
A közel nyolcvan település kö-
zül harmincegy polgármester
vette át a dokumentumot, me-
lyet Orbán Viktor miniszterelnök
írt alá, és amely szám szerint tar-
talmazza, hogy az adott község
(kisváros) mennyi adósságtól sza-
badult meg. 

Vigh László értékelte az elmúlt
húsz év önkormányzatiságát,
hangsúlyozva, hogy a rendszer fi-
nomításra szorul, hiszen a telepü-
lések az elmúlt évek során nagyon
sok adósságot halmoztak fel. Hogy
ez miért így történt, és kik a felelõ-
sök, ezt nem érdemes kutatni, mi-

vel minden polgármestert a jó
szándék vezetett, és azért dolgo-
zott, hogy fejlõdjön a faluja. „Ezért
a településeket nem tudom hibáz-
tatni. Tették a dolgukat, ragasz-
kodtak az iskolájukhoz, óvodájuk-
hoz, utakat építettek, felújítottak”
– tette hozzá. Ennek következté-
ben több százmilliárd adósság hal-
mozódott fel az országban, és ezt
a helyzetet meg kellett szüntetni.
A települések ugyanis drámai mér-
tékben adósodtak el. 

Ezért született meg a döntés az
önkormányzati adósságok állami
átvételérõl.  

– Elég csak körülnézni, és látni
ezt a jó hangulatot, a sok résztve-
võt és érdeklõdõt. Mindez magá-
ért beszél – mondja Lendvai
Jenõné, Nova polgármestere. –
Sok a visszatérõ. Vannak olyan csa-
patok, akik a kezdetektõl fogva
minden évben itt vannak, vagyis

már huszonötödik alkalommal, mi-
vel idén a Göcseji Aratónapok ren-
dezvénysorozat negyed évszáza-
dos jubileumához érkezett. Büsz-
kék vagyunk arra, hogy települé-
sünk ilyen nagyszerû program
kezdeményezõje lehetett, ami
már összefonódott Nova nevével,

és amit természetesen a jövõben
is megrendezünk.  

– A régiek ilyenkor már régen
otthon voltak, mert a déli órákban
pihentek. Reggel négy órától dol-
goztak tízig, az aratást délután
folytatták majdnem sötétedésig –
mondja Buday József, a Lakhegyi
Dalkör alkotta kisbanda kaszása. –
Hát, nehéz munka volt ez régen,
jómagam is csináltam, most már
csak gyakorlom. Az aratás az év fõ
eseménye volt, akkor is készültek
egyszerû, de laktató ételekkel,
Kellett az erõ a kemény fizikai
munkához. Amikor végeztek, a
hölgyeket meg-meghemperget-
ték a kepe tövében. Ez is hozzá-
tartozott a dologhoz.  

A 25 éves jubileumhoz méltó
színes programkínálattal várták az
érdeklõdõket három napon át
Nován. Minden korosztály megta-
lálhatta a kedvére valót – csépha-
darós cséplõverseny, sportlövé-
szet, terepjáró- és kutyabemuta-
tó, barátságos labdarúgó-mérkõ-
zés, hagyományõrzõ csoportok
mûsora, Veres Zoltán Európa-baj-
nok mûrepülõ bemutatója, kéz-
mûvesfoglalkozások – és még le-
hetne sorolni a kínálatot. A Gö-
cseji Aratónapokat a Kárpátia
Együttes koncertjével zárták.
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Megszabadultak az adósságtól
GÖCSEJI ARATÓNAPOK NOVÁN

A hölgyeket is meghempergették 

Múlt év végén döntött úgy a kormány, hogy a településeket kisza-
badítja az adósságcsapdából. Az errõl szóló bizonyságleveleket Vigh
László országgyûlési képviselõ, a Fidesz zalai 1-es számú választóke-
rületének elnöke ünnepélyes keretek között adta át a város díszter-
mében. A megjelenteket Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg alpolgármeste-
re köszöntötte.

Július 19. és 21. között Fatemplom Fesztivált rendeznek a Zala megyei
Magyarföldön. Az ökomenikus templom felszentelésének évfordulója alkal-
mából immár második alkalommal invitálják az érdeklõdõket a kulturális ta-
lálkozóra, melynek programkínálatáról sajtótájékoztatót tartott Zalaegersze-
gen Rátóti Zoltán színmûvész, fesztiváligazgató és Gryllus Dániel zenész,
mûvészeti igazgató.  

Az elsõ két nap a koncertek és zenés elõadások ideje; fellép mások mel-
lett a Sator Quartet, Bognár Szilvia, Csík zenekar, Kaláka, Gryllus Vilmos,
Szirtes Edina Mókus, Rátóti Zoltán, Igricek, Magyarvista. A fesztiválon szlo-
vákiai és szicíliai vendégmûvészek is bemutatkoznak. A Kereplõ Színház
Lúdas Matyi történetét hozza el a közönségnek. Szombaton és vasárnap reg-
geltõl délutánig a gyerekeket több koncert, kreatív játszóház és foglalkozta-
tó várja, lesz mesekönyv-bemutató, és meseolvasás is. Idén negyedik alka-
lommal rajtol el a Magyarföldi Kerékpárverseny mezõnye. Nevezni a hely-
színen lehet. Mindhárom napon kézmûvesek kínálják portékáikat a temp-
lomdombon, az érdeklõdõk helyi ételspecialitásokat (dödölle stb.) kóstol-
hatnak. A Fatemplom Fesztivált vasárnap délelõtt ökumenikus istentisztelet
zárja, melyen a liturgia elemei között a fesztivál mûvészei is elõadják a hely
és az alkalom szelleméhez illõ dalaikat.

Kijöttem, mert nagyon érdekel, hogyan kaszáltak régen, és segíte-
ni is szeretnénk – mondja a kilencéves Smodics Barbara, a novai ara-
tónapok egyik legfiatalabb résztvevõje, aki az andráshidai Igaz-
gyöngy Hagyományõrzõ Egyesülettel („édesapjával, papájával és ke-
resztanyjával”) érkezett a népszerû rendezvényre. Az egyesületen kí-
vül még hat nagybanda nevezett az aratóversenyre, melyen kilenc
kisbanda is megmérette magát Zala mellett más megyékbõl is.  

Fatemplom Fesztivál
A ZALAI NAPLÓ

legközelebbi száma

augusztus 27-én

jelenik meg.
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Két beruházási terv megvaló-
sításán is dolgozik a zalaeger-
szegi székhelyû Zalaco Zrt. Az
egyik hamarosan befejezõdik, a
Gyõrváron felépített tejüzemét
szeptemberben adják át. A má-
sik beruházás a meglévõ Kasza-
házi úti telephely bõvítését szol-
gálja, az északi ipari parkban lé-
tesítendõ új sütõipari üzem épí-
tésébe õsszel fognak bele. Berta
Lászlóval, a Dunántúl egyik leg-
nagyobb sütõipari vállalatának
vezérigazgatójával ezekrõl a fej-
lesztésekrõl, a cég elmúlt évérõl
beszélgettünk.

– Közepes évet zártunk 2012-
ben, ami nem volt egy sikerév a
sütõipari vállalkozások számára,
mivel nem tudtak árat emelni,
emellett jelentõsen nõttek a
munkabérköltségek és az alap-
anyagárak, köztük a liszté – kezd-
te a beszélgetést az elmúlt év ér-
tékelésével a vezérigazgató,
amit, mint mondta, azért tudtak
közepesen zárni a negatív körül-
mények ellenére, mert rendkívül
sokat dolgoztak. Annak ellenére,
hogy az árbevételt sikerült meg-
növelni 2011-hez képest, ez csak
a 2010. évi eredmény megtartá-
sára volt elegendõ.

– Jelentõs változás volt az el-
múlt évben, hogy megkezdtük
fagyasztott termékeink iparszerû
termelését. Ezáltal ez a termék-
kör cégünk stratégiai termékkö-
révé vált, így szükségessé vált Ka-
szaházi úti üzemünk bõvítése.
Miután ez a jelenlegi telephelyen
nem lehetséges, döntöttünk ar-
ról, hogy új gyáregységet létesí-
tünk az északi ipari parkban. 

– Mikor kezdik meg építését?
– Két lépcsõben tervezzük ki-

alakítását. Az elsõ ütemben egy
mélyhûtõ-tárolót, egy fagyasz-
tott termékeket gyártó üzemet
hozunk létre, valamint áttelepít-
jük a cukrászatot egy új egység-
be. Építésüket õsszel kezdjük
meg az északi ipari parkban. 2014

tavaszán már a technológiai be-
rendezéseket szeretnénk beépí-
teni, hogy május-júniusban meg-
indulhasson a termelés. A máso-
dik ütemben elsõsorban a napi
termékgyártáshoz (kenyér, zsem-
le stb.) alakítjuk ki az üzemcsar-
nokot a hozzátartozó infrastruk-
turális helyiségekkel. Ennek épí-
tésébe csak akkor kezdünk bele,
ha azt látjuk, hogy az elsõ ütem-
ben felépült új üzemegységek a
várakozásnak megfelelõen mû-
ködnek. Amikor majd elkészül a
második ütem, döntünk arról,
hogy a jelenlegi, Kaszaházi úti
üzemben folytatjuk-e a terme-
lést.

– Hányféle fagyasztott ter-
méket állítanak elõ?

– Nyolcvanhét-féle fagyasztott
terméket állítunk elõ, ezeket sa-
ját szaküzleteinkben kínáljuk vá-
sárlóinknak, és mindössze nyolc

termék az, amit a nagykereske-
delem számára értékesítünk. 

Cégünk üzletpolitikájának
egyik alappillére a saját szaküzlet-
hálózat fejlesztése. Meglévõ bolt-
hálózatunkat négy új egységgel
bõvítettük az elmúlt évben. Idén
is ennyit szeretnénk nyitni; ket-
tõt Szombathelyen és kettõt Zala-
egerszegen. 

– A gyõrvári tejüzem építését
befejezték. Mikor indulhat a ter-
melés?

– Várhatóan augusztusban
megkezdhetjük a próbagyártást,
szeptember–október hónapban
pedig már a teljes termelés és ér-
tékesítés indulhat. A beruházást a
gyõrvári tehenészettel 50-50 szá-
zalék arányban közösen hajtottuk
végre. Az üzemben elõállított tej-
termékeket saját tejboltháló-

zatban kívánjuk értékesíteni.
Ezért tejivókat alakítunk ki a régi
idõk hangulatát idézve, termé-
szetesen a mai kornak megfelelõ
modern környezetben és széles
termékválasztékkal. Tíz tejivót
nyitunk meg elsõ körben (ezek
bérelt helyiségek); kettõt Zala-
egerszegen, egyet Zalaszent-
gróton, a többit Vas megyében,
Szombathelyen, Kõszegen, Sárvá-
ron valamint Körmenden. 

