt kátyúzásra is az elmúlt
évek átlagához képest dupla annyi
forrást kellett elõteremteni.

Mórocz József, a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. megyei igazgatója
a Zala megyei projekteket mutat-
ta be. A három helyszínen terve-
zett teljes körû felújítások tartal-
mazzák: az útpálya régi szerke-
zetének cseréjét, a burkolatok
egy-, vagy kétrétegû aszfalt
megerõsítését és szélesítését, a
kopóréteg cseréjét, a belterületi
szakaszokon buszöblök és vízelve-
zetõ árkok, útpadkák kiépítését. A
forgalomkorlátozásokkal együtt
járó munkálatok nyár elején indul-
nak, és szeptemberre Keszthely és
Letenye mellett is végezni szeret-
nének. Zalakop-pány környezeté-
ben is még idén indítani akarják a
rekonstrukciót.

Dr. Csikós Andrea Dóra, az
egyesület munkaszervezetének
vezetõje elmondta, ez a tizenhar-
madik vásár, amit minden hónap
utolsó szombatján „Okos legyél,
helyit vegyél” szlogennel tartanak
a falu 16 lábon álló, zsúpos tetejû
pajtájában. Az árusok igazán gaz-
dag választékát hozzák el a helyi
termékeknek: sajt, méz, lekvár,
gyümölcslé, hús- és pékáru egy-
aránt kapható. 

Vigh László, Felsõrajk polgár-
mestere, országgyûlési képviselõ
azt hangsúlyozta, a vásárlók itt
igazán megbízhatnak az eladók-
ban, a termelõkben, mivel tudhat-
ják, ki állította elõ ezeket a termé-
keket. Mint fogalmazott, a vásár a
falu fejlõdését is segíti, melyre a
történelemben már számos példa
akadt korábban. Ugyanakkor kö-
zösségteremtõ erõvel is bír, mivel
a vásár a környezõ mintegy húsz-

harminc település közösségének
ünnepe is egyben.

Vigh László nyitotta meg a ren-
dezvényt, majd az ünneplõket
Manninger Jenõ, Pintér László or-
szággyûlési képviselõk, és Rigó
Csaba kormánymegbízott köszön-
tötte. A megnyitót a helyi Szent
Anna Kórus fellépése színesítette.

Az ezer forint feletti értékben
vásároló érdeklõdõket, valamint a
véradókat húsos káposztával ven-
dégelték meg, a gyerekeket pedig
a képviselõk által sütött palacsin-
tával várták. A kezdeményezõ
Vigh László volt, aki palacsintasü-
tésre invitálta a politikustársait,
akik egytõl egyig eleget tettek a
feladatnak.

Megjelenik Zala megye minden településén
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EGYÉVES A FELSÕRAJKI VÁSÁR

Okos legyél, helyit vegyél!

Felsõrajkon egy éve mûködik térségi termelõi vásár, mely alka-
lomból ünnepségre invitálták a vásározókat és érdeklõdõket április
végén. A rendezvény a Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési
Közhasznú Egyesület és Felsõrajk önkormányzatának szervezésében
zajlott le.

8,7 KILOMÉTERNYI MELLÉKUTAT MODERNIZÁLNAK

Útfelújítások Zala megyében
A Magyar Közút Nonprofit (MKN) Zrt. szakmai irányításával Zala

megyében az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) Nyugat-dunántúli Operatív
Program útfelújítási projektjeinek keretében 2013-ban összesen 8,7
kilométernyi mellékút felújítása valósul meg 2,16 milliárd forint ér-
tékben – jelentették be május elején, a keszthelyi városháza díszter-
mében tartott sajtótájékoztatón. Az országos mellékúthálózat mint-
egy hatszáz kilométernyi szakaszának felújítására országosan idén
közel 87 milliárd forint áll az MKN Zrt. rendelkezésre.

Babakötvény a falu ifjú polgárainak
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A közelmúltban Zalaegersze-
gen tartott fórumot Bayer Zsolt
újságíró és Bencsik András, a
Magyar Demokrata hetilap fõ-
szerkesztõje. Az eseményt meg-
elõzõen sajtótájékoztatót tar-
tottak, melyen Vigh László or-
szággyûlési képviselõ, a Fidesz
1-es számú választókerületének
elnöke arra kérte a vendégeket,
szóljanak arról, miért bántják
Magyarországot, miért éri a kor-
mányt támadás az Európai Unió
részérõl, amikor az eredmények
nem igazolják ez utóbbit.

Bayer Zsolt szerint a támadá-
soknak az egyik oka, hogy 2010-
ben 2/3-os többségû jobboldali

kormány alakult, amelyik hadat
üzent a bankoknak és a multinaci-
onális cégeknek. A válság terheit
nem a lakosságra hárítja a
kormány, hanem a bankokra, és
ezt nem tudják megbocsájtani. Az
EU nem ért egyet a kivetett kü-
lönadókkal sem, ezért indult
nemzetközi politikai támadásso-
rozat hazánk ellen.

Bencsik András szerint Euró-
pát sokkolja, hogy Magyaror-
szág magyarként szeretne a
folyamatok részesei lenni, és
hogy a magyar modell mûköd-
tethetõ, nem pedig veszélyes.
Mert azt gondolják, hogy a
büszke összefogás bántja az
európai érdekeket. Európában
az elit azt hiszi, hogy a magyar

út veszélyes – fogalmazott
Bencsik.

Léránt Károly, a Civil Összefo-
gás Fórum zalaegerszegi klubve-
zetõje a sajtótájékoztatón hang-
súlyozta: egyetért a két újságíró-
val. A civilek eddig is és a jövõben
is kiállnak a hazájuk mellett. Mint
mondta, nem pártérdek vezeti
õket, hanem az elkötelezettség.

BENCSIK ANDRÁS–BAYER ZSOLT SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA

Miért bántják az országot?
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A környéken élõk sokat hallhattak a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütemérõl és sokan em-
lékeznek még az itteniek közül az I. ütem munkálataira. E munkák elsõdleges célja a Balaton víz-
minõségének megóvása volt, és az ma is. 

A Balaton sekély, fenékig felkeveredõ tóként érzékenyen reagál a vizében található tápanyagok
és a környezet változásaira, valamint jelentõs kihatással van a környezõ települések társadalmi, gaz-
dasági helyzetére. Az 1974-ben és 1982-ben a Keszthelyi-öbölben bekövetkezett vízminõség-rom-
lás megmutatta: lépéskényszerben vagyunk, ha a Balatont, mint természeti értéket és idegenfor-
galmi attrakciót meg akarjuk õrizni. E kihívásra válasz a Vízvédelmi Rendszer II. ütemének megvaló-
sítása.

BEAVATKOZÁSOK 75 NÉGYZETKILOMÉTEREN
A szükséges beavatkozások sorában elõször is fel kell újítani 21 régi létesítményt és újakat is kell

építeni a víz útjának irányítható szabályozása érdekében. Az Ingói-berek a benne levõ unikális nádas
védelmét célzóan kikerül a folyamatos áramlás útjából, így a víz a Fenéki tavon keresztül, áramlásbiz-
tosító eszközök segítségével kerül a Balatonba. Nagy vízhozam esetén az Ingói-berek is részt vesz a víz
levezetésében. A berek mellett futó út megszakításaival kivezetik nyugati irányba a vizet, így biztosít-
va jobb feltételeket a nádas szaporodásához. Mindezek érdekében magasítani kell a töltéseket és mint-
egy 20 kilométernyi áramlásjavító csatorna kotrását is el kell végezni. A beavatkozások mintegy 75
km2-t érintenek, ami megegyezik a Fertõ-tó magyar területre esõ nagyságával.

Része a munkának a Zalavári belvíz-öblözet élõhely-rekonstrukciója, ahol így megnövekedhet a vi-
zes területekhez kötõdõ madárfajok fészkelõ és vonuló állománya. A Zimányi- és a Vörsi-berek bevo-
násával létrejön egy új víztározó-tér, ahol változó vízmélységû élõhely, ún. wet-land alakulhat ki. Az itt
élõ halak szabad vándorlása érdekében megépül két hallépcsõ: ezeken a vonuló halfajok ívási idõszak-
ban a vízállási viszonyoktól függetlenül feljuthatnak a Balatonból a Kis-Balatonba, onnan az alsó Zala-
völgybe. E létesítményekkel a Kis-Balaton újra a „Balaton halbölcsõje" lehet. 

MEGERÕSÍTETT TÖLTÉSEK, ÉPÜLÕ HALLÉPCSÕK
Hol tartanak a munkák 2013 tavaszi-nyári hónapjaiban? Nos, részben még tavaly lezajlottak az elõ-

készületek: a régi mûtárgyak – zsilipek, szivattyútelep, elzárások – bontása, berendezések beszerzése,
az anyagnyerõ helyek kialakítása, másutt a humusz letermelése. Megerõsítették a Zala bal parti tölté-
sét, és elkezdték a hallépcsõk kialakítását. 

A munkák ütemezhetõsége erõsen függ az idõjárástól – a tél, majd a hosszan tartó árvízvédelmi ké-
szültség is késleltette a kivitelezést. Ugyanakkor az árvíz lehetõséget adott szélsõséges hidrológiai
helyzetben vizsgálni a rendszer vízminõségre gyakorolt hatásfokát, és kipróbálni a tározótér redukáló
hatását a Zala vízhozamára. Erre a Balaton vízállása miatt szükség is volt. Figyelemmel kell lenni a mun-
kák során a madárvilág nyugalmára is: a zajjal járó munkák csak a költési idõszakon kívül végezhetõk.
A kivitelezõknek a próbaüzemet is beleszámítva 2014. december 31-ére garantálniuk kell a rendszer
mûködõképességét.