– Mi indokolta a tejüzem léte-
sítését?

– Termékgyártásunkban alap-
vetõ szempont a minõségi, friss
és természetes alapanyagok fel-
használása. E téren leginkább a
tejtermékek beszerzése okoz
gondot, amit a számunkra meg-
felelõ minõségben és árban csak
importból tudunk beszerezni. A

profilbõvítéssel tulajdonképpen
az a célunk, hogy saját kézbe ve-
gyük a tejtermékgyártást, ami
egyben sütõipari termelésünk
biztonságos alapanyag-ellátását
szolgálja.

– Milyen termékeket állítanak
elõ a tejüzemben?

– Valamennyi tejtermékünk sa-
ját fejlesztés, mondja Berta László,
miközben kiteríti az üzem tervraj-

zát. – Itt jön be a tej a külsõ tartá-
lyokból – mutatja –, ez a pasztõr, a
homogenizátor és a szeparátor, in-
nen „megy” a tej különbözõ irá-
nyokba. Ez például a joghurt-,
kefír-, tejfölgyártósor. Az ízesítõ-
ben gyümölcsöket tudunk hozzá-
keverni a joghurtokhoz. Ebben a
három, egyenként ezerliteres sajt-
kádban „érnek” majd a sajtok; ez
pedig mozarella gépsorunk, ami
egyedülálló az országban – ma-

gyarázza tovább a tervrajzot a ve-
zérigazgató, aki úgy összegzett: a
lényeg az, hogy mindössze csak
ekkora a készáruraktár, mert amit
este legyártanak, az másnap reg-
gel teljesen frissen már a saját bol-
tokban és tejivókban lesz. 

A tejüzemben a napi 12–15
ezer liter tej feldolgozásával mint-
egy 200–300 termék gyártásával
számolnak. Ezek mindegyike való-
di tejbõl készül, friss és természe-
tes alapanyagok felhasználásával
(például az ízesített joghurtokhoz
szükséges gyümölcsöket zalai ter-
melõktõl vásárolják, ebbõl saját
maguk fogják elõállítani a lekvárt);
mindezt korszerû technológiai be-
rendezések és eljárások segítségé-
vel. A tejivókban a joghurt, kakaó,
kultúra és a tej kimérve is kapható
lesz, a vásárlók fogyaszthatnak
íróból készített remek diétás és

fitnesz italokat. A friss, érlelt, lágy,
félkemény és kemény sajtok, vala-
mint túrókrémek széles kínálatá-
ból választhatnak, a csomagolt
áruk mellett kilós és literes kisze-
relésben is vásárolhatnak túrót és
tejfölt a vevõk. A tejivókban kelle-
mes környezetben fogyaszthatók
el a tejtermékek, melyek mellé
ízletes szendvicseket is kínálnak
majd.  

Antal Lívia

A ZALACO ZRT. BERUHÁZÁSI TERVEI:

Tejtermékgyártás, új sütõipari üzem 

Cserszegtomaj önkormányza-
ta idén negyedik alkalommal
szervezte meg Dálnokkal, erdé-
lyi testvértelepülésével a csere-
diáktábort. Az elsõ héten helyi
gyerekek utaztak Dálnokra, akik
visszafelé magukkal hozták az
erdélyi barátaikat. Július 9-én,
itt-tartózkodásuk utolsó napján
meglátogattuk õket, éppen
fagyizásból tértek vissza az is-
kola mögötti térre.

Keszthelyen élt a Dálnokon
gyerekeskedõ Zöld János, õ ve-
tette fel, hogy létesítsünk kap-
csolatot szülõfalujával, legalább
iskolai szinten – idézte fel a kez-
deteket Juhászné Gyutai Anikó, a
cserszegtomaji általános iskola
igazgatója. – 2000-ben el is vitt
bennünket Dálnokra. Érkezésün-
ket követõen egybõl bementünk
az iskolába, és mindjárt beugrot-
tunk tanítani, mert a tanárok,
akik autóstoppal tudtak csak köz-
lekedni, kés-
tek. Én mate-
m a t i k a ó r á t
tartottam, a
gyerekek na-
gyon kedvesek
voltak. Ezután
csak levélben
tartottuk a
kapcsolatot ,
majd 2005-
ben, mikor
Dálnok önálló
település lett,
á p r i l i s b a n
Gyuk János ak-
kori polgár-
mester veze-
tésével egy
delegáció uta-

zott Dálnokra, amit szintén János
bácsi szervezett. Azóta évente ta-
lálkoznak a képviselõk és a pol-
gármesterek, tantestületünk is
vett már részt dálnoki kirándulá-
son. Az idei cserediáktábor immár
a negyedik, az erdélyi gyerekek
közül többen már másodszor-
harmadszor vannak itt.  A mi gye-
rekeink elõzõ héten voltak
Dálnokon, és együtt jöttek vissza
vonattal.  

– Én már harmadszor vagyok
itt – mondja Már Benedek Csaba,
aki kilencedikbe megy õsszel. –
Negyedikes koromban voltam itt

elõször. Most is tetszett minden,
jókat kirándultunk, fürödtünk a
Balatonban, a kehidakustányi
strandon, hajóztunk és még go-
kartoztunk is. Ellátogattunk

Keszthelyre, ahol megnéztük a
Festetics-kastélyt és a vadászmú-
zeumot. Vannak barátaim is
Cserszegtomajon, Zsiga András és
Belovári Bence.

– Elutaztunk még Gyenes-
diásra, és a marcali strandon is
fürödtünk – egészítette ki az el-
hangzottakat Marti Klaudia Paula,
aki hatodikos lesz õsszel. 

– A gyerekek minden progra-
mot élveztek, nemkülönben a
cser-szegtomaji bornapokat, me-
lyen éjfélig táncoltak. A Balatoni
Múzeum interaktív tárlata lenyû-
gözte õket, de lovagolhattak is –

fûzte hozzá az igazgatónõ. – Itt-
tartózkodásuk ideje alatt helyi
gyerekek is kísérték õket a prog-
ramokra, és a búcsúestet is közö-
sen tartjuk.

– De elõtte
lesz még íjá-
szat – veti
közbe Marosi
Ádám, leendõ
ötödikes, aki-
tõl arról ér-
deklõdök, mi-
lyen település
Dálnok. – Elég
szép hely, er-
dõk veszik kö-
rül – válaszol.
– Hét kúria ta-
lálható benne.

A templomunk falát rovásírásos
felirat díszíti, ami a legnagyobb
méretû Erdélyben. Egy ásatásnál
pedig megtalálták az elõzõ temp-
lomunk romjait. Dózsa György, a
híres parasztvezér falunkban szü-
letett.

– Szívesen és már ismerõsként
jövünk Cserszegtomajra, ahol
szeretettel fogadnak bennünket,
ahogy mi is az itteni gyerekeket
Dálnokon. Nagyon jó kis tábor
volt, szép élményekkel utazunk
haza – összegezett a beszélgetés
végén Marosi Éva és Dóczi Izabel-
la erdélyi kísérõpedagógusok.

CSEREÜDÜLTETÉS CSERSZEGTOMAJON

Erdélyi gyerekek táboroztak 

Az Észak-Nyugat Zalai
Kistérségi Társulás és
Gõsfa Önkormányzata

június 22-én rendezte meg a
XIII. Ifjúsági és XVII. Kulturális
Találkozót, ami a település falu-
napja is volt egyben.

Az Egervári Általános Iskola
végzõseinek nyitótáncával kez-
dõdött a mûsor, melyen kö-
szöntõt mondott Farkas Tibor-
né, Gõsfa polgármestere.

A kulturális találkozón a te-
lepülések amatõr mûvészeti
csoportjai mutatkoztak be
nagy sikerrel. A helyiek közül
fellépett a Gõsfai Picurok és a
Rozmaring Néptánccsoport. 

Sztárvendégként Danko Szil-
vi és Sláger Tibó szórakoztatta
a nagyérdemût.

Az önkormányzat babgu-
lyással és vadpörkölttel gon-
doskodott a vacsoráról.

Berta László

ÚSZÓMEDENCÉK VEGYSZEREK JAKUZZIK

MEDENCELEFEDÉSEK SZAUNÁK FAHÁZAK

Kérjen díjmentes ajánlatot,

helyszíni tanácsadást az ország bármely területén!

KESZTHELY, IFJÚSÁG U. 2.

mobil: 30/499-4998

www.karolyikert.hu              info@karolyikert.hu



KRÓNIKA 3RÉGIÓ

Rózsás Csaba ügyvezetõ igaz-
gató a részletekrõl elmondta, az
Öveges program keretében OKJ-s
szakmai tanfolyamaik árából akár
50 százalékos kedvezményt vala-
mint részletfizetési lehetõséget is
biztosítanak a munkaerõpiacra
visszatérni szándékozó munka-
nélküliek és a pályakezdõ fiatalok
számára. Az oktatást a hallgatók
igényeihez alkalmazkodva szerve-
zik meg. Az egyesület korlátozott
anyagi lehetõségei miatt a támo-
gatott képzéseken összesen 150
fõ vehet részt, melyeket elsõsor-
ban Zalaegerszegen tartják, de
igény esetén a megye más váro-
saiban is szerveznek tanfolyamo-
kat. A csoportok minimális létszá-
ma 15 fõ. Az elsõ csoportot au-
gusztus elsejével kívánják indítani
Zalaegerszegen. Egyebek mellett
motor-fûrész-kezelõ, targoncave-
zetõ, kazánkezelõ, társadalombiz-
tosítási és bérügyi szakelõadó
képzésekre várják az érdeklõdõ-
ket. Jelentkezni folyamatosan
lehet, a részletekrõl és a feltéte-
lekrõl az egyesület zalaegerszegi
székházában kap-
hatnak felvilágosítást,
valamint tájékozód-
hatnak a
www.titzala.hu hon-
lapon is. 

A tehetséggondo-
zás ugyancsak fontos
feladata az egyesü-

letnek. Rózsás Csaba ezzel kap-
csolatban elmondta, új kezdemé-
nyezésként július közepén a Zala-
egerszegi Kosárlabdaklubbal
együttmûködve egyhetes kosár-
labda, szabadidõsport és ismeret-
terjesztõ nyári napközis tábort
szerveztek, melyen 18 általános
iskolás vett részt a zalaegerszegi
Ady-iskolában. A képzett edzõk
által irányított sportfoglalkozások
mellett KRESZ és környezetvédel-
mi elõadásokat hallgathattak meg
és múzeumlátogatáson vehettek
részt a gyerekek.