A Balatonba kerülõ víz minõségének folyamatos ellenõrzésére új kémiai, biológiai, hidrológiai mo-
nitoring rendszer telepítésére kerül sor; a megbízható adatok gyorsan, automatikusan jutnak el egy
központi információs rendszerbe, elõsegítve az optimális üzemirányítást.

A vízminõség-ellenõrzõ Monitoring Rendszer kiépítése jó ütemben halad. Összesen 5 zsiliphez tele-
pítenek ultrahangos vízhozam-mérésekre alkalmas „Teledyne" mûszereket. Elkészült 38 meglevõ mé-
rõállomás felújításának és 11 új mérõállomásnak a terve. Készülnek az alkalmazói programok is, lezaj-
lottak a programtesztelések – a rendszer lelke egy központi folyamatirányító és megjelenítõ szoftver
(VEB SCADA) lesz. 

A munkákat az élõvilág állapotát felmérõ biomonitoring tevékenység elõzi meg, illetve kíséri. 21
mintavételi helyen megtörtént az õszi mintavételezés a fitoplankton, a bevonatlakó kovaalga-szerve-
zetek, a makroszkopikus vízi gerinctelenek, a halfauna és a makrofiták tavaly nyári felmérése után. Az
élõvilágra vonatkozó felmérésekkel párhuzamosan – a tél kivételével – egy teljes vegetációs periódu-
son keresztül zajlik a kémiai-biológiai tápanyagforgalmi monitorozást kiegészítõ vizsgálatsorozat,
amely az idei nyár elejéig tart. 

16 helyen vettek terepi mintát a szárazföldi puhatestûek körébõl, õsszel fölmérték a vonuló madár-
fajok állományát. Folytatódott a fokozottan védett állatok, így a vidra felmérése és megvannak az ada-
tok az északipocok-állományról. A Natura 2000 jelölõ kétéltû- és hüllõfajok felmérése idén is folytató-

dik, és halad a vegetáció térkép feldolgozása. A megvalósítás végére ebbõl a mérés- és felmérés-so-
rozatból származó adatok értékelésével, ennek eredményeként a Rendszer mûködtetésére vonatkozó
elõírásokat határoznak meg a szakemberek.

ELSÕ ÜTEM, MÁSODIK ÜTEM
A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer gondolata a ’70-es években merült fel. Lényege, hogy hasonló-

an a XIX. és a korábbi évszázadok gyakorlatához – amikor a Kis-Balaton a Balaton ötödik medencéje
volt –, újra a Zalából a Balatonba érkezõ víz „elõszûrõje" legyen. Az egyik elsõ lépés a Felsõ Tározó (Híd-
végi-tó) elkészülte volt – ez 1985-ben kezdett üzemelni. Kísérleti jelleggel, a ’90-es évek elején újabb
16 km2-nyi területet árasztottak el (Ingói-berek).

Az 1995 és 2004 közötti számtalan akadémiai, vízügyi, természet- és környezetvédelmi tudomá-
nyos vizsgálat igazolta, hogy a Vízvédelmi Rendszert tovább kell fejleszteni. A szennyezés csökkent

ugyan, de a tápanyag-visszatartás hatásfoka füg-
gött a lefolyó vízhozam mennyiségétõl – kis víz-
hozamnál negatív eredmények is mutatkoztak. 
Így a szakértõi egyeztetések arra jutottak, hogy
szükséges a munkát folytatni, új, ökológiai szem-
pontokat is figyelembe véve. A II. ütem céljai kö-
zött a vízminõség-védelmi érdekek mellett a ter-
mészetvédelmi szempontok is jelentõs hangsúlyt
kapnak.

A javaslatok közül a természetes vízjáráshoz al-
kalmazkodó megoldás lett a „befutó" – ez rugalmas üzemirányítást, vízkormányzást tesz lehetõvé a be-
folyó vízmennyiség függvényében. Így kedvezõ környezeti feltételek jönnek létre a vizes élõhelyeket
kedvelõ élõlények számára is. 

A munka céljait igyekszik megértetni az a makett, amely nemsokára a Kis-Balaton Házban várja az
érdeklõdõket és ezt szolgálja egy animációs program is. Ez utóbbi – a Kis-Balaton történetét feleleve-
nítõ visszatekintéssel együtt – az esztergomi Duna Múzeum látogatói számára is közel hozza majd a
beavatkozások lényegét. 
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A zalavári könyvtárban május 22-én
17 órától a Vízvédelmi Rendszer

II. ütemérõl lakossági fórumot tartanak
az Országos Vízügyi Fõigazgatóság
szervezésében, ahol az érdeklõdõk

választ kaphatnak kérdéseikre,
elmondhatják észrevételeiket. 

Halad a Kis-Balaton-projekt

Épülõ hallépcsõ

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
www.kisbalatonprojekt.hu

Információs központ: Kis-Balaton Ház, Zalavár. 
Nyitva tartás: keddtõl vasárnapig: 9–12 óráig és 13–18 óráig.

Információs zöld szám:
06-80/630-051, hétköznap 9–13 óráig.
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Nagy András ügyvezetõ igaz-
gató elmondta, az Európai Terri-
toriális Együttmûködés Auszt-
ria–Magyarország 2007–2013 Ha-
táron Átnyúló Együttmûködési
Program által támogatott PHCC
projekt vezetõ partnerével, a Stá-
jer-Burgenlandi Passzív-
ház Szövetséggel (IG
Passivhaus Plus) közösen
dolgozták ki a tananya-
got, mely azoknak a szak-
embereknek nyújt segít-
séget, akik a passzívház-
építészettel szeretnének
közelebbrõl megismer-
kedni. A projektbe be-
vontak négy építõipari
szakközépiskolát a me-
gyébõl és a régióból (Za-
laegerszeg, Nagykanizsa,
Gyõr és Szombathely),
valamint a Zala Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara oktatási kft-
jét, bízva abban, hogy ezek az in-
tézmények a tananyagot a szak-
képzésben oktatni fogják. 

A Pannon Egyetem Nagykani-
zsai Kampusza kifejlesztette a
tananyagot e-learning platform-
ra, amit felsõfokú és felnõtt-
képzõ intézményeknek is aján-
lanak. 

Dr. Birkner Zoltán kampusz-
igazgató azt hangsúlyozta, hogy
az e-learning tananyag használa-
tának lényege az, hogy azt

egyedül is képes legyen bárki el-
sajátítani.

A vállalkozásfejlesztési alapít-
vány a Magyarország–Horvátor-
szág IPA Határon Átnyúló Együtt-
mûködési Programban az EU
Compass2 projekt megvalósítá-

sában is részt vesz. Ez az idén
márciusban induló projekt a ko-
rábbi projekt eredményeire épít.
Célja, a jövõbeli EU-s források le-
hívási kapacitásának fejlesztése a
magyar–horvát régióban, külö-
nös tekintettel arra, hogy a július
elsejével az unióba belépõ Hor-
vátország nem igazán volt sike-
res az elõcsatlakozási progra-
mokban. Ezért a mostani projekt-
ben még hangsúlyosabban fóku-
szálnak az uniós források lehívá-
sához szükséges speciális tudás
fejlesztésére és átadására. Ennek

érdekében a határ mindkét olda-
lán trénereket képeznek ki, vala-
mint képzéseket szerveznek
munkanélkülieknek, magasan
képzett állásnélkülieknek vala-
mint kezdõ vállalkozóknak pályá-
zatírás, EU-s eljárások, pályázati
rendszerek témakörökben.

A generációkon átívelõ családi
vállalkozások fenntartható fejlõ-
désének javítását szolgálja az a
projekt, amit a Kisalföldi Vállalko-
zásfejlesztési Alapítvánnyal és
osztrák partnerekkel valósít meg

a Zala Megyei Vállalkozás-
fejlesztési Alapítvány.
Nagy András elmondta,
jelenleg az osztrák–ma-
gyar határrégióban lévõ
családi vállalkozások
mindössze 25-30 százalé-
ka tudja átadni a követ-
kezõ generációnak a te-
vékenységet. Az április-
ban indított projektben
éppen ezért a vállalkozá-
sok fenntartható mûkö-
dését kívánják segíteni
azzal, hogy felkészítik a

feleket az átadásra és átvételre.
A projektben nyújtott képzéssel
és tapasztalatcserével az utódok
felkészülhetnek a családi vállalko-
zás vezetésére, a felmerülõ prob-
lémák megfelelõ kezelésére.

Az ügyvezetõ hozzátette, a
programban résztvevõket tobor-
zás során választják ki. Azt szeret-
nék, hogy minél több tevékeny-
ségi területrõl (ipar, kereskede-
lem, szolgáltatás és mezõgazda-
ság) jelentkeznének családi vállal-
kozások, melyek a „családi utód-
lást” tekintik valós jövõképnek.

Fatér Szabolcs, a Mezõgazdasá-
gi és Vidékfejlesztési Hivatal zala-
egerszegi kirendeltségének osz-
tályvezetõje ünnepi beszédében
azt hangsúlyozta, számukra is fon-
tos, hogy a rendelkezésre álló uni-
ós forrásokat le tudják hívni az
ügyfelek fejlesztéseik mielõbbi
megvalósításához. A Rózsakert ét-
terem a mikrovállalkozások létre-
hozására és fejlesztésére kiírt pá-
lyázati jogcímre pályázott, és 20
millió forintos támogatást nyert
el. A beruházás végrehajtásával
teljesültek a jogcímben meghatá-
rozott elvárások, a munkahelyte-
remtés, a versenyképesség növe-
lése az innováció által. A Rózsakert
étterem felújítása
egy új tevékeny-
ség kezdete is
egyben, ami fejlõ-
dési potenciált is
jelent a vállalko-
zás számára, han-
goztatta az osz-
tályvezetõ.

Szijártó József,
Egervár polgár-
mestere köszön-
tõjében azt
mondta, büszke-
séggel tölti el,
hogy az emlék-
park avatását követõen egy újabb,
igazán impozáns létesítmény át-
adásán lehet jelen. Úgy vélekedett,
hogy a Rózsakert étterem Európa
bármely részén megállná a helyét.

A felújítással régi
rangját nyerte vissza
az épület, melynek
külalakja, építészeti
stílusa tovább szépíti
Egervár település-
központját.

Molnár Lajos, a
Rózsakert étterem,
kávézó és cukrászda
tulajdonosa elmond-
ta, annak reményében újították fel
a vendéglõt, hogy újra abban a ré-
gi fényében pompázhat, amikor is
létezése évtizedeken át összeforrt
a település nevével. Mint fogalma-
zott, a beruházással nagy fába vág-
ták fejszéjüket, de a megújított

épület pompáját látva, úgy vélik,
megérte a sok fáradozást. Az ere-
deti épület az 1950-es években
épült, mûködése alatt mindvégig
étteremként funkcionált. A meg-

újítás során
ugyan meg kel-
lett felelni a
mûemlékvédel-
mi elõírásoknak,
a település tör-
ténelmi jellegé-
nek, a templom
és a várkastély
építészeti stílu-
sának, ugyanak-
kor mégis sike-
rült belecsem-
pészni a saját el-
képzelést, ba-
rokk és klasszi-
kus stílusjegye-

ket, ami mutatja, hogy ez az épü-
let, ez az étterem nem egy a mai
sok közül. 

Az étel- és italkínálatában is a
hagyományokat kívánják követni,
visszanyúlni egy kicsit a múltba, és
elsõsorban olyan ételspecialitáso-

kat kínálni, ami például a
térségre, vagy a szomszé-
dos Göcsej tájegységre
volt jellemzõ. Az italkíná-
latban is éppen ez okból a
zalai borokat részesítik
elõnyben. Bíznak abban,
hogy az étterem, kávézó
és cukrászda egyedi kíná-
latára, vendégszeretetére
minél többen felfigyelnek
a környékbeli települése-
ken is, hangsúlyozta a tu-
lajdonos.

Az ünnepség végén
Kemény Árpád plébános

megáldotta az épületet. Az átadás
alkalmából estébe nyúlóan szóra-
koztató programokkal várták a he-
lyieket és az érdeklõdõket a Rózsa-
kert étteremben.

Passzívház-építõknek fejlesztett ki tankönyvet, a családi vállal-
kozások generációkon átívelõ fejlõdésének javítása, valamint az
uniós források eredményesebb lehívása érdekében valósít meg
nemzetközi projekteket a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Ala-
pítvány.

CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOK, UNIÓS FORRÁSOK LEHÍVÁSÁNAK SEGÍTÉSE

Tankönyv passzívház-építõknek

A RÓZSAKERT ÉTTEREM A TRADÍCIÓKAT KÍVÁNJA KÖVETNI

Régi ízek, hagyományos ételek
Göcseji ételspecialitásokkal, már feledésbe merült

ételekkel és zalai borokkal várja vendégeit Egerváron a
megújított Rózsakert étterem, kávézó és cukrászda,
amit nemrég adtak át ünnepélyesen. 

Dióskál község külterületi fa-
lurészein: a Káli-, az Ungi- és a
Pogányvári-hegyen továbbá a
környéken termelt ízletes szõlõ
és az abból készült kitûnõ bor je-
gyében állították össze a VI. Po-
gányvári Borverseny és Bornap
május 11-ei programját. 

A térség vállalkozó szellemû
boros gazdái számára idén is bor-
versenyt hirdettek, amelyre saját
termésû nedûvel lehetett nevez-
ni, és a legfinomabb itókákat
bronz, ezüst és arany minõsítésû
oklevéllel jutalmazták. A jó borok-
hoz ezúttal finom vaddisznópör-
költ és jó mûsor is dukált.  Az ün-
nepi szentmisén a Mindenható és
Szent Orbán segítõ közbenjárását
kérve Farkas László plébános a hí-
vekkel együtt imádkozott a bõ
szõlõtermésért és a kedvezõ ter-
mésért. 

A Da Bibere Zalai Borlovagrend
képviseletének és a Balatoni Bor-
barát Hölgyek ünnepélyes bevo-
nulásával megnyitott rendezvényt
a helyi önkormányzaton, mint fõ
szervezõn kívül támogatta még a
Pacsa és Térsége Többcélú Kistér-
ségi Társulás, a Közép-Zala
Gyöngyszemei Vidékfejlesztési
Közhasznú Egyesület, a Pacsai Va-
dásztársaság, a Dióskáli Kulturális
Egyesület, és egy kereskedelmi-
szolgáltató bt. is.

Köszöntõjében Kluczer János,
Dióskál polgármester emlékezte-
tett rá: a szabadidejüket áldozva
egyre több helybéli foglalkozik
egyre nagyobb hozzáértéssel a
szõlõvel, és egyre többen büszkén
tehetik ki a kitûnõ minõségû bor-

ról tanúskodó oklevelet is a pince-
falra. A rossz idõjárás miatt egyál-
talán nem szomorkodó vendége-
ket üdvözölve Vigh László ország-
gyûlési képviselõ kifejtette: a bor
az ízlelõbimbónak nyújtott élve-
zet, bölcs gondolatok csiholója,
tartalmas beszélgetések kelléke. A
borban benne van a szõlõ zamata,
a napfény játéka, a boros gazdák
szaktudása, a szõlõhegyek lankáin
összesûrûsödött hagyomány, a
munka szeretete továbbá a szõlõ
több ezer éves tisztelete.
Szládovics László, a Zalai Da Bibere
Borlovagrend tagja – akinek fárad-
hatatlan munkáját a polgármester
egy hagyományteremtõ emlék át-
adásával is elismerte – a borver-
senyt értékelve elmondta: a zsûri
elé 62 nagyon kellemes, nagyon
finom borminta (40 fehér, 4 rozé,
18 vörös) került. Az új és régi
nemesítésû borok közül megízlel-
ték: a zengõ, zenit, rozália, szürke-
barát, pátria, olaszrizling, cuvée,
cabernet sauvignon, cabernet

franc, shiraz fajtákat. Kiosztottak
két nagyarany, 19 arany, 18 ezüst,
18 bronz minõsítést és hét bort ju-
talmaztak elismerõ oklevéllel. A
szõlõ és a bor tiszteletét, a jóked-
vet alapozta meg az a háromórás
kulturális mûsor, amelynek fellé-
põi nyolc környékbeli településrõl
érkeztek.

A szíves vendéglátó helybeli-
ek képviseletében lépett színpad-
ra: a Kála Néptánccsoport, a Dió-
virág Dalkör valamint a Táncika
Tánccsoport. Zalaapátit képvisel-
ve szórakoztatta a nagyérdemût
a tangóharmonika zenekar, a
Zuggó & Réti Duó és a Rozmaring
népdalkör. Búcsúszentlászlóról
érkezett a helyi hagyományõrzõ
és faluszépítõ egyesület népdal-
köre, illetve Szabóné Istenes Me-
linda. Tapsorkán fogadta a Felsõ-
rajki Várhely Citerazenekart, a
nemesrádói Kurázsi Kulturális
Egyesület fellépõit és a Pacsai
Nõszirom Táncos Talpak gyermek
tánccsoportot.

VI. POGÁNYVÁRI BORVERSENY ÉS BORNAP

Dióskáli versenybor-kóstoltató vigasság

Nagy András és dr. Birkner Zoltán

– A Vöröskereszt te-
vékenysége az önkén-
tességre épül, ezért
gondoltuk azt, hogy
Lentiben és Karmacson
önkéntes pontot létesí-
tünk, hogy ezen térsé-
gekben is közvetlen elérhetõsé-
get biztosíthassunk az önkénte-
seknek – mondja dr. Baracskai
Józsefné, a Magyar Vöröskereszt
Zala Megyei Szervezete vezetõje.
– Lenti a projekt fõ megvalósítá-
si helyszíne. Az Ifjúság úton
megvásároltunk egy épületet
önerõbõl, mert ezt a befektetést
nem a támogatott projektbõl fi-
nanszíroztuk. Földszintjén a vö-
röskeresztes adományboltot,
emeletén pedig a TÁMOP pályá-
zatban vállalt önkéntes közpon-
tot alakítottuk ki abból
a célból, hogy a koráb-
bi irodából jobb körül-
mények közé költöz-
hessen a lenti területi
szervezet. Az új mo-
dern iroda közösségi teret, talál-
kozási pontot biztosít az önkén-
teseknek és az önkénteseket fo-
gadó szervezeteknek is. Ezzel se-
gítve azt, hogy az önkéntesek te-
vékenysége beilleszkedjen a vá-
ros és térsége életébe, és növe-

kedjen munkájuk társa-
dalmi elismertsége.

Az igazgató elmond-
ta, a projekt kezdetétõl
ez év március végéig 99

fõt vontak be a két térségbõl,
akik közel 5 ezer órában végez-
tek önkéntes tevékenysé-
get. Munkájukat szociális,
oktatási és az egészségügyi
intézményekben végezték,
de részt vettek a vér-

adások, elsõsegélynyújtó tanfo-
lyamok és adománygyûjtések
szervezésében Gyimes Anikó pro-
jektmenedzser és Kercza Melinda
szakmai vezetõ irányításának se-
gítségével.