Tanórán kívüli foglalkozások
Zala megyében címmel TÁMOP-
3.2.13-12/1-2012-014 kódszámú
projektjük elsõ félévét sikerrel
zárták. A tehetséggondozó prog-
ramsorozat hét helyszínen (Páka,
Pacsa, Alsónemesapáti, Gellén-
háza és Zalaegerszeg) zajlott a
megyében. Az óvodásoktól a fel-
sõs általános iskolásokig, közel
300 gyermek különféle ismeret-
terjesztõ foglalkozásokon, téma-
heteken vett részt. Az óvodások-
nak például mesehetet hirdettek.

Emellett szakköröket,
versenyeket és vetél-
kedõket is tartotak. A
következõ tanévben
folytatódik a tehetség-
gondozó programso-
rozat szintén közel
300 gyermek bevo-
násával. 

AKÁR 50 SZÁZALÉK KEDVEZMÉNY 

Támogatott képzések a TIT-nél

Gyenesdiás, a zalai Balaton-
part és a Keszthelyi-hegység ko-
szorújában fekvõ nagyközség
kedvezõ fekvésének, remek klí-
májának, a Diási Játék- és
Gyenesi Lidóstrandjainak köszön-
hetõen mára az egyik legvon-
zóbb településsé nõtte ki magát
a „magyar tenger” partján. Gaz-
dag programkínálatával, változa-
tos turisztikai vonzerõivel, vala-
mint vendégszeretetével ideális
célpont lett minden korosztály
számára – büszkélkedett Gál La-
jos, a Nyugat-Balaton térség
egyik legdinamikusabban fejlõdõ
üdülõfalujának polgármestere,
akit arra kértünk, hogy mutasson
rá a turizmusfejlesztés irányaira.

–  A vendégszeretetérõl bel- és
külföldön elhíresült nagyközség
tavalyelõtt hivatalosan is elnyerte
a „Családbarát Önkormányzat”" dí-
jat. A megtiszteltetést jelentõ
rang és elismerés arra kötelezett
bennünket, hogy olyan fejleszté-
seket valósítsunk meg, ami egy-
szerre vonzó kicsiknek és nagyok-
nak, illetve éppúgy közkedvelt a
gyermekes famíliák körében. A
családbarát jelleg és a gyermek-
központúság megnyilvánul a ren-
dezvények szervezésénél, hisz
mindenhol játszósarkot, illetve
gyermekfoglalkoztatót alakítunk
ki, a strandokon pedig az animáció
arat nagy sikert szezonról szezon-
ra. Közös munkára hívtuk fel a he-
lyi iskola tanulóit annak érdeké-
ben, hogy a családbarát üdülõfalu
még inkább azonosulni tudjon a
gyermekek igényeivel, ezért ápri-
lis végén „gyermek képviselõ-tes-
tület” kezdte meg munkáját. Arra
törekedtünk, hogy a gyermekek
tevékenyen részt vehessenek a
település alakításában. 

A programhoz kapcsoltan gyer-
mekméretû strandi zuhanyt alakí-
tottunk ki, megemeltük a játszó-
téri hinták védõkorlát elemeit, új
elemekkel bõvült a skate-parkunk,
kinyitottuk nyárra az iskolaudvart

is, de létesültek ivókutak, sõt még
útszélesítés is megvalósulhatott.
Ingyenes desszert jár minden
gyermeknek, aki a családjával
azon 9 étterem egyikében étke-
zik, amelyik már csatlakozott a
Gyenesdiási Turisztikai Egyesület
legújabb családbarát akciójához,
de egy diákjavaslat révén új típusú
fagylalt is része lett a kínálatnak a
Bringatanyán. Az együttmûködé-
sek, a fejlesztések, a modernizálás
irányai is jelzik, hogy egyszerre
több generációt képesek vagyunk
maradéktalanul kiszolgálni. 

Az árakat gyakorlatilag nem
emeltük, inkább a kedvezmények
rendszerét tágítottuk ki. A látoga-
tókat már nem csupán a West-
Balaton-kártya, a Gyenesdiás Plusz
szolgálja, hanem a Napos Zala-kár-
tya is, amelyik 30 százalékos ked-
vezményt kínál a térségben élõk-

nek a strandbelépõk díjaiból. A
családi közösségek értékrendjé-
hez közel álló gasztrokulturális
rendezvények, fesztiválok (bor-,
keszeg-) alkalmával is egyaránt
gondolunk a fiatalokra és idõsek-
re. A Diós Települések IV. Nemzet-
közi Találkozóján nemcsak a Köz-
ségháza elõtti új csobogót avat-
tuk, de a keszegsütést is olyan ze-
nés-táncos programok kísérték,
amelynek üzenete az volt:
„együttmûködésben, közös aka-
rattal jobban megy”.  A helyi vál-
lalkozókkal is együttmûködésre
törekszünk a strandszolgáltatások
bõvítése terén, a fesztiválszer-
vezésben és az élet több terüle-
tén is. Ezek együtt jelentik a siker
zálogát.

Kovács Judit, a Tourinform iroda
vezetõje is megerõsítette, hogy
Gyenesdiáson változatos, aktív, ál-

landó családi programokat kínálnak
bármilyen korosztályhoz tartozó
vendégnek. A garantált programok
körét idén sikerült újból szélesíteni
úgy, hogy borult és esõs idõben is
akad tartalmas és érdekes prog-
ram. Agyaggalamb-lövészet, veze-
tett bicikli- és gyalogtúra, kézmû-
ves-kuckóban drótékszer-készítés,
minigolf, kovácsmûhely-látogatás,
állatfarm, kályhagyûjtemény-láto-
gatás, borkóstolás a Darnay-pin-
cében, kerámiaházi korongozás,
nordic walking, madárpark, kaland-
park, avar kiállítás is a turisták ked-
vét keresi. 

A magas színvonalú strandi ani-
máció nap, mint nap kínál változa-
tos gyermek-, családi és sport-
programokat, vetélkedõket, ho-
mokvárépítõ versenyt, vízi-
aerobikot valamint mini diszkót.
Az animátorok rugalmasan dönte-
nek a strandfoci, a röplabda, vagy
a strandkézilabda meccsek szerve-
zésérõl. Bala Toni kedves teknõc
figurával, mint a település kabala-
figurájával a vendégek életnagy-
ságban is találkozhatnak a stran-
don és rendezvényeken, vagy
akár apró ajándéktárgyakon is.
Bala Toni idén „fotózkodási pont-
ként” szobor változatban is meg-
jelent és a fényképeket készítõ
családok számára nyereményjáté-
kot hirdettünk.

Hársfalvi György, a klubkönyv-
tár vezetõje leszögezte, hogy a
tartalmas és élményteli pihenés
megteremtésének szándékával, új
vendégkört is megcélozva szerve-
zik a szezon változatos tematikájú
rendezvényeit. Július közepétõl

hetente egy-egy szerda este a ze-
nérõl szól. Az igényesebb közön-
ség kedvére ingyenesen látogat-
ható komolyzenei koncertek,
hangversenyek várják a zenesze-
retõ közönséget.

A „Községházi Esték" program-
sorozatban neves elõadók mutat-

nak be ízelítõt a zeneirodalom kü-
lönbözõ mûfajaiból a könnyebb
daraboktól az elmélyülést igény-
lõkig. A Községháza elõterének és
nagytermének falain kiállítások
váltják majd egymást. A „Magyar-
ország borvidékei képeslapokon”
és a „Diósdról dióhéjban, képek-
ben” címû tárlaton kívül bemutat-
juk Basilides Bálint Géza és
Marcelle Vallon Basilides mûvész-
házaspár festményeit is. Július
25-én Kristóf-napi hagyományõr-
zõ nap lesz a Kerámiaházban. Au-
gusztus 2–4. között zajlik a Havas

Boldogasszony Búcsú a templom-
ban és a Diási Történelmi Emlék-
parkban. Zarándokút, keresztút,
búcsúi szentmise, közös kemen-
cés sütés, folklórmûsor is része a
programnak, amelyhez a Testvér-
települések Találkozója kapcsoló-
dik. Gyenesdiás 9 ezer euro össze-
gû támogatást nyert annak az EU-
s projektnek a lebonyolítására,
amelyiken vendégül látjuk az
osztrák Gaal és az erdélyi Csík-
szenttamás testvértelepülések
küldöttségeit.

Augusztus középsõ hétvégéjén,
a Kárpáti-korzón újdonságként
rendezzük az Amatõr Dixie Olimpi-
át, amelyiken „elõzsûrizett” klasszi-
kus jazz, blues, ragtime együtte-
sek, amatõr formációk lépnek föl.

Augusztus 18-án a Faludi-síkon a
Nagy Lóerõ hétvége keretében
rendezzük a Festetics Vágtát, ami
a Nemzeti Vágta regionális elõfu-
tama. Augusztus 18-án a helyi
yacht egylet szervezi a hagyomá-
nyos Gyenes Kupa vitorlásver-
senyt. Augusztus 18–20. között a
Kárpáti-korzón, a Községháznál és
a Szent Ilona kápolnában zajlik a
Szent Ilona Búcsú és Szent István
napi ünnep, zenei és folklórprog-
ramokkal, bállal, hangversennyel,
kiállítással, kenyérsütéssel, játszó-
házzal.

ÉLMÉNYT KÍNÁLÓ BECSES KINCSEKKEL

Növelik Gyenesdiás vonzerejét

Elmondta: a baloldal azzal vá-
dolta a kormánypártot, hogy tönk-
reteszi az új törvény a nagyüzeme-
ket és ezáltal tönkremegy a mezõ-
gazdaság, míg a Jobbik továbbra is
megtiltaná a külföldiek földvásárlá-
sát, és mivel ilyent nem mond ki a
törvény „lehazaárulózták” a parla-
menti többséget.