Az adománybolt és önkéntes
iroda átadásán köszöntõt mon-
dott dr. Nemesvári Márta, a Ma-
gyar Vöröskereszt Országos ve-
zetõségének tagja, Ari Miklós, a
megyei vezetõség tagja és Ko-

vács Tibor, a megyei vezetõség
alelnöke. Az ünnepségen jelen
volt a lenti területi szervezettel jó
kapcsolatot ápoló Bad Rad-
kersburgi Vöröskereszt vezetõje,
Simon Strassgürtl és Hans Holz
oktatási referens. 

Önkéntes pontok kialakítására nyert közel 17 millió forintos tá-
mogatást a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete a
TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0048 kódszámú pályázaton. A projekt ke-
retében „Az iskolai önkéntes munka teljesítésének lehetõségei,
valamint az Önkéntes segítség az egészséges iskolai táplálkozás
terjesztése területén” címmel tartottak tájékoztató rendezvényt
Lentiben, ahol ünnepélyesen átadták az adományboltot, melynek
emelete a lenti térségi önkéntes bázisnak ad helyet.  

VÖRÖSKERESZTES VILÁGNAPI ÜNNEPSÉG

Irodaavatás Lentiben



„Zalai rendõrök gyerekszem-
mel” címen nyílt kiállítás a zala-
egerszegi Art Moziban. A tárlat,
mely az Egerszeg Fesztivál és az
ezen belül tartott Rendõrnap
egyik színfoltja, 330 rajzon ke-
resztül mutatja meg a gyerekek
látásmódját a nevezett hivatás-
sal kapcsolatban.

Elsõ alkalommal hirdettek a
fenti címmel rajzpályázatot a me-
gyebeli 5–14 éves korú gyerekek
számára. A szervezõket is meg-
lepte az aktív részvétel, mely nyo-
mán 54 oktatási intézménybõl ér-
kezett közel 800 alkotás. Megle-
hetõsen hosszadalmas zsûrizés
után választották ki a legjobbakat,
a díjazottakat és különdíjasokat,
tájékoztatta lapunkat Salamon
Róbert rendõr alezredes, a pályá-
zat felelõse. A kiállítást, melyre
Zalaegerszegrõl, Nagykanizsáról
és több település-rõl érkeztek al-
kotások, Szukics Ferenc megyei
fõkapitány-helyettes nyitotta
meg. Elmondta, a rajzpályázat cél-
ja felkelteni az érdeklõdést a
rendõrség iránt, s Rendõrnap szí-
nesebbé tétele volt.

A képeken a gyerekek bûnüldö-
zéssel kapcsolatos pozitív látás-
módja tükrözõdik, forgalmi helyze-
tekben való segítségnyújtást, az is-
kolarendõrt, mint segítõ személyt

jelenitik meg. A kamasz korosztály-
nál, már a tévébõl, filmekbõl látott
rendõri események is feltûnnek. 

A díjakat a Zala Megyei Rendõr
-fõkapitányság ajánlotta fel, s a
nagy sikerre való tekintettel felte-
hetõen hagyomány teremtõdik a
mostani eseménybõl. 

Az Egerszeg Fesztivál prog-
ramsorozata május 8-án az inku-
bátorház bõvítésének ünnepelé-
sével kezdõdött a zalai megye-
székhelyen. A Zalaegerszegi Vá-
rosfejlesztõ Zrt. uniós forrással
támogatott újabb beruházása so-
rán több, mint duplájára bõvítet-
ték a meglévõ épületet. Az egyik
szárnyban irodákat és kisebb mû-
helyeket alakítottak ki, míg a má-
sik különálló szárnyban egy
üzemcsarnokot létesítettek. 

Az eseményen résztvevõ
Parragh László, a Magyar Kereske-
delmi és Iparkamara elnöke beszé-

dében kiemelte, a zalaegerszegi
inkubátorhoz azon kevés létesít-
mény közé tartozik az országban,
mely jól mûködik.  

Gyutai Csaba, Zalaegerszeg pol-
gármestere köszöntõjét azzal
kezdte, hogy a jól teljesítõ zalai
megyeszékhely gazdaságát azért

kell folyamatosan fejleszteni, hogy
a megye gazdasága is erõsödjön.
Mint fogalmazott, a zalaegerszegi
inkubátorház az önkormányzat és
a helyi kisvállalkozások együttmû-
ködésének kiváló példája, melynek
elsõ ütemét 2010-ben adták át. A
második ütemben a meglévõ 2600
négyzetméteres épületet mintegy
4000 négyzetméterrel bõvítették. 

A beruházás 571,6 millió forin-
tos költségébõl 171,4 millió forin-
tot tesz ki az Új Széchenyi Terv
pályázatán elnyert támogatás, a
különbözetet pedig az Új Deák
Ferenc Városépítõ Programból és
banki hitelbõl fedezték. Az inku-
bátorházba települt zalai cégek
összesen 200 új munkahelyet te-
remtettek ez idáig. A bõvítést to-
vább folytatják, és már megkezd-
ték a tárgyalásokat a szóba jöhe-
tõ vállalkozásokkal, jelezte a pol-
gármester. 
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Megemlékezett a város elsõ
polgármesterérõl, akinek olyan vá-
rostörténeti jelentõségû döntések
kapcsolódnak a nevéhez, mint Ola
városhoz csatolása, a Zalaeger-
szeg–Zalaszentiván vasúti szárny-
vonal kiépítése, az elsõ óvoda, az
Arany Bárány Szálloda, és más je-
lentõs épületek létrehozása. „Kései
utódaként úgy vélem, az idõk vál-
tozhatnak, de a folyamatos jobbító
szándék, a várost és közösségét
szolgáló szeretet és építõ elkötele-
zettség nem tompulhat” – fogal-
mazott Gyutai Csaba.  

Szólt a város eredményeirõl, a
tennivalókról: az új Deák Ferenc
Városépítõ Programról, az öko-
város megvalósításáról, az ivóvíz-
program korszerûsítésérõl, a szá-
mos pályázatról, melyet a közel-
múltban adott be az önkormány-
zat. Kiemelte a Nyugat-Pannon
Jármûipari Központot, mely kor-
mányzati rangot kapott, és a zala-
egerszegi Inkubátorházat, amely
otthont ad a kis- és középvállalko-

zásoknak és munkahelyeket is te-
remt. „Az intézményi felújítások,
fejlesztések, a kerékpárút bõvíté-
se, mind azt a célt szolgálja, hogy
Zalaegerszeg megtartsa második
helyét a legélhetõbb városok sorá-
ban” – tette hozzá a polgármester.
A feladatokról szólva legfonto-
sabbnak a munkahelyteremtést
emelte ki. Az elképzelések megva-
lósításához összefogásra, együt-
tes gondolkodásra kérte a zala-
egerszegieket.

Az ünnepi beszéd után került
sor a „Zalaegerszeg Város Díszpol-
gára” cím átadására. Az idei évben

Závodszky István honvéd száza-
dos, a Nemzetõrség Zala Megyei
parancsnoka részére adományo-
zott posztumusz díszpolgári címet
unokája, Bódis Péter vette át.
Megköszönve az elismerést, el-
mondta: személyesen nem ismer-
te nagyapját, csak a családi vissza-
emlékezésekbõl. Mindig a legna-
gyobb tisztelettel és szeretettel
szóltak az 1956 után börtönre ítélt
és századosi rangjától megfosz-
tott parancsnokról. Bódis Péter az
elismeréssel járó pénzjutalmat a
megyei levéltárnak ajánlotta fel,
azért a kutatómunkáért, melyet
nagyapja munkásságának megis-
meréséért végeznek. „Pro Urbe
Zalaegerszeg” kitüntetést kapott
Vajda Lászlóné, a Zrínyi-gimnázium
nyugalmazott történelem szakos
tanára és Bita József, a ZTE volt
labdarúgója. Mindketten köszöne-
tet mondtak az elismerésért. 

Ugyancsak 19. alkalommal ke-
rült megrendezésre Zalaegersze-
gen a Prószafesztivál, amely ez-
úttal sok-sok újdonsággal várta
az érdeklõdõket.

Bár hagyományos rendezvény-
rõl van szó, minden évben igye-
keznek a szervezõk valami újat
nyújtani. Az elõzõ években ki kel-
lett sütni Magyarország megyéit,
tavaly pedig versbe foglalhatták a

játékosok a prószával kapcsolatos
gondolataikat.

Az idei évben arra volt kíváncsi
a zsûri, hogy „ki lesz a prósza
hangja”. A különleges megméret-
tetésre május 13-ig lehetett je-
lentkezni, a P-Faktor fantázianevû
versenyre nótázó kedvû jelentke-
zõket vártak. (Az eredményhirde-
tésre lapzártánk után került sor.)

A nótaverseny és a prószasütés
mellett folk-funk stílusú koncertek
is várták az érdeklõdõket.

XIX. EGERSZEG FESZTIVÁL: ÜNNEPI KÖZGYÛLÉS

Példaképeinket követve

A prósza hangja

Minden településnek vannak olyan jeles napjai, amikor az értékek
teremtõit ünneplik. Számunkra ez az alkalom május 13-a, hiszen
1885-ben ezen a napon fejezõdött be Zalaegerszeg rendezett taná-
csú várossá nyilvánítása, ekkor állt fel elõször képviselõ-testület, és
ekkor választották meg az elsõ polgármestert, Kovács Károlyt –
kezdte megemlékezését Gyutai Csaba polgármester. 

A téravatón Gyutai Csaba pol-
gármester hangsúlyozta, az utó-
doknak kötelességük, hogy emlé-
ket állítsanak az elõdöknek. Meg-
emlékezett Udvardy Ignácról, aki
1874-ben lett a Polgári Fiúiskola, a
mai Csány László szakközépiskola
elõdjének igazgatója, és számos
civil szervezet
kezdeménye-
zõje. Festõmû-
vész fia 1877-
ben született
Zalaegerszegen
és az utolsó
n a g y b á n y a i
festõnemzedék
k i e m e l k e d õ
alakja volt, aki
1944-ben tért
haza szülõváro-
sában, ahol ha-
láláig élt és al-
kotott. A pol-
gármester kö-
szönetet mon-
dott az esemé-
nyen jelen lévõ Lászlóné Vida Mar-
gitnak, aki az idõsebb Udvardy
dédunokája és aki aktívan részt
vállalt az emlékünnepség meg-
szervezésében.

Az ünnepségen Rigó Csabáné, a
Csány-iskola igazgatója méltatta
az elõd iskolaigazgató szerepét.
Mint fogalmazott, a város kulturá-
lis és társadalmi életének élenjáró

harcosa, az általános szellemi és
gazdasági fejlõdés egyik motorja
volt. 1883-ban elindítója, 1902-ig
szerkesztõje, majd tulajdonosa is
volt a Zalamegye hetilapnak. Tagja
volt a város képviselõ-testületé-
nek, majd nyugdíjba vonulása
után a zalaegerszegi Takarékpénz-

tár Részvénytársaság elnöki tisz-
tét töltötte be 1920-ban bekövet-
kezett haláláig. Végsõ nyugalomra
a zalaegerszegi Kálvária temetõbe
helyezték. 

Udvardy Ignác Ödön emlékkiál-
lítására a Keresztury VMK Gönczi
Galériájában került sor, ahol
Kostyál László mûvészettörténész
méltatta a mûvész munkásságát.

AZ UDVARDYAK TISZTELETÉRE

Téravatás és emlékkiállítás
Ritka pillanat egy város életében, hogy apáról és fiáról egyszerre

nevezzenek el teret. Az Egerszeg Fesztivál keretében Udvardy Ignác
zalaegerszegi iskolaalapítóról és festõmûvész fiáról, Udvardy Ignác
Ödönrõl neveztek el közteret a Jégcsarnok elõtti területen, ahol em-
lékkõ is hirdeti a két helyi polgár tevékenységét.

ZALAI RENDÕRÖK GYEREKSZEMMEL

Rajzpályázat

A Boombatucada dobcsapat
vidám felvonulásával nyílt meg
hivatalosan péntek délután a
négy napon át tartó XIX.
Egerszeg Fesztivál. Gyutai Csaba
polgármester a rendezvény nyi-
tányaként elmondta: nem mû-
anyag fesztiválról van szó! A ren-
dezvény egész területén finom,
ízletes, túlnyomórészt helyi, vagy
környékbeli termelõk által készí-
tett finomsággal találkozhattak a
látogatók.

A négy nap alatt több helyszí-
nen közel 100 program – koncer-
tek, kiállítások, gasztronómiai
programok, rendõrségi bemuta-
tók – várta az érdeklõdõket.

MUNKAHELYEKET TEREMTENEK

Vár az Inkubátorház
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– A hosszúra nyújtózkodott tél
miatt dupla sebességgel kellett
ellátni minden szokásos teendõt,
mert a felkészülési idõ jelentõsen
lecsökkent. A hagyományos
strand- és szezonnyitó ünnepsé-
günkre, május 25-ére már a leg-
szebb, legvonzóbb arcát mutatja
az üdülõtelepülés. A legfontosabb
most is a strand, ahol az elmúlt
másfél évtizedben mindig készült
valamilyen turistabarát fejlesztés.
A strandi belépõjegy árát négy,
vagy többfõs családok számára
nagyon kedvezõvé alakítottuk és
a meglévõ kedvezményeket
(nyugdíjas, nyaralótulajdonos,
West Balaton Kártya stb.) is mind
meghagytuk. A strandi jegypénz-
tárak június elsején nyitnak ki. Itt
nagy változásokat tapasztalhat-
nak a vendégek. 

A 70 tonna homokkal
„lidósított” strand biztonságát
közterületi kamerák mellett a
bûnmegelõzési iroda munkatársai
is vigyázzák. A vállalkozók is min-
den nyáron elõrukkolnak több új-
donsággal, és az önkormányzat is
hozzáteszi a maga vállalását. Idén
a szépen modernizált szociális és
vizesblokkok, kényelmes öltözõk,
öntözõrendszerek, röplabda pá-
lyák a szolgáltatások komfortnö-
velését célozzák. Hosszú évtize-
dek óta sportos faluként tekinte-
nek a településre, ahol nagy ha-
gyományai vannak a vízisínek, a
szörfnek, a strandröplabdának, a
strandkézilabdának, a strandfoci-
nak. Idén várhatólag egy mobilki-
kötõvel is bõvül községünk. Gyö-
keret vertek persze az erdei túra
és a kerékpáros tradíciók is. Vé-
geztünk a kátyúzásokkal, az utak
felfestésével. Mintegy 12 ezer tõ
egynyári virág kiültetését kezdtük
el, de gondunk lesz a strandi és
temetõi fásításra is. A Széchenyi-
kártya strandi elfogadásához vala-
mint a vezeték nélküli mikrohullá-
mú kommunikációt lehetõvé tevõ
wi-fi mûszaki és technikai hátte-
rének biztosítá-
sához is hozzá-
kezdtünk.

– A szezonra
készülést a civil
szféra is segí-
tette?

– Hogyne. A
Turisztikai Egye-
sület pályázaton
nyert egy óriási
rendezvénysát-
rat, így napsü-
tésben és csöpö-
gõ esõben sem
kell lemondani a
programokról. A
horgászegyesü-
let tagjaival szé-
pen rendbe tet-
tük a csónakki-
kötõnket. A
Szent Mihály-hegy Védõ és Ven-
dégváró Egyesület is végzett tele-
pülésrész-takarítást. A Balaton Art
alkotóközösség tagjai Major Lajos
irányításával új faszobrokat készí-
tettek. A Magyar Turizmus Zrt. ál-
tal elismerõ oklevéllel jutalmazott
„Minõsített Tourinform Iroda”
nyáron strandi irodát is mûködtet.
Mindegyik helyi civil szervezet és
egyesület erejéhez mérten segí-
tette a közös célok elérését.

– Mennyire tekinthetõ a köz-
ség vállalkozás- és befektetõba-
rátnak?

– A vállalkozók, befektetõk
precíz információkkal rendelkez-
nek arról, hogy melyik part menti
település fogadókész. Mi baráti
jobbot kínálunk minden tisztessé-
ges szándékú, hosszútávra terve-
zõ, becsületes vállalkozónak. A
pénzügyi válság, a gazdasági krízis

ellenére szerencsére egyre töb-
ben szeretnének itt érvényesülni.
Ehhez az önkormányzat igyekszik
megadni minden tõle telhetõ se-
gítséget. A magasabb igényeknek
megfelelni képes szobakiadók
száma sem csökken. 

Az általam elmondottak igazo-
lásaként, megosztom Turi Attila
e-mail levelét, amelyben jelzéssel
élt egy 350 négyzetméteres,
másfél hónapon belül készre je-
lentett élelmiszerüzlet nyitásával
kapcsolatban. Példaértékûnek ta-
lálta a hivatalos ügyek intézését,
a jó szándékú és segítõkész hoz-
záállást, és bizalommal szemlélte,
hogy jó irányba mennek a dolgok.
Hogy miért éppen Vonyarcvas-
hegy? Errõl pedig ekképp fogal-
mazott: „Mert kevés település
akad, ahol munkám közben is úgy
érzem magam, mintha nyaralnék.

Itt a lélekszám is akkora, amelyre
érdemes vállalkozást építeni, to-
vábbá abban is bízhatok, hogy a
nyári szezon kifejezetten erõs
lesz, köszönhetõen a környék
legvonzóbb, legforgalmasabb
strandjának, amely mindig szé-
pül, és mindig újdonsággal lep
meg mindenkit. A település spor-
tosságot, fittséget, fiatalságot
sugároz. Ez még engem is megfi-
atalít. Ja, és végre, itt nincsenek

multik. A bizalom már megvan,
még egy kis türelem!” 

Ebben a témában érkezett
hozzám egy másik, több érdekes
információt megosztó megkere-
sés is. Ifj. Gaál Miklós tavasszal
kezdett egy strandi nagyberuhá-
zásba, amit jövõ tavaszra szeretne
befejezni. 

Az épület-átalakítással nagy
fába vágta a fejszéjét, de mint fo-
galmazott: „Érzelmileg kötõdöm
a Balatonhoz és Vonyarcvashegy-
hez is, így döntöttem arról, hogy
itt szeretnék befektetni. Évekig
külföldön élve sokféle kultúrát
megismertem, sok megvalósítan-
dó ötlet került a látókörömbe.
Ezeket összegyûjtöttem, az el-
képzeléseimet átadtam az épí-
tésznek és a kivitelezõnek. Egy
szabadtéri medencével, jakuzzival

kiegészített étterem – klub –
longue bár megépítésébe fog-
tam, ami új, minõségi szolgálta-
tást kínálva segít a vendégek igé-
nyét kiszolgálni.”

Polgármesterként hiszek ab-
ban, hogy az efféle visszajelzések
is arról tanúskodnak, hogy a be-
fektetõbarát és vállalkozóbarát
önkormányzatként nevet szerez-
ve egyre többen gondolják, hogy
a minõségi szolgáltatás nyújtásá-
nak egyik legkiválóbb helyszíne az
üdülõtelepülésünk.

– Milyen programmal indítják
a szezont?