– A vádakat visszautasítjuk. Le-
jár jövõ május elsején az EU által
elõírt külföldiek földvásárlási mo-
ratóriuma, ezért meg kell nyitni a
földvásárlási lehetõséget a külföl-
diek elõtt. Amit a Jobbik kért, az
tulajdonképpen az Unióból való
kilépést jelentené, ami Magyaror-
szágnak mindenképpen hátrá-
nyos lenne. A már létezõ nagybir-
tokok felosztása pedig rengeteg
jogot sértene és kártalanítási pe-
rek sokaságát zúdítaná az állam-
ra. Mi azt vállaltuk, hogy olyan
földtörvényt hozunk, ami ugyan
jogilag nem zárja ki a külföldiek
földszerzését, de hasonlóan más
országokhoz, olyan mértékben
nehezíti meg, hogy gyakorlatilag
nagyon ritka esetben fordulhat
elõ, hogy külföldiek földet sze-
rezzenek. Spekulatív céllal meg
egyáltalán nem tudnak földhöz

jutni – fogalmazott Mannin-ger
Jenõ.

A cél a családi gazdaságok szá-
mának növelése és a nagybirtokok
visszaszorítása. Cél,
hogy a magyar föl-
dek legalább 80 szá-
zaléka végre kis csa-
ládi gazdaságokat
szolgáljon és legfel-
jebb 20 százalék le-
gyen nagybirtok A
mostani arány 50-50
százalék. 

– Csökken a bir-
tokméret, egy föld-
mûves legfeljebb
300 hektár termõ-
föld tulajdonjogát
szerezheti meg. A birtokméret
maximuma a felére csökken: a
mostani 2500 hektár helyett leg-
feljebb 1200 hektár lehet majd.
Kivételes esetekben – például ál-
lattartó telepek kialakításához – ez
felmehet 1800 hektárra.  Nagyon
fontosnak tartjuk, hogy a mezõ-
gazdaság hozzájáruljon a vidéki
élet megtartásához, több ember-
nek adjon munkát. Éppen ezért
úgy érzem, kiegyensúlyozott tör-
vény született. 

A magyar föld már nem kevesek
kiváltsága. Ma nagyobb állami terü-
leten többen gazdálkodnak. 2010-
ben 2 ezer 900 fõ bérelt állami föl-
det, ez a szám ma már 7100. A
földszerzés feltétele, hogy a tulaj-
donos vállalja: a föld használatát
másnak nem engedi át és eleget
tesz földhasznosítási kötelezettsé-
gének. Vállalnia kell továbbá, hogy
a földet a tulajdonszerzéstõl öt
évig nem hasznosítja más célra.

Feltétel az is, hogy
nyilatkozzon: nincs
fennálló földhasználati
díjtartozása. Termõ-
föld eladásakor az elõ-
vásárlási jog elsõ he-
lyen az államot illeti.
Ezt követi a földet leg-
alább három éve hasz-
náló földmûves, aki
vagy szomszéd, vagy
helyben lakik, vagy
akinek a lakhelye, illet-
ve üzemközpontja leg-
alább három éve olyan

teleülésen van, amely a település
határától legfeljebb 20 kilométer-
re fekszik. Földet ajándékozni csak
közeli hozzátartozónak, bejegy-
zett egyháznak, önkormányzatnak
és az állam javára lehet. 

Manninger Jenõ elmondta még:
a törvény szerint földet magyar és
uniós állampolgárok is szerezhet-
nek, de egy hektárnál többet csak
földmûvesek. Ez utóbbinak azok a
magyar és uniós állampolgárok
számítanak, akiknek a törvény vég-

rehajtási rendeletében meghatáro-
zott mezõgazdasági vagy erdészeti
képzettségük van, vagy legalább
három éve mezõ- és erdõgazdasá-
gi tevékenységet folytatnak Ma-
gyarországon, vagy legalább 25
százalékban a tulajdonukban álló,
itt bejegyzett mezõgazdasági ter-
melõszövetkezet tagjai. Nem vásá-
rolhatnak majd földet ingatlanbe-
fektetõk, valamint a hazai és külföl-
di spekulánsok. Haszonbérleti jogot
legfeljebb húsz évre lehet kötni, és
engedélyeztetni kell a hatósággal. 

A föld tulajdonjogát 2014. má-
jus elsejétõl csak hatósági jóváha-
gyással lehet megszerezni. A jövõ-
ben csak az vehet földet, aki föld-
mûves, helyben él, és a gazdákból
alakult földbizottság jóváhagyja,
majd egy állami hivatal is engedé-
lyezi a vásárlást. A földbizottság
döntése ellen nem lehet fellebbez-
ni. Mindez garancia arra, hogy a
földet a jövõben kizárólag az ve-
het, akit a faluban a helyi gazdák
szívesen látnak. 

Az új földtörvény több ütemben
lép hatályba: egy része december
15-én, a többi 2014. január 1-jén,
majd március 1-jén és május 1-jén. 

Zala megyei adatok: a megye
összes területe: 378.393 hektár.
Ebbõl szántó: 127.166 ha (33,6 szá-
zalék). Rét-legelõ: 48.228 ha (12,9
százalék). Gyümölcsös: 5.920 ha
(1,6 százalék). Szõlõ: 5.721 ha (1,5
százalék). Kert:2.527 ha (0,7 száza-
lék). Nádas: 794 ha (0,2 százalék)

Erdõ: 123.891 ha (32,7 száza-
lék.) Fásított terület: 1.384 ha (0,4
százalék). Mûvelésbõl kivett terü-
let: 61.764 ha (16,3 százalék.) 

A megyében õstermelõi tevé-
kenységet folytat, illetve érvényes
igazolvánnyal 7 ezer 277 fõ rendel-
kezik. Az összes forgalomban lévõ
õstermelõi igazolvány száma 12
ezer 400. 

Családi gazdaság a megyében
645 mûködik, a tagok létszáma 1
583 fõ. Az általuk használt mezõ-
gazdasági terület 41.509,868
hektár.

A magyar föld védelmére az új földtörvény a legnagyobb garan-
cia. Megfelel az uniós elvárásoknak, de megnehezíti azt, hogy a ma-
gyar föld külföldiek, illetve spekulánsok tulajdonába kerüljön. Ga-
rantálja, hogy a magyar termõföldet magyar gazdák fogják megmû-
velni - fogalmazott érdeklõdésünkre Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ, a megyei közgyûlés elnöke.

ZALÁBAN 12 EZER 400 ÕSTERMELÕI IGAZOLVÁNY VAN,
645 CSALÁDI GAZDASÁG MÛKÖDIK – VISSZASZORÍTJÁK A NAGYBIRTOKOKAT

Elfogadták az új földtörvényt

Manninger Jenõ

Öveges támogatói programot hirdetett a TIT Öveges József Is-
meretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület, mely immár hat évtizede
a megye egyik meghatározó felnõttképzõ intézménye.



KITEKINTÕ4 MEGYE

Tófej két civil szervezete ösz-
szesen 16 millió forint pályázati
forrást nyert a Leader-prog-
ramon. A kedvezõ hírt a helyi fa-
luházban tartott rendezvényen
hirdette ki a Zala Zöld Szíve Vi-
dékfejlesztési Egyesület vezeté-
se, melyen a Leader-akciócso-
porthoz tartozó többi település
is átvehette a támogatásról szó-
ló oklevelet. Ezt az alkalmat
használtuk ki arra, hogy Horváth
Zoltán polgármestertõl érdek-
lõdjünk a tófeji önkormányzat
idei terveirõl, a község életérõl.

– A 2013-as esztendõ Tófej és
minden más önkormányzat szá-
mára nagy változásokat hozott a
közigazgatásban. Településünkön
január elsejével megkezdte mû-
ködését a Tófeji Közös Önkor-
mányzati Hivatal, melyhez öt
település tartozik. Ezek a volt
körjegyzõségbõl Baktüttös, Pusz-
taederics és Tófej, valamint Za-
latárnok és Szentkozmadombja.
Mindenki számára ismert, hogy
január elsejével átvette az állam

az iskolák fenntartását. A három-
ezer fõnél kisebb települések
azonban átvállalhatták a mûköd-
tetést. Tófej élt ezzel a lehetõség-
gel. Önkormányzatunk kérvé-
nyezte a mûködtetést, amit meg
is kapott. Azért döntöttünk így,
mert ezáltal részt vehetünk a
tankerületi döntés-elõkészítés-
ben a mûködtetõknek biztosított
egyetértési jog révén. Tehát a vál-
tozásokról elõre értesülünk, és
nem utólag kell egy esetlegesen
kedvezõtlen döntés megváltozta-
tásáért küzdenünk.

– Milyen tapasztalatokról tud
beszámolni?

– A mûködtetés tapasztalatairól
azt mondhatom, hogy kevesebbe

kerül, mint az eddigi „formák”, de
végleges számokat a költségekrõl
csak az egy év elteltével tudok
mondani. 

A mûködtetés vállalásáról
egyébiránt azt gondoljuk, hogy ez
egyfajta befektetés a jövõbe, mi-
vel szeretnénk megtartani, illetve
növelni a lélekszámot. Ennek érde-
kében vezettük be 2012-ben a ba-
bakötvényt, melynek egyetlen fel-
tétele az, hogy a helyi óvodába és
iskolába írassák be a gyerekeket.
Az „induló” százezer forintos köt-
vényt tavaly kilenc újszülött csa-
ládja kapta meg. Idén sajnos csak
egy családnak adhattuk át a baba-
kötvényt, mivel több kisbaba nem
született ez idáig.  

– Milyen fejlesztéseket valósít-
hatnak meg az idén?

– Erõnkhöz mérten igyekszünk
folyamatosan fejleszteni települé-
sünket, melyre most a Leader
program ad lehetõséget. A Kerá-
mia Sportegyesület egy játszótér
kialakítására nyert 4 millió forin-
tot, amit a sportpályán helyeznek
el. A Fejlõdjön Tófej Alapítvány pe-
dig szintén játszóteret hoz létre a
régi óvoda udvarán, valamint fel-
újítja a temetõ kerítését. Ezeket a
fejlesztési terveket  majdnem 12
millió forinttal támogatta a Zala
Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesü-
let. Faluházunk adott helyet az ün-
nepélyes eredményhirdetésnek,
melyen a nyertes szervezetek kép-

viselõi kézhez kaphatták a támo-
gatásról szóló oklevelet. A Leader-
programra újabb pályázatot nyúj-
tottunk be 13 millió forint támo-
gatási igénnyel. A falu zöld terüle-
teinek gondozása érdekében kü-
lönbözõ gépeket, traktort, pótko-
csit, fûkaszát és egyéb eszközöket
szereznénk be.

Saját erõbõl is próbáljuk fejlesz-
teni, szépíteni a települést. A te-
metõben most készült el egy ur-
nafal, emellett megrendeltük a ra-
vatalozó felújításának terveit. Ha

ezek elkészülnek, megvalósítjuk a
beruházást, szintén önerõbõl. 