– Május 24-én este a Balaton
Art Alkotóegyesület kiállításának
nyitóünnepségét tartjuk a Mûve-
lõdési Ház és Könyvtár nagyter-
mében. Másnap, szombaton 9
órakor Piroskereszt-túra indul a
Berzsenyi-kilátóhoz. Délután há-

romtól pedig a Lidó strandot tölt-
jük meg élettel, szórakozással.
Koncertezik a Zalai Balaton-part If-
júsági Fúvószenekar, valamint a
Dupla KáVé. Fellépnek az új vo-
nyarcvashegyi mazsorett csoport
tagjai és az óvodásaink. A Nagyka-
nizsai Gólyalábasok mellett bemu-
tatót tart a ZIRANO bábszínház is.
A részletes programot a
www.vonyarcvashegy.hu oldalon
lehet megtekinteni.

A TURISTÁK ÉS BEFEKTETÕK BIZALMA IS TÖRETLEN

Vonyarcvashegy beteljesíti vágyálmait
A természeti látnivalók csodás tárházát kínáló, a Balaton és az

erdõk közelsége miatt kitûnõ klímával rendelkezõ Vonyarcvashegy
szeretné megõrizni turisztikai pozícióit nem csak a természetked-
velõk körében, de a sportot, mozgást szeretõ vendégekre és a
családos turistákra is számít a nyáron, ezért fektettünk nagy
hangsúlyt a szezonra készülés idõszakára – mesélte Péter Károly,
a fürdõzõk igazi zarándokhelyévé lett község polgármestere, aki-
tõl elöljáróban a fõidényre való fölkészülés jelentõségérõl érdek-
lõdtünk. 

– Folytatjuk a tavaly megkez-
dett fejlesztéseinket: nagy erõvel
dolgozunk a térkõburkolatos sé-
tánybõvítés újabb ütemének vég-
rehajtásán. Egy-két felesleges, ki-
használatlan strandi épületünk
(például színpad, kabinok) lebontá-
sáról határoztunk, hogy a helyükön
árnyékos és zöld pihenõhelyeket
hozhassunk létre a nyaralók kedvé-
ben járva. Májusban végezni sze-
retnénk a legrosszabb állapotú
utak javításával. A Kápolna utca
aszfaltozása már elindult, a Balaton
utcának a böngyéri településrészre
ráforduló szakaszán is dolgoznak. A
korábban a SAPARD programhoz
kapcsolt útrekonstrukcióban a Fel-
sõ-hegyi utcák közül több olyan is
akad, ahol nem végig kapott szilárd

borítást egy-egy szakasz. Ezt most
pótolni akarjuk. Több utcában az
egyszerûbb, de pormentességet
biztosító mart aszfaltos technoló-
giát kell alkalmazni, mert ott még
várhatóan sokáig folyhat még épít-
kezés, egyéb közmûépítés. 

– Mire számíthatnak a turis-
ták?

– A tavalyi jegyárakon nem kí-
vántunk változtatni. A strandbelé-
põjegy váltásakor West Balaton
kártyával az itt nyaralók 40 százalé-
kos kedvezményre jogosultak. A
keszthelyi székhelyû Nyugat-Bala-
toni Turisztikai Iroda Nonprofit
(NYUBATIN) Kft. ügyvezetõ igazga-
tójának kezdeményezésére a Bala-
toni Hajózási Zrt.-vel és a szomszé-
dos vízparti településekkel meg-
egyeztünk arról, hogy elõ- és utó-
szezonban (májusban és szeptem-
berben) a magyar tenger nyugati
medencéjében is közlekedjenek
kerékpárok szállítására is alkalmas
közforgalmi hajójáratok. A Bahart
átalakította az AKALI névre keresz-
telt vízi buszát, és új, biciklit is szál-
lító menetrendszerinti hajójárat
üzemel május 1. és június 7. kö-
zött, szombati napokon, ünnep-
napokon: Szigliget – Balatongyörök
– Balatonmáriafürdõ útvonalon. A
három Bahart részvényes település
is eredményes gazdálkodást vár el
a hajózási társaságtól, ezért egyet-
értettünk a költségek arányos
megosztásában, a kockázati tõke

felvállalásában, hogy a Bahartnak
ne képzõdjön vesztesége. A hajó
alsó kajütjét korszerû rögzítõ pon-
tok segítségével úgy alakították át,
hogy akár félszáz bicaj is biztonsá-
gosan elhelyezhetõ benne és a ke-
rékpárokért fizetendõ jegy árát is
ötven százalékkal mérsékelte a
cég.   A NYUBATIN Kft. sikeres pá-
lyázatához kapcsoltan hatvan da-
rab kerékpár kölcsönzési lehetõsé-
ge valósult meg hat környékbeli
településen, köztük a balatongyö-
röki Tourinform irodában.  

– Átalakult-e a vendégvárás, a
turistafogadás rendszere?

– Jó pár esztendeje megfigyel-
tük, hogy a legnagyobb kereslet a
minõségileg kifogástalan szálláshe-
lyekre, vagy a nagyon olcsón kínált

tábori körülményeket kínáló sátras,
faházas helyekre van. Pillanatnyilag
350–400 fizetõvendéglátás folyta-
tására kiadott, illetve érvényesített
vendégkönyvet tartunk nyilván, de
az aktív és legális szobakiadással
foglalkozók száma ennél kisebb. Az
elmúlt évekhez képest minimális
csökkenést tapasztalunk a szobaki-
adók számában, de a számarányu-
kat tekintve összességében sok év
vonatkozásában a stagnálás a jel-
lemzõ. A településhez befolyó ide-
genforgalmi adó 80–85 százalékát
mégsem õk, hanem a nagy szállo-
dák, kempingek, panziók fizetik be.
A Széchenyi- vagy valamilyen ha-
sonló kedvezményes üdülési kár-
tyát felhasználók tökéletes testi-
lelki kikapcsolódást igényelnek. A
vendéglátásban érdekelt vállalko-
zók, a saját használatú üzlettulaj-
donosok zöme már nem elégedhet
meg a három hónapnyi megfe-
szített teljesítéssel az egész évnyi
megélhetéshez, így telente teljes
családok vállalnak munkát például
Ausztriában. Minden évben akad
persze olyan vállalkozó, aki vissza-
adja az ipart, és olyan is, aki neki-
vág. 

– A Szép-kilátó panorámájának
élvezete fokozható?

– A nyarat inkább a nyertes
nagyberuházásaink precíz elõké-
szítésére fordítjuk. Nyár végén a
strand mögötti vasúti felüljáróig
új, térvilágítású sétány építése

kezdõdik. A projekt kivitelezési
tervei most készülnek, még nyá-
ron lefolytatjuk a közbeszerzési el-
járást és szeptember elején átad-
juk a munkaterületet, hogy jövõ
szezonra már minden tökéletes le-
gyen. A Szép-kilátó fejlesztésére is
több elképzelést dédelgetünk. Az
út mellett, vagy annak közelében
lévõ egyes létesítményekrõl a bar-
na alapszínû jelzõtáblák adhatnak
tájékoztatást. A képviselõ-testület
és a helyi turisztikai egyesületünk
felvetésére a Magyar Turizmus Zrt.
képviseleténél kezdeményezzük,
hogy készüljön és kerüljön felállí-
tásra egy, a Szép-kilátót elõre jelzõ
nagy közúti tábla, illetve a köny-
nyebb beazonosíthatóság céljával
egy nagyobb, a tájba jól beleillõ
táblával, vagy felirattal is jelezzük
majd: a pihenõponton minden-
képp érdemes megállnia a 71-es
úton közlekedõknek. A két éve el-
készült parkolóban még mindig
van egy 100-120 méteres, kavi-
csos borítású sétányszakasz, amit
õsszel szeretnénk térkõ burkolat-
tal ellátni. A nyertes sétányfejlesz-
tési nagyprojekt is érinti a Szép-ki-

látót, mégpedig az alsó, a forrás-
hoz közeli részén. Itt a következõ
szezonra egy Kneipp-pontot alakí-
tunk ki. 

– Milyen feladatok elvégzésére
koncentrálnak még?

– Több mint 312 millió forintos
beruházással fejlesztik a Keszthe-
lyi-hegység négy zalai településé-
nek, köztük Balatongyöröknek az
erdei kirándulóhelyeit. A nyáron
kezdõdõ munkák során a települé-
sen két régi kilátó épül teljesen új-
já és a Bélapi-pihenõhely is kultu-
rált, esztétikus erdei „objektum-
ként”, szalonnasütõkkel, tanös-
vénnyel fogadja a bakancsos turis-
tákat. A golfpályához közeli stran-
don is startol egy hosszútávra szó-
ló, a szezon végén kezdõdõ mo-
dernizálás: a vitorláskikötõ fejlesz-
tése. A programszervezést sem
hanyagolhatjuk. „Valóra váltott
egészség – gyógyító hét” címen
május utolsó hetében futó rendez-
vényünk újdonságként szerepel,
de a hagyományos jazz fiesta is
várhatóan újra sokakat vonz. A hal-
ételfõzõ versennyel bõvülõ tûzol-
tó fesztiválnak, a borfesztiválnak is
lesznek új elemei. A Római Kori Vi-
gasságok ünnepi rendezvény há-
romnapos, több helyszínen zajló
programmá bõvül, és úgy bontjuk
tematikus részekre, hogy a gyer-
mekes családoknak is örömszerzõ
kikapcsolódás legyen.

Nemes Norbert

FOLYAMATOS AZ ÜDÜLÕFALU FEJLESZTÉSE

Balatongyörök brilliánsan buzgólkodik
Balatongyörök a páratlan szépségébõl és a Balatonból él, így má-

jusban a legfõbb feladatunk: a közterületek rendezése, csinosítása, a
rend és tisztaság szavatolása. Fontos, hogy a klasszikus, Pünkösd ün-
nepével egybekötött szezonnyitó ünnepre a község már a legszebb
arcát mutassa, ezért a virágosítással egybekötött településdekorálás
is lényeges – nyilatkozta Biró Róbert polgármester, aki megerõsítette:
a falu egyik fõ bevételi forrását a strandi bevételek jelentik, így ott
kell leginkább szorgoskodni. 