– Mi jellemzi a közösségi életet
Tófejen?

– Településünkön több civil
szervezet mûködik. Nekik köszön-
hetõen a közösségi élet bátran
nevezhetõ élénknek és sokrétû-

nek. A már említett Kerámia
Sportegyesület és a Fejlõdjön Tó-
fej Alapítvány mellett a Kertbarát
Kör és a Szivárvány Dalkör. A kert-
barátok havi rendszerességgel
szerveznek elõadásokat szakem-
berek bevonásával a tagok által ja-
vasolt aktuális témákban. Dalkö-
rünk meghívásaik során bejárta
szinte egész Zala megyét Tes-
kándtól Muraszemenyéig. Fellé-
péseik célja elsõsorban a szóra-
koztatás, de szívesen járnak nyug-
díjas klubokba, idõsek és fogyaté-
kosok otthonába, jó célért rende-
zett alapítványi bálokba. 

A sportegyesület a labdarúgó
szakosztály mellett az iskolában
birkózó szakosztályt is mûködtet.
Büszkék vagyunk ifjú birkózóinkra,
akik országos versenyeken is do-
bogós eredményeket érnek el. A
dobogós helyezést a megszerzés-
tõl számított egy évig havi 3000
forintos támogatással jutalmazza

az önkormányzat. Idén is megtart-
juk közösségi programjainkat, az
idõsek köszöntését, az anyák nap-
ját, a falunapot és a szüreti felvo-
nulást. Hamarosan falunap lesz a
soron, amit augusztus 3-án
tartunk, ahova szeretettel várjuk
településünk minden polgárát.

JÓL DÖNTÖTTEK: VÁLLALTÁK AZ ISKOLA MÛKÖDTETÉSÉT

Faluszépítés pályázatból Tófejen

– Július elején kaptuk meg az
értesítést a Zala Zöld Szíve Vidék-
fejlesztési Egyesülettõl, hogy a
Molnári Ifjúsági és Sportegyesület
bruttó 26 millió forintos támoga-
tást nyert a Leader programon –
kezdte a beszélgetést a legfris-
sebb információval Vuk István
polgármester. – A beruházás az
1962-ben létesített épület teljes
külsõ-belsõ felújítását teszi lehe-
tõvé. Az elvégzendõ munkák a
külsõ szigetelést, színezést, a te-
tõ- és a nyílászárók cseréjét, belül
a nagyterem átalakítását, új szín-
pad létesítését, akadálymentesí-
tett vizesblokkok és két öltözõ
(ami eddig nagy hiány volt) kiala-
kítását foglalják magukban. A ki-
vitelezésre közbeszerzési eljárást
hirdetünk hamarosan. A megszé-
pült, a mai kor igényeinek megfe-
lelõ kultúrházat, melynek felújítá-
sa régi vágyunk volt, még az idén
szeretnénk átadni. 

– Az integrált közösségi szol-
gáltató tér (IKSZT) mûködtetésé-
hez is sikerült pályázatot nyerni.

– 2012 szeptemberében nyi-
totta meg kapuit a volt idõsek
otthona épületében létrehozott
ikszt, mely hamar közkedveltté
vált a lakosság körében. A Támop

3.2.2. kiíráson elnyert ötmillió fo-
rinttal programkínálatát tudjuk
bõvíteni, amit 12 hónap alatt kell
felhasználnunk. Az érdeklõdõk
egészséges életmóddal, borászat-
tal, kertészettel kapcsolatosan
hallhatnak elõadásokat, a fiatalok
álláskeresési tréningen vehetnek
részt, a hagyományõrzés jegyé-
ben pedig disznóölésre, farsang-
ra, húsvéti ünnepre invitáljuk
majd a lakosságot.

– Az elmondottakból kitûnik,
hogy élénk közösségi élet zajlik a
faluban.

– Úgy vélem, e tekintetben elé-
gedettek lehetünk. A Molnári Ifjú-
sági és Sportegyesület keretén
belül mûködik a megyei másod-
osztályban játszó futballcsapat. A
klubnak közel 50 leigazolt fiatal já-
tékosa. A Molnári Asszonykórus
tagjai énekelnek, táncolnak, és
más településeken is fellépnek.
Idén tavasszal túljutottak a terüle-
ti válogatáson, és bejutottak a
Horvátországban júniusban rende-
zett második fordulóba. A horvát
nemzetiségi önkormányzat is szá-
mos programot szervez. Igyek-
szünk minden korosztálynak el-
foglaltságot találni a szabadidõ
hasznos eltölté-
sére

– Mi a legfon-
tosabb iránya a
településfejlesz-
tésnek?

– A Mura folyó
által kínálkozó le-
hetõségeket sze-
retnénk még job-
ban megragadni
a falusi, vízi turiz-
mus fejlesztésé-
re, amelyre jó
példákat találha-
tunk a Duna, a Ti-
sza és a Rába kör-
nyékén. Az elmúlt
idõszakban több
olyan sikeres pá-
lyázatot valósítot-
tunk meg, ami a
térségi együtt-
g o n d o l k o d á s t
erõsítette e te-
kintetben. Egyik

ilyen pályázat volt a Vizek hátán,
dombok ölén,bunkerek mélyén cí-
mû projekt, ami több települést
érintett. Molnáriban csónakkikötõ
és egy látogatóközpont létesült,
ez utóbbi helyi értékeinket, népi
hagyományainkat, térségi kulturá-
lis és gazdasági kapcsolatainkat
mutatja be. A közel 13 köbméte-
res akváriumban pedig a Mura élõ-
világát láthatják vendégeink. 

– Milyen további elképzeléseik
vannak?

– A természetközeli vízitu-
rizmus fejlesztésében gondolko-
dunk, hogy megteremtsük a
raftinggal, kenuval és egyéb vízi

alkalmatossággal való túrázás le-
hetõségét. A Natura 2000 termé-
szetvédelmi területen tanösvé-
nyeket hoznánk létre. A murai
védtöltésen kerékpárút létesítését
tervezzük, ami Muraszemenyétõl
egészen Õrtilosig húzodna. Az itt
található horgásztavakat és ka-
vicsbánya-tavakat a közel hetven-
tagú horgászegyesülettel közösen
szeretnénk továbbhasznosítani.
Falunkban sok egyedülálló idõs
ember él 3-4 szobás lakásokban,
melyek alkalmasak lennének szo-
bakiadásra, ha a fiatal családtagok
is így gondolnák. Két állandó cso-
portunk van már, akik raftinggal
érkeznek. Szeretnénk még több
vendéget fogadni, ezek a szállás-
helyek alkalmasak lennének erre.
A zártkerti övezetben már kiépí-
tettük a villanyhálózatot, most az
ivóvizet szeretnénk bevezetni. Itt
230 pince és présház található.
Ezek hasznosítását már többen
megkezdték, szálláshelyeket alakí-
tanak ki borkóstolással és helyi ha-
gyományos ételkínálattal. Egy me-
zõgazdasági vállalkozó lovaglási és
sétakocsizási lehetõséget biztosít,
és hamarosan egy állatsimogató is
létesül. Nagyon fontos számunk-
ra, hogy mindezzel bõvül a prog-
ramkínálat, ami vendégmarasztaló
lehet. 

– A volt iskola hasznosítását is
tervezik?

– Az épületben erdei iskolát
szeretnénk létesíteni, hogy gyer-
mekcsoportokat is fogadhassunk
márciustól késõ õszig. A Környe-
zet- és Természetvédelmi Oktató-
központok Országos Szövetségé-
hez fordultunk ez ügyben, és bí-
zunk benne, hogy támogatják el-
képzeléseinket. Ehhez az elõírá-
soknak megfelelõen át kell alakíta-
nunk az épületet, ahol két helyi-
ségben a raftingosokat szállásol-
juk el. Iskolánk három éve zárt be,
ezzel a lehetõséggel az állás nélkül
maradt pedagógusoknak tudunk
majd munkát biztosítani. Az isko-
láscsoportoknak pedig a Mura élõ-
világára, a térség természeti érté-
keire épülõ programkínálatot sze-
retnénk nyújtani.  

Molnáriban az elmúlt szomba-
ton falunapot tartottak. A rendez-
vényre horvát településekrõl is ér-
keztek polgármesterek és más
vendégek. Horvátország július el-
sejével lépett be az Európai Unió-
ba, ennek tiszteletére rendezte
meg az önkormányzat a nemzet-
közi horgászversenyt és a Mura
raftingot a falunapon, melyen szí-
nes programok szórakoztatták a
népes közönséget. 

Antal Lívia

NEMZETKÖZI HORGÁSZVERSENY ÉS RAFTING A FALUNAPON

Murára épülõ turizmusfejlesztés Molnáriban
Kevés település mondhatja el magáról, hogy egy nagy folyó ka-

nyarog lábánál. Ezek egyike Molnári, ahol a Mura kenun és más vízi
alkalmatosságon érkezõ vendégeket csalogat a településre. A vízi
turizmus kínálati elemeinek fejlesztése nagy fontossággal bír az ön-
kormányzat számára, amely a folyóra, a szép természeti környezet-
re építve erdei iskola kialakításában gondolkodik. A vendégszeretõ
Molnáriban élénk közösségi élet zajlik, ezért is öröm az ott élõk szá-
mára, hogy a kultúrház hamarosan megújulhat.  

Vuk István

Készül az urnafal a temetõben.

Horváth Zoltán polgármester (középen) a rendezvényen.
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– Milyen kötelezettségei
vannak a fogyasztónak az új
jogszabály szerint?

– Az idevonatkozó törvény
egyértelmûen meghatározza a
felhasználó jogait és kötelezett-
ségeit is. A felhasználónak az
ingatlana vízellátását
és szennyvízelveze-
tését szolgáló beren-
dezéseit rendszere-
sen ellenõriznie kell.
Az ellenõrzéskor a
házi és csatlakozó
hálózaton észlelt hi-
bák kijavításáról, illet-
ve az elõírásoktól el-
térõ víziközmû-hasz-
nálat megszüntetésé-
rõl a felhasználó köte-
les gondoskodni. A
szolgáltatást kizáró-
lag a közüzemi szer-
zõdésben meghatáro-
zott célra és módon
vehetik igénybe. A ví-
ziközmû-szolgáltató-
val, illetve a fogyasz-
tásmérõ leolvasását
végzõ személlyel
együtt kell mûködni,
és biztosítani a fo-
gyasztásmérõhöz va-
ló hozzáférést. Az ingatlan víz-
ellátásával és szennyvízelveze-
tésével kapcsolatos átalakítási,
bõvítési és megszüntetési mun-
kákhoz a szolgáltató írásbeli
hozzájárulását elõzetesen be
kell szerezni.

– Mennyi idõn belül kell be-
jelenteni a belsõ csõtörést a
szolgáltatónak? Milyen kö-
vetkezményekkel jár, ha vala-
ki elmulasztja?

– A belsõ csõtörést minél
elõbb, haladéktalanul írásban
kell bejelenteni a szolgáltató-
nak, aki öt napon belül helyszí-
ni ellenõrzést tart, és megvizs-
gálja, hogy az elfolyt víz beke-
rült-e a csatornába. Amennyi-
ben a hálózatellenõrzés során
látszik a csõtörés, a javítás
megtörtént, és az elfolyt víz
nem került be a csatornába, a
szolgáltató az elõzõ évi átlagon
felüli szennyvíz díját jóváírja a
számlában.  Amennyiben a csõ-
törést nem jelentik be, vagy a
csõtörés helye már nem látható,
de a kiugró fogyasztás kimutat-
ható, akkor a szolgáltató szám-
lát kér a javításról. 

– Miért fontos harminc na-
pon belül bejelenteni a fo-
gyasztóváltozást? 

– A víziközmû-törvény értel-
mében az ingatlan régi és új tu-
lajdonosának, fogyasztójának

harminc napon belül kötelessé-
ge bejelenteni a fogyasztóválto-
zást. Amennyiben ez nem törté-
nik meg, egyetemlegesen felel-
nek az ebbõl adódó károkért,
ami azt jelenti, hogy esetleg a
tartozást mindkét félen követel-

heti a szolgáltató. Ha a mérõ át-
jelentése nem történik meg, ak-
kor a felek együttmûködése
nem lesz zökkenõmentes,
melynek következtében a szol-
gáltatás is megszûnhet.

– Mit jelent a víziközmû-fej-
lesztési hozzájárulás? Kinek
kell fizetnie, és hogyan hatá-
rozzák meg a mértékét?

– A víziközmû-szolgáltatásról
szóló törvény értelmében a nem

lakossági felhasználó a szerzõ-
désben foglaltak szerint a szol-
gáltatónak víziközmû-fejlesztési
hozzájárulást fizet. 

– Mi számít szabálytalan
vízvételezésnek, és milyen
szankciókkal jár?

– Szabálytalan
közmûhasználatnak
minõsülnek azok az
esetek, amikor a fel-
használó a szolgálta-
tó hozzájárulása nél-
kül vesz igénybe kü-
lönbözõ víziközmû-
szolgáltatásokat. Pél-
dául a szolgáltató tu-
domása nélkül köt rá
valaki a vezetékrend-
szerre. Vagy gazda-
sági tevékenységé-
hez lakossági áron
veszi igénybe a szol-
gáltatásokat, vagy
manipulálja a mérõt. 

– Mit jelent a ta-
lajterhelési díj? Mi-
ért kell fizetni?

– A talajterhelési
díjfizetési kötelezett-
ség a szennyvíz
azon kibocsátóját
terheli, aki az egyéb-

ként mûszakilag rendelkezésre
álló közcsatornára nem köt rá,
és helyi vízgazdálkodási ható-
sági, illetve vízjogi engedélye-
zés hatálya alá tartozó szenny-
vízelhelyezést alkalmaz. Akkor
kell fizetni a díjat, ha a rendel-
kezésre álló közcsatornára
nincs rákötés. 

– Miért kell gondoskodnia
az állampolgároknak a szenny-
víztörzshálózat fedlapszintje

alatti lefolyók elöntés alatti
védelmérõl?

– A gravitációs rendszerû
szennyvíztörzshálózat üzemel-
tetõje biztosítja az ingatlan elõtt
húzódó szennyvíztörzshálózat
fedlapszintje feletti szifonszint-
tel rendelkezõ lefolyókba jutó
szennyvíz károkozás nélküli el-
vezetését. A felhasználó az in-
gatlan elöntés elleni védelmét,
visszaáramlás elleni mûszaki
védelem beépítésével biztosít-
ja. E körülmény fennállására a
víziközmû-szolgáltató az üzlet-
szabályzatában felhívja az érin-
tett felhasználók figyelmét. 

– Ki létesíthet víziközmû
bekötõvezetéket?

– A bekötõvezeték létesíté-
sét, annak a már üzemeltetett
törzshálózatra való bekötését a
víziközmû-szolgáltató köteles a
megrendelõ költségére elvé-
gezni, vagy azt a szolgáltató
megbízásával építés-kivitelezé-
si jogosultsággal rendelkezõ
személy is elvégezheti. Üze-
meltetõ kényszeráramoltatású
törzshálózatba a bekötõvezeték
csatlakoztatását kizárólag a ví-
ziközmû-szolgáltató végezheti,
illetve végeztetheti.

– Csapadékvizet bevezet-
hetünk a szennyvíztörzsháló-
zatba? Ez milyen következ-
ményekkel jár?

– Az elválasztott rendszerû
szennyvízhálózatba (a Zalavíz

Zrt. üzemeltetési területén kizá-
rólag ilyen található) nem sza-
bad csapadékvizet juttatni. A
nagyobb esõzések esetén elõ-
forduló szennyvízkiöntéseket a
szabálytalan csapadékráköté-
sek okozzák. Amennyiben elvá-
lasztott rendszerû szennyvízel-
vezetõ hálózatba csapadékvíz
bevezetésére kerül sor – amely
jogellenes állapot – a víziköz-
mû-szolgáltató a bevezetett
csapadékvíz-mennyiség után a
törvényben meghatározott mér-
tékû díjat jogosult kiszámlázni.

– Milyen rendszerességgel
kerül sor a vízmérõ cseréjé-
re? Hogyan értesülünk róla?
Mi a megoldás akkor, ha vala-
ki nem tud a vízmérõcsere
ideje alatt a helyszínen lenni?

– A fõmérõk cseréjére az ér-
vényben lévõ elõírások szerint
négyévente kerül sor. A csere
végrehajtása a víziközmû-szol-
gáltató feladata és költsége. A
mellékmérõk hitelesítési idõtar-
tama nyolc év, költségeit a fel-
használónak kell viselnie. A
víziközmû-szolgáltató a cserét
megelõzõen 15 nappal elõre ér-
tesíti a bekötési vízmérõ szerin-
ti felhasználót a csere idõpont-
járól. Arról is tájékoztatják a fel-
használót, hogy a csere végre-
hajtására munkanapokon 20
óráig van lehetõség. A csere al-
kalmával, a közüzemi szerzõ-
déssel bíró felhasználónak
vagy megbízottjának jelen kell
lennie, illetve a csere végrehaj-
tásához a lehetõséget biztosíta-
nia kell. Ha a felhasználó nem
tud jelen lenni, akkor írásos
megbízással helyettesíthetik. A
kitöltött megbízási lapot a cse-
rét végzõ részére át kell adni.

– Mit jelent a közérdekbõl
történõ tûrési kötelezettség?
Ki dönti el, hogy mi számít
közérdeknek?

– A szolgáltató az üzemelte-
tési feladatainak elvégzése so-
rán – például: hibaelhárítás
vagy elõre eltervezett közérde-
kû tevékenység – a szolgálta-
tást korlátozhatja vagy szüne-
teltetheti. Ezt közérdekbõl törté-
nõ korlátozásnak nevezzük. A
közmûves ivóvíz-szolgáltatás
korlátozása akkor közérdekû,
ha azt a víziközmû biztonságos
mûködtetésével összefüggõ
közegészségügyi helyzet, háló-

zatfejlesztés, vagy üzemzavar-
elhárítás indokolttá teszi. Köz-
érdek a víziközmû-hálózat üze-
meltetésével összefüggõ fel-
adatok ellátása. A fogyasztó a
közmûves ivóvízellátás közér-
dekbõl történõ korlátozását, il-
letve szüneteltetését kártalaní-
tás nélkül tûrni köteles.  Az elõ-
re tervezhetõ közérdekû tevé-
kenység kapcsán felmerülõ kor-
látozásokról a felhasználókat
legalább három nappal koráb-
ban, a helyben szokásos mó-
don tájékoztatjuk. 

– Mi a vízvételezés? Miért
van rá szükség?

– Vízvételezés alatt azt ért-
jük, ha a felhasználó nem az
ingatlanán lévõ ivóvíz bekötõ-
vezetéken, hanem közterületi
vízvételi helyen kíván ivóvizet
vételezni, például mezõgazda-
sági tevékenysége ellátásá-
hoz. A vízvételezést írásban
kell megrendelni a víziközmû-
szolgáltatótól, a megrendelés-
hez csatolni kell a helyi önkor-
mányzat képviselõ-testületé-
nek hozzájárulását. Az érvé-
nyes elõírások szerint a közki-
folyókon szolgáltatott ivóvizet a
közmûves ivóvízellátásba be
nem kötött vagy ivóvíz-szolgál-
tatás korlátozással érintett in-
gatlan lakói vehetik rendszere-
sen igénybe háztartási célú
vízhasználatra.

–  Mi az a MEKH? Milyen
ügyben fordulhatunk hozzá?

– A Magyar Energetikai és
Közmûszabályozási Hivatal az
energiaszolgáltatók felügyeleti
szerve. A víziközmû-szolgáltató-
val szembeni panaszokkal lehet
a hivatalhoz fordulni, jogorvosla-
tot kérni minden, nem fogyasz-
tóvédelmet érintõ (például: el-
számolás, számlázás, mérés,
korlátozás stb) ügyekben. 

A Zalavíz Zrt. fontosnak tart-
ja, hogy a hatályos jogszabá-
lyoknak és azok változásainak
figyelembevételével minõségi
szolgáltatást nyújtson felhasz-
nálóinak. Ennek megfelelõen a
rezsicsökkentéssel összefüg-
gésben hozott intézkedések ki-
emelt fontosságúak a Társaság
életében, melyhez partneri vi-
szonyt kíván kialakítni a hatósá-
gokkal és a fogyasztókkal egy-
aránt. A Zalavíz partner a rezsi-
csökkentésben.