Gyenesdiás, a Nyugat-Balaton
egyik legvonzóbb, legintenzíveb-
ben fejlõdõ üdülõfaluja a vízparti
örömök keresõinek, az aktív ki-
kapcsolódásra vágyóknak, a bel-
és külföldi családosoknak kínálja
komfortos szálláshelyeit és egyre
bõvülõ turisztikai szolgáltatásait.
Az üdülõtelepülésen a szobaki-
adásnak mintegy három évtize-
des tradíciói vannak, és az ide-
genforgalom gyökerei is a 100
éves múltból sarjadnak. A tavalyi
nyár kitûnõre sikeredett és az el-
múlt évihez hasonló, sikeres fõ-
szezonban bízva végezzük folya-
matosan a fölkészülést – járta kö-
rül a fõidényre hangolódás idõ-
szakát firtató kérdésünket Gál La-
jos, a gyönyörû természeti kör-
nyezetben fekvõ családbarát
nagyközség polgármestere, aki
részletesen bemutatta az önkor-
mányzat intézkedéseit, cselekvési
programját. 

– Természetes, hogy idén ta-
vasszal is a strandfejlesztés (Diási
Játékstrand, Gyenesi Lidóstrand) je-
lentette a legfontosabb feladatot.
Itt legelébb a játékelemek vonatko-
zásában kezdõdik korszerûsítés.
Minimális belépõjegyár-emelésrõl
határoztunk, megmaradtak a csa-
ládbarát kedvezmények és a külön-
féle plasztikkártyák kedvezmény-
rendszerén sem változtattunk. A
turisztikai egyesületünk segítségé-
vel sikerül bõvíteni a strandi animá-
ciós szolgáltatásokat, de elõtûnnek
új, vizes játszótéri elemek, és
marketing-erõsítõ attrakcióként
BalaTÓNI, a kedves települési játék-
figura is megjelenik többféle válto-
zatban. A Balatonon elsõként a Já-
tékstrandon kinyit egy úszó kokté-
lozó vendéglátóhely, nagy napozó-
felülettel, medencével, mobil bár-
ral. A fövenyes partú Lidóstrand
közvetlen szomszédságában talál-
ható vendégcsalogató kaland- és
madárpark is bõvíti a szolgáltatása-
it. A nyáron különbözõ napszakok-
ban madár-show programok is a tu-

risták kedvét keresik. A horgászok
és a vitorlások ügyében, a minõség-
fejlesztés jegyében is elõre szeret-
nénk lépni. A hosszútávra szóló me-
derhasználati szerzõdések érvénye-
sítése folyamatosan napirenden
van. Komfortjavító intézkedésként
a horgásztanya kotrása, a hínárvá-
gás is szerepel az elvégzendõ fel-
adatok között. 

– Elegendõ csak a parti sávra
gondolni a fejlesztések kivitelezé-
sekor? 

– Természetesen nem. Meleg-
aszfaltos útburkolással tettük rend-
be azon szakaszokat, ahol a tél, a
különösen szélsõséges idõjárás a
legnagyobb károkat okozott. A kár-
okozás négyszer, ötször nagyobb
volt, mint a megelõzõ esztendõk-
ben. Mivel pályázati forrásra ez
ügyben nem támaszkodhattunk,
ezért a legtöbb helyen csak a leg-
kritikusabb utcarészek, közterüle-
tek felújítására futotta, de így is
mintegy 20 millió forintos önerõt
különítettünk el az utak állapotának
javítására. Teljes felújítást kapott a
Rigó utca, a Zalai köz, a Szent István
utca, a Csárda utca. Részlegesen
újult meg az Eperjes köz, Meleghe-
gyi utca, Arany János utca, Széche-
nyi utca, Pici utca, Virág utca, Dobó
István utca. A Tanácsház és a Tuli-
pán utcában pedig melegaszfaltos
kátyúzással segítettünk rendbe
tenni a burkolathibákat. A mart asz-
faltos technológiára épülõ padká-
zást is elvégeztük a fent említett
helyeken. Hátra van még a Csillag
utca egy részének felújítása, a
Fenyves utca útfelületének rendbe
tétele, a Harmat utca egy szakaszá-
nak javítása és a Dobó-köz rekonst-

rukciója. A szõnyegaszfaltos szaka-
szos felújítást kellett elõtérbe he-
lyeznünk, így elõfordult, hogy egy
30–35 méteres etapot tudtunk csak
fölújítani. Van olyan szakasz, ami
kátyúzással nem javítható. Nagy fi-
gyelmet fordítunk azokra a pályáza-
tokra, amelyek a közutak felújításá-
hoz nyújtanak megfelelõ forrást, de
e mellett tovább pályázunk a csapa-
dékvíz-elvezetõ rendszer kiépíté-
sére a hegylábi utakat érintõen.

Tavalyelõtt elvégeztük az elsõ üte-
met, tavaly nem nyertünk, most vi-
szont végig szeretnénk vinni a
programot.

–   Úgy hírlik, hogy a sporttá-
mogatásra is jócskán futotta…

– A húsz esztendõs múltú, Szabó
Ferenc labdarúgó-emléktorna al-
kalmából, június 29-én felavatjuk a
megyei II. osztály tabellájának elsõ
helyén szereplõ Kinizsi SK labdarú-
gócsapatunk új öltözõjét, amire
már régóta vágytak a helyi focisták
és futballbarátok. A közel 130

négyzetméteres, hazai és egy ven-
dégöltözõvel, illetve a szükséges
szociális helyiségekkel, autóparko-
lókkal rendelkezõ épületblokk fel-
építéséhez nagy anyagi segítséget
nyújtott a sporttámogatásra fel-
használható társasági adókedvez-
mény, de az önkormányzat is vállal-
ta a mintegy 30 százalékos önrész
elõteremtését. A képviselõ-testület
döntött egy sportcsarnok kialakítá-
sáról, a tervek elõkészítésérõl. A

mai napig tartalékokkal rendelkezõ
nagyközség a miénk. 

Az állam által nem konszolidált
településként arra várunk, hogy az
esetleg önrész nélküli nagyberuhá-
zásaink kivitelezéseihez megérkezik
a várt és ígért anyagi segítség.
Megválaszoltuk a belügyminiszter
levelét, amiben õ a fejlesztéseink
prioritásának sorrendbe állítását
kérte. Ha a pályázat megjelenik, ak-
kor igényt tartunk a címzett céltá-
mogatás odaítélésére, hogy régi
közös vágyunk is révbe érjen. 

– Programokban gazdag fõ-
idényt terveztek?

– Tudjuk: jó szezon nincsen
programok nélkül. Az eddig hagyo-
mányossá tett rendezvényeink
mindegyikét idén nyáron is meg-
szervezzük. Festetics Vágta, Ke-
szegfesztivál, Természetjáró Túra-
napok, Bornapok, Kristóf-nap, Köz-
ségházi Esték, Szent Ilona Búcsú.
Szezonnyitó programunkat a Pün-
kösd ünnepköréhez igazítottuk. A
Községházát és a közvetlen kör-
nyezetét a szezon kezdetére sike-
rült megszépíteni. Itt zenélõ órát
és csobogót is felavattunk, de a hi-
vatali épület homlokzatát is kicsi-
nosítjuk. Hét esztendõ után vissza-
gurul a „vándordió” a településre,
azaz mi biztosítunk helyszínt július
elsõ hétvégéjén a Diós Települések
Nemzetközi Találkozójának, egybe-
kötve a Keszegfesztivállal. 

Osztrák testvértelepülésünkkel:
Gaal városával éppen 10 évvel ez-
elõtt kötöttünk partneri egyezsé-
get. Ez alkalomból Ausztriában és
itt nálunk is nagy ünneplésre ké-
szülünk. Mi, a diási búcsúünnep ré-
szeként, részben pályázati támoga-
tások felhasználásával tartjuk a kö-
zös ünnepséget, amelyre meghív-
tuk a már 5 éve testvértelepülési
rangban mellettünk álló Csíkszent-
tamás delegációját is.

– Milyen tényezõk határozzák
meg a fejlesztési terveket, irá-
nyokat?

– Egyénileg és az önkormány-
zattal közösen is folyamatosan
nyertes pályázatokat ad be a klub-
könyvtár, a sportegyesület, a tu-
risztikai egyesület és egyéb civil
szféra. A kis- és középvállalkozók is

egyre nagyobb arányban élnek az
efféle lehetõségekkel. A vendég-
szeretõ helybéliek szállodákba,
wellness panziókba, kitûnõ apart-
manokba, színvonalas fizetõven-
dég-szobákba, kempingekbe is tu-
ristákat várnak. Közel 450 fizetõ-
vendéglátó-engedély van jelenleg
érvényben, és a közel 40 ezres
vendégéjszaka számot szeretnénk
elérni a turisztikai fõidényben is. 

Néhány évvel ezelõtt a Diási Já-
tékstrand mellett ki tudtunk jelölni
olyan vízparti, 1,7 hektáros terüle-
tet, ahol minõségi szálláshelyeket
kínáló sokcsillagos szálloda épül-
het. A helyszín befektetõkre vár,
de a lovas- és sportturizmus fej-
lesztésében érdekelt befektetõk-
nek is van mit ajánlanunk. Lengyel-
ország, Németország, Spanyolor-
szág és Magyarország tóvédelmi
szakemberei vettek részt nemrég
azon a négynapos gyenesdiási
konferencián, amelyiken napirend-
re került több táj- és környezetvé-
delmi kérdés, a víz védelmének
ügye és a helyi termékek népsze-
rûsítésének fontossága is. Szeren-
csére a településünknek egyik vo-
natkozásban sem volt szégyenkez-
nivalója. 