FELHASZNÁLÓBARÁT AZ ÚJ VÍZIKÖZMÛ-TÖRVÉNY
JELENTÕS VÁLTOZÁSOK, ÚJ KÖRÜLMÉNYEK, MEGVÁLTOZOTT HELYZET
Az új víziközmû-törvény és annak végrehajtási rendelete újraszabályozta

a szolgáltatók és a felhasználók feladatait, kötelezettségeit, és változások

történtek a két fél közötti kapcsolatban is. A törvény az eddigi kevéssé

szabályozott helyzettel szemben mindkét fél részére elõír kötelezettsége-

ket, jogokat, egyértelmûen meghatározza a felelõsségi köröket. Komoly tá-

jékoztatási elõírásokat ír elõ a szolgáltatóknak, szolgáltatási paramétereket

érvényesít a szolgáltatóra nézve, továbbá a felhasználó szerzõdésszegését

minden esetben a szolgáltatónak kell bizonyítania. A változások részletei-

rõl Duzsik Katalin értékesítési osztályvezetõ, Dzsudzsák Ferencné ivóvíz-

ágazat-vezetõ és Delacasse László szennyvízágazat-vezetõ adott tájékoz-

tatást. Az alábbiakban a témát érintõ legfontosabb kérdéseket és válaszo-

kat olvashatják.

A szennyvíztisztító telep felülnézetbõl.



KÖRNYEZET6 RÉGIÓ

– A rendõrség nyári munkáját
segítve idén 13 fiatal, lelkes és
tettre kész középiskolás fog vi-
gyázni a vonyarcvashegyi strandon
fürdõzõkre. Hétvégenként lét-
számban is megerõsített szolgálat-
ba osztás mellett a Bûnmegelõzési
Iroda munkatársai gondoskodnak
arról, hogy a pihenés, nyaralás órái
felhõtlenül, gondtalanul teljenek.
Szerepük jelentõs a nyári idegen-
forgalmi szezon idején, hisz ilyen-
kor mindenhol megnövekednek a
strandon elkövetett szabálysérté-
sek, bûncselekmények. A tanuló-
párok nem csupán a strand teljes
területét vigyázzák, de járõröznek
az autóparkolóban és a környéken
is. Az elmúlt évek statisztikái egy-
értelmûen visszaigazolták, hogy a
strandi lopásokat a kortárs segítõk
hatékonyan tudják megelõzni.

Tavalyelõtt mintegy száz beje-
lentés (besurranásos lopás, strandi
lopás és egyéb bûncselekmény)
ügyében nyomozott a rendõrség a
községünkben történt bejelenté-
seket vizsgálva, tavaly pedig alig
több mint hatvan esetet regisztrál-

tak. A számok is bizonyítják, hogy a
„közbiztonság” tantárgyból a tele-
pülésünk jelesre vizsgázott. A min-
dennapok biztonságérzete éppoly

fontos az itt üdülõknek, mint az itt
lakóknak. Örömmel vettük, hogy a
rendõrség bevetési egységének
gyalogos járõrpárosai is szavatolják
a szezon mindennapjainak bizton-
ságát.

– A fõidény két hónapjára ren-
geteg programot szerveztek…

– Igen. Figyelnünk kell a vendé-
gek minden igényére. Javarészt az
idegenforgalomból élünk, így nem-
igen spórolhatunk a rendezvények
költségén. Új és hagyományos mû-
sorok váltják majd egymást több
helyszínen. Július 20-án a tavalyi
vetélkedés sikerén felbuzdulva újra
megrendezésre kerül az „Alibi Ká-
vézó Szépe” elnevezésû strand-

szépségverseny döntõje. Tíz csinos
lány közül választják ki a legszeb-
bet. Külön kategóriában keresik a
„Lidó Szépe” címre érdemes lányt,
az „Alibi Szépét” és a „Lidó Strand
bikinis szépségét” is. A lányok már
a rendezvény elõtt három nappal
elkezdik a felkészülést, amelynek
része lesz még salsaoktatás is. Júli-
us 24–28-a között immár 20. alka-
lommal rendezzük meg a Vonyarci
Boros Forgatagot. A bormurin nem
fognak csalódni a legfinomabb za-
lai borokat keresõk sem. Az öt nap
mindegyikén kitelepülnek a borhá-
zak és az ételes házak, lesz kézmû-
ves vásár, no meg igazi fesztivál-
program. Meghívtuk Wolf Katit,

Hevesi Tamást, Agárdi Szilviát,
Tarnai Kiss Lászlót, Bálint Natáliát és
Jenei Gábort, továbbá a Kutyaköly-
köket és a For Faderst is. A hagyo-
mányokat követve lesznek nóta-
estek, utcabálok, fúvószenekari
koncertek, mazsorettbemutatók,
gyermek-, tánc- és folklórmûsorok,
bábszínházi produkciók. Ismét
olyan szórakoztató programot si-
került szervezni, amelyiken idõs és
fiatal is megtalálja a számára leg-
kedvesebbet. 

Július 14-étõl vasárnapi napo-
kon (július 21., 28. és augusztus 4.
11., 18., 25.)  este 8-tól indul útjá-
ra a Szent Mihály-dombi Zenei Es-
ték programsorozat. Gitáron, zon-
gorán, klarinéton, fuvolán elõadott
klasszikus mûvek csendülnek majd
föl a kápolnában. Július 26-ától újra
kinyit a XXI. „ABLAK”. Vonyarcvas-
hegy immáron húsz esztendeje ad
otthont az évente megrendezésre
kerülõ nemzetközi festõmûvészte-
lepnek. Augusztus 2–4. között
szerveztük a XIX. 40 halász emlék-
napot, ami egy 1729 telén történt
szerencsés kimenetelû esemény
felelevenítésébõl indul ki. A ren-
dezvénysorozat mûsorai több hely-
színen is zajlanak. Így a szabadtéri
színpad környékén, a strandon, a
Szent Mihály-dombon és a kápol-
nában, a 40 halász emlékhelyen va-

lamint a Balatoni halászok parkjá-
ban. Színes, szórakoztató progra-
mok kíséretében sor kerül halász-
hálóhúzó versengésre, halászléfõ-
zésre, halászati-horgászati kiállítás-
ra és látványos tûzijátékra is. A
megemlékezés egyik legfontosabb
eseménye a Balaton megkoszorú-
zása, melyet a közönség a Szent
Mihály-dombról kísérhet figyelem-
mel, majd az ezt követõ emlékmi-
sét a Szent Mihály-kápolnában tart-
juk. A rendezvény fõvédnöki tisztét
Németh Tamás, az MTA fõtitkára
vállalta el. Augusztus 3-án Pedálos
Moszkvics-világbajnokság lesz a
strandon, és e napon kezdõdik a
XVI. Fúvószenekari találkozó is. 

Augusztus 16–20. között ren-
dezzük a VII. Bor- és Csemegeszõlõ
Fesztivált, amelyen mindennap
csemegeszõlõ-kóstoló és konténe-
res szõlõoltványvásár, valamint
borházak várják a vendégeket. Be-
mutatkoznak és kóstolót biztosíta-
nak az Elsõ Hazai Csemegeszõlõ
Társaság tagjai. Augusztus 26-án a
III. Vonyarcvashegyi Ifjú- Szobrász
Mûvésztelep megnyitását is ter-
vezzük. 
A mûsorok, rendezvények részle-

tes programinformációit
az érdeklõdõk 

a www.vonyarcvashegy.hu 
oldalon találják meg.

A támogató alap határon át-
nyúló hatását mi sem bizonyítja
jobban, minthogy a borászok kö-
zel fele a szlovéniai Lendváról in-
dult útnak.

Az egynapos szakmai út során
jeles villányi pincészeteket láto-
gattak meg, ahol a hagyományos
értékeknek és a modern tren-
deknek is megfelelõ szõlõfeldol-
gozást és bortermelést folytat-
nak. Az elsõ állomás nem más,
mint a méltán híres Bock Pincé-
szet, mely pályázati támogatá-
soknak (is) köszönhetõen példa-
értékû borturiszti-
kai központtá nõtte
ki magát: a Villány
városa alatt kanyar-
gó borospince fe-
lett wellness rész-
leg, hotel és étte-
rem várja a borkul-
túra iránt érdeklõ-
dõket.

„Két borvidék
vonzásában” – ez a
szlogenje a második
meglátogatott bo-
rászatnak. Találó,
hiszen a Sauska Pin-
cészet a Villányi és a Tokaji borvi-
déken is jelen van kiváló minõsé-
gû boraikkal. A kettõsség a szõlõ-
feldolgozás során is megmutat-
kozik: modern technológia és a
kézmûves precizitás egysége kö-
szön vissza a palackokból.

A 45 hektáron gazdálkodó
Günzer Tamás pincészetében

négy kiváló minõségû bort kós-
toltak a résztvevõk. Borai rész-
ben modern reduktív, részben
hagyományos technológiával ké-
szülnek.

M i n t
m i n d e n
szakmai ta-
nulmányút,

az egyesület által szervezett uta-
zás célja is szakmai ismeretek
szerzése, a jó példák átvétele, a
közös fellépések, helyi és hatá-
ron túli együttmûködések ösz-
tönzése, amely a borturizmust,
mint a vidékfejlesztés egyik esz-
közét erõsíti, a borrégiók fenn-
tartható fejlõdését biztosítja.

A projekt, illetve annak kere-
tében megvalósított tanulmány-
utak eredményeképpen a borá-
szok – akik között egyre több nõi
borász is található – szõlészeti,
borászati és a gasztronómiai tu-
dása nõ, megtanulják a borpro-
tokoll szabályait, valamint vállal-
kozásfejlesztési kompetenciájuk
is bõvül.

Szakmai tanulmányút a Villányi borvidékre
AZalai Borút Egyesület július 4-én 35 fõ részvételével

szakmai tanulmányutat szervezett a Szlovénia–Ma-
gyarország Határon Átnyúló Együttmûködési Prog-

ram által támogatott Jó bor, jó szomszédság projekt kere-
tében a Villányi borvidékre.

Sauska Pincészet

Günzer Tamás Pincészete

FIGYELNEK AZ ÜDÜLÕK MINDEN IGÉNYÉRE

Vonyarcvashegy vonzza a vendégeket
Vonyarcvashegy, a Balaton északi partjának egyik legkedveltebb,

legvonzóbb üdülõfaluja. A fiatalok körében rendkívül népszerû vo-
nyarcvashegyi Lidó Strand szörfiskolával, vízisípályával, strandröplab-
da-, kézilabda- és focipályákkal, felnõtt fitneszparkkal, kerékpárköl-
csönzéssel, csónakázási lehetõséggel, víziszínpaddal nyújt egyedi él-
ményt a család minden tagjának. A hét hektárnyi zöldfelülettel és ki-
épített partszakasszal rendelkezõ Lidó mostanra igazi zarándokhelyé-
vé vált a természet és sportolás szerelmeseinek valamint a családos
fürdõzõknek. A négy, vagy többfõs családoknak ráadásul heti kedvez-
ményes jegyet kínálunk mindössze tízezer forintért – mesélte Péter
Károly, Vonyarcvashegy polgármestere, akitõl arról érdeklõdtünk,
hogy miért érzik fontosnak a közbiztonság kérdését.