Az új piacfelügyelõvel mûködõ
helyi termelõi piacunk mára ide-
genforgalmi attrakcióvá nõtte ki
magát. Kiemelten figyelünk a tele-
pülésdekorációs feladatokra, a
buszvárók környékét is környezet-
tudatos szemléletmódot követve,
a fenntarthatóságra ügyelve szé-
pítjük: padokat, pihenõhelyeket,
csikktartókat, szelektív hulladék-
gyûjtõ edényeket helyezünk ki. 

A „Zöld Balaton” pályázati kam-
pányprogram – amelyet Gyenes-
diás hirdetett meg a Balaton part-
ján – arra kíváncsi, hogy vajon mi-
ben tudna változtatni az itt élõ em-
ber az életmódján, az otthonában
és a vásárlási szokásaiban, hogy a
Balaton-régió egy kis lépést tegyen
a fenntarthatóság irányába. Az
együttmûködési modell innen
megy tovább Keszthelyre, Fonyód-
ra és Balatonfüredre.
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TALÁLJA MEG MINDENKI A SZÁMÍTÁSÁT

Gyenesdiás, a gyõzhetetlen gyorsító
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Az elmúlt két évben komoly
szárazsággal kellett szembenézni-
ük a gazdáknak, az aszály mérté-
két jól mutatta, hogy sorra dõltek
meg az országos napi melegrekor-
dok. 2013 elején azonban úgy
tûnt, hogy a természet visszaadja
mindazt, amit korábban elvett.
Csakhogy a kezdetben megnyug-
vást okozó esõzés és havazás nem
akart alábbhagyni, melynek kö-
vetkeztében árvizek, belvizek ön-
tötték el a szántóföldeket. Mindez
hogyan hatott a mezõgazdasági
termelésre, arról Pintér Sándort, a
pókaszepetki Zalagrár Kft. ügyve-
zetõ igazgatóját kérdeztük.

– A rendkívüli aszály jelentõsen
befolyásolta 2012. évi eredménye-
inket, a terméskiesés egy részét
azonban a magas felvásárlási ár va-
lamelyest kompenzálta, de nem
minden növénykultúra esetében. A
kukorica, az alma valamint a körte
tekintetében a terméskiesés
ugyanis százmillió forint csökkenést
mutat az elõzõ évekhez képest. Mi-
után gazdaságunkban ezen termé-
nyek (a körtének csak egy része)
készleten maradnak, így a tavalyi
terméshozam-csökkenésbõl adódó
százmillió forintos hiány ebben az
évben jelentkezik majd erõteljeseb-
ben. Ezért idén sokkal jobban kell
teljesítenünk; ezt a hiányt be kell
hoznunk, hogy ugyanolyan ered-
ményt érjünk el, mint tavaly.

– Hogyan befolyásolta az idei
idõjárás a növénykultúrák fejlõ-
dését?

– Az elsõ hónapokban csak örül-
hettünk a sok csapadéknak, amit a
növények a hideg, fagyos idõjárás-
sal együtt jól viseltek kezdetben.
De aztán elhúzódott a tél, a hideg
nem enyhült, a havazás és esõzés
nem hagyott alább, a tavasz elma-
radt, helyette hirtelen kitört a nyár.
A következmény pedig az lett,
hogy a növények három-négy hét
alatt „megélték” fenológiai fázisai-
kat, pedig normál esetben ez a ve-
getációs idõszak március elejétõl

április végéig tart. Ha a határt néz-
zük, mondhatni, utolérték magukat
az õszi vetésû kultúrák, de ez nem
biztos, hogy jó. Május közepén
ugyanis már elvirágzott a repce,
ami még ilyenkor javában virágozni
szokott. Tehát elõbbre is van, mint
kellene, ami a terméshozamban
várhatóan kiesést okozhat. A gabo-
náknál is ezt látjuk, az õszi búza és
árpa már a kalászokat hozza, sõt az
õszi árpa már virágzik is. A növé-
nyek igyekeznek bebiztosítani a to-
vábbszaporodás lehetõségét, de
hogy mennyi mag lesz, az kérdéses.
Nem beszélve arról, hogy az árvíz,
belvíz is károkat okozott, a repcé-
ben három hektár megsemmisült,
és még most is van olyan búzaterü-
letünk, melynek közepén víz áll. 

– Hogyan fejlõdött a gyümöl-
csös?

– Szerencsére szépen virágzott
az alma, a körte és a meggy, egy

kritikus idõszak volt, de végül is
nem volt szükség a fagyvédelmi
öntözésre az almásban. De még ko-
rai lenne nyilatkozni arról, hogy mi-
lyen termés lesz a gyümölcsösben.
Az almásban 14 hektáros területen
jéghálóval védekezünk, melynek
telepítését õsszel és jövõ tavasszal
folytatjuk húsz hektáron. 2017-re
pedig a teljes 53 hektáros terület
fölé felszereljük a jéghálót, ami ak-
kor már az újonnan telepített alma-
fajtákat védi majd.  

– A készülõ új földtörvény a kis-
és nagybirtokok jelenlegi 50-50
százalékos arányát a nagybirtokok
tekintetében 20 százalékra kíván-
ja mérsékelni, a kis- és közepes
gazdaságok arányát pedig 80
százalékra növeli. Mi a véleménye
errõl?

– A mezõgazda-
sági termelés ered-
ményessége nagy-
ban függ az egy
hektárra vetített
fajlagos költségtõl.
A ráfordítás optimá-
lis szintje ugyanak-
kor csak úgy tartha-
tó, ha minél na-
gyobb a koncentrál-
tan megmûvelt te-
rület, melyen a gé-
peket is jobban ki
lehet használni. A
magyar agrárium
versenyképességé-
nek fenntartását és
növelését én to-
vábbra is ebben lá-
tom. Véleményem
szerint az ötszáz
hektáros családi

gazdálkodói kör megerõsítése nem
fogja növelni a mezõgazdasági ter-
melés piacképességét, sem pedig a
foglalkoztatást. Problémát látok
abban is, hogy csak helyben lakó,
földmûveléssel foglakozó termé-
szetes személy vehet majd földet.
Tehát jogi személy tagjai már nem,
vagyis ezzel a döntéssel nemcsak a
külföldieket és spekulánsokat (ami
teljes mértékben üdvözölhetõ), de
a hazai gazdálkodók egy részét is ki-
zárták a földvásárlásból. Így cé-
günk, amely valóságos termelést
folytat, egy-egy tulajdonosa is el-
esik attól, hogy megvehesse azokat
a táblákat, melyeket bérel. Ebbõl
akkor lesz gond, mikor lejár a bérle-
ti szerzõdés, és a konkurencia elve-
szi a területet, miután most a jogi
személy és annak tagjai a haszon-

bérleti földhasználat lehetõségé-
ben is az utolsó helyre szorultak. A
földtörvény tervezete szerint a
földhasználók maximum 1200 hek-
tárt mûvelhetnek meg, ami még
képlékeny.    

– Közeleg az új uniós költségve-
tési idõszak. Mire számíthatnak a
termelõk?

– Az új költségvetési idõszak vár-
hatóan 2015-tól indul, addig válto-
zatlanul marad a területalapú és az
agrár-környezetgazdálkodási (AKG)
támogatások jelenlegi rendszere.
Megnyugtató, hogy e két támoga-
tási mód továbbra is fennmarad, az
összegek azonban csökkeni, a felté-
telek pedig szigorodni fognak. Ezek
egyike az úgynevezett zöldítés, ami
a termelés csökkenését vonja maga
után. Nagyon sokat hallani arról,

hogy országosan milyen hatással
bír majd az új uniós idõszak a mezõ-
gazdaságra, de arról még informá-
ciót nem kaptunk, hogyan érinti
mindez az egyes gazdálkodókat,
köztük minket is, pontosan mennyi
támogatási összeggel számolha-
tunk, és egyáltalán hogyan tervez-
zünk most a változásokra készülve. 

– Megyei küldöttnek választot-
ták meg az új agrárkamarában.
Mit vár a szervezettõl?

– Nagyon bízom abban, hogy
teljesítik ígéreteiket, és képviselik a
termelõk érdekeit, miután a tagdí-
jakkal munkát és felelõsséget vállal-
tak magukra. 

– Ön visszavonul az operatív
irányításból. Mit gondol a cég
helyzetérõl?

– Azzal kezdeném, hogy a gon-
dok ellenére a 2012-es esztendõt is
sikerült az évek óta már megszo-
kott módon, szép eredménnyel
zárni. Tizenkilenc évet töltöttem el
a cégnél. Ez idõ alatt jelentõs fejlõ-
désen ment át a gazdaság; szinte a
nulláról indultunk és jutottunk el
odáig, hogy jelenleg 2,7 milliárd fo-
rint a cég vagyona, nincs hitele,
sem tartozása. Ez komoly küzde-
lem, hosszú menetelés volt, így
nem kívánhatok mást, hogy to-
vábbra is legalább ilyennek, vagy
még eredményesebbnek lássam
mûködését. Pál György lesz az új
ügyvezetõ 2014. január elsejétõl,
én pedig tanácsadóként veszem ki
részemet majd a munkából. Amed-
dig szükség van rám, dolgozom,
mert ezen évek alatt nagyon össze-
nõttem a céggel – hangsúlyozta
Pintér Sándor.

Antal Lívia

PINTÉR SÁNDORT, A ZALAGRÁR KFT. VEZETÕJÉT KÉRDEZTÜK

Az ez évi termelésrõl és az új földtörvényrõl 

Pintér Sándor