TURIZMUS 7TÉRSÉG
A Gránit Gyógyfürdõ a fo-

gyasztókat terhelõ változások,
mint az üdülési csekk megszûné-
se, a SZÉP-kártya bevezetése, az
ÁFA-emelkedés, az SZJA-változá-
sok, ellenére jó évet zárt 2012-
ben, jegyértékesítésben növeke-
dést értek el, a kezelések száma
az elõzõ évhez képest pedig gya-
korlatilag változatlan maradt – ér-
tékelt dr. Burján Richárd, a Gránit
Zrt. vezérigazgatója.

– A 2007-es csúcsot jelentõ év
óta az eladott jegyek száma évrõl
évre csökkent: az elmúlt 5 évben
ez több mint 200 ezer jegyet jelen-
tett összesen. 2012-ben azonban
trendfordulóhoz érkeztünk: nem
csak a csökkenõ tendenciát sikerült
megállítanunk, hanem növekedést
értünk el, amelyet elsõsorban a tu-
risztikai attrakciók fejlesztésének, a
Vízipók Csodapók gyermekvilág át-
adásának és a hatékony marketing-
munkának köszönhetünk.

– Tavaly megnyitották a
Vízipók-Csodapók gyermekvilá-
got a strandon. Idén milyen új-
donság várja a látogatókat?

– A Vízipók-Csodapók gyermek-
világ megnyitásával óriási sikert
könyvelhettünk el. Idén tovább bõ-
vítjük a családok számára nyújtott
szolgáltatásaink körét. A legfonto-
sabb fejlesztésünk a fedett gyer-
mekvilág és családi élménybiroda-
lom, amit várhatóan augusztusban
adunk át. A be-
ruházás összér-
téke mintegy
600 millió Ft,
melyhez 220
millió Ft állami
támogatást hív-
hattunk le. Cé-
lunk, hogy
Zalakaros a Ba-
laton régió csa-
ládi fürdõváro-
saként jelenjen
meg egyedülál-
ló kínálatával a
piacon. A fedett

gyermekvilág által immár egész
éven át, idõjárástól függetlenül
lesznek elérhetõek a minõségi
gyermekközpontú családbarát
szolgáltatásaink.

Fedett gyermekbirodalom két
szinten kerül kialakításra, függõhi-
dakkal, csúszdákkal, vizes élmény-
elemekkel. Családi szaunával bõvül
a kínálat, amelynek a legnagyobb
elõnye, hogy azokat 60-70 fokra
fûtik fel, ezáltal gyermekek is hasz-
nálhatják, így az egész család
együtt élvezheti a szaunázás élmé-
nyét. Lesz még sóhomokozó, hem-
pergõjátszóház, a nagyobbaknak
junior játszózóna. A szülõk, nagy-
szülõk örömére pedig tágas pihe-
nõtereket alakítunk ki, így egy ké-
nyelmes nyugágyból figyelemmel
kísérhetik a kicsik minden mozdu-
latát. 

A fürdõ marketingstratégiáját a
regionális és a települési marke-
tingstratégiát követve építettük
fel. A Balaton régió vérkeringésébe
való becsatlakozásunkat a Magyar

Turizmus Zrt-vel való szoros
együttmûködés teszi lehetõvé. A
2013-as Utazás Kiállításon jelentet-
tük be stratégiai együttmûködé-
sünket a Neckermann utazási iro-
dákkal. Fürdõként egyedülállóan
csatlakoztunk a külföldi klub szállo-
dákban már jól bevált és kedvelt
gyermekbarát Klub Oázis program-
jához, melynek szakmai hátterét
Béres Alexandra adja. Az általa ki-
képzett animátor csapat állandóan
mozgalmas, érdekes, aktív, egész-
ségre nevelõ programokkal szóra-
koztatja a gyermekeket. 

Továbbra is kedvezõ ár/érték
arányt képviselünk mind a régió-
ban, mind nemzetközi viszonylat-
ban. A fürdõ belépõárait átlagosan
mindössze az inflációval megegye-
zõ mértékben emeltük az elõ- és
utószezonban. A wellness kezelé-
sek, csomagajánlataink, valamint
az OEP által finanszírozott kezelé-

sek árait változatlanul hagytuk,
illetve új akciós csomagokat is kí-
nálunk.

– Milyen szórakoztató prog-
ramajánlattal kedveskednek idén
a strandolóknak?

– Az imént említett Klub Oázis
program keretein belül fiatal, vi-
dám animátor csapat kínál majd
érdekesebbnél érdekesebb prog-
ramokat a gyerekeknek a hét min-
den napján. A Klub Oázis és a mö-
götte álló csapat egyfajta garan-
ciát jelent a szülõknek, hogy a
gyermek biztosan jó kezekben
van, és kiválóan szórakozik a nya-
ralás alatt, mialatt õ is ki tudja
pihenni magát. 

A strand rengeteg programot
kínál még a nyár folyamán. A ho-
mokos sportpályán hétvégenként
szinte minden strandi sportág be-
mutatkozik: nõi-férfi strandfociku-
pák, strandröplabda terén a Zala

megyei bajnokság két fordulója és
a Balaton Bajnokság döntõjét ren-
dezzük meg idén, valamint marad-
va a sportos vonalnál Katus Attilá-
val a nyár folyamán több alkalom-
mal találkozhatnak a strandolók.
Július 27-én szépségek egész hada
várható a zalakarosi strandon,
hiszen a Zala Szépe választás elõ-
döntõje és a Kannavirág Királynõ
választás is a városban zajlik az
említett hétvégén. Majd augusz-
tus 3-án a strandon nagy kedven-

cünkkel, az Alma Együttessel talál-
kozhatnak a gyerekek és szüleik.

– Mennyire tudják azt megol-
dani, hogy a fürdõben, illetve a
környékén zajló felújítások és
építkezések ne zavarják a vendé-
gek pihenését?

Az építkezések alatt is vendé-
geink kényelmét és zavartalan pi-
henését tartjuk szem elõtt. A fe-

dett gyermekvilág kivitelezési
munkálatai a korábban alacsony ki-
használtsággal mûködõ uszoda-
épületét és az élményfürdõvel
összekötõ folyosót érintik, ahol ko-
rábban az élményfürdõhöz tartozó
szaunák üzemeltek. Ezért önálló,
korszerû szaunaközpontot nyitot-
tunk meg a fürdõ egy másik, csen-
des szegletében: a gyógycentrum
kupolás medencéjéhez tartozó pi-
henõtérben, a hozzá tartozó ud-
varban pedig hangulatos kültéri
szauna udvart hoztunk létre. Ná-
lunk újdonságnak számít, hogy a
hét minden napján, naponta két al-
kalommal, délelõtt és délután sza-
una szeánszokat tartanak. 

A fedett fürdõ korszerûsítése
várhatóan szeptemberben kezdõ-
dik, és decemberre fejezõdik be.
Sem a fedett gyermekvilág, sem a
fedett fürdõ korszerûsítésének ki-
vitelezési munkálatai nem érintik a
gyógyászati és egyéb gyógyászat-

hoz kötõdõ kezelõ helyiségek mû-
ködését. Az OEP támogatott és
egyéb kezelések a megszokott mó-
don vehetõk igénybe.

A fürdõt és a várost is érintõ
termáltó és ökopart projekt föld-
munkáit a strandszezon után, ok-
tóber elejétõl indítjuk, hogy vendé-
geink zavartalanul élvezhessék
szolgáltatásainkat.

VÍZIPÓK-CSODAPÓK GYERMEKVILÁG AUGUSZTUSTÓL MÁR FEDETT TÉRBEN IS

Zalakaros a Balaton régió családi fürdõje

– A járáshatárok meghúzásával
Zalavárral meglévõ körjegyzõsé-
günket fel kellett bontani. Az új
közös hivatal létrehozásában
négy variáció merült fel. Hosszas
tárgyalásokat és egyeztetéseket
követõen Zalakomárra esett vá-
lasztásunk, ott közös  hivatalt, ná-
lunk kirendeltséget létesítettünk.
Kedvezõbbek a feltételeink, mint
elõzõleg. Az eltelt idõ igazolta,
hogy jól döntöttünk. Kitûnõ az
együttmûködés a településeink
között. A törvényi elvárásoknak
megfelelõen tesszük a dolgunkat,
hogy minél zökkenõmente-
sebben mûködjön az új rendszer.
Önkormányzatunk számára az is
fontos, hogy lehetõségeinkhez
mérten fejlesszük, szépítsük a te-
lepülést, és újítsuk meg épülete-
inket. Elsõként a ravatalozót tet-
tük rendbe, idén pedig a kultúr-
ház rekonstrukcióját valósítjuk
meg saját forrásból.   

– Milyen munkákat végeznek
el a kultúrházban? 

– Kicseréltük a nyílászárókat, kí-
vül-belül megújítottuk a falakat, a
szerelvényeket, a termek új bur-
kolatokat kaptak. Az aljzatszigete-
lés és a falak szigetelése is elké-
szült. Az épület színezését azon-
ban csak a tetõ átalakítása után

végezzük el, mert közben kide-
rült, hogy a rossz állapotban lévõ
tetõt is fel kell újítanunk. Terveink
szerint az augusztus 20-i faluna-
pon adtuk volna át a kultúrházat.
De ez most eltolódik, mert szeret-
nénk teljesen kész állapotban ün-
nepelni az átadást .

– Kaptak-e már értesítést a
beadott pályázataik elbírásáról?

– KEOP kiírásra adtunk be egy
pályázatot, ami, ha eredményes
lesz, a kultúrház és a hivatal elekt-
romos ellátásának megújítását
szolgálja a megújuló energia fel-
használása révén. Errõl még nincs
hírünk, a Leader falumegújítási

programra benyújtott pályáza-
tunk azonban pozitív bírálatot ka-
pott, de igényelt összegnél sokkal
kevesebbet, 16 millió forintot ka-
punk. A játszótér létesítését ki
vették az eredetileg három ele-
met tartalmazó projektbõl, a hiva-
tal épületének külsõ felújítását, a
nyílászárók és a tetõ cseréjét
azonban elvégezhetjük. Ebbõl
idén  a tetõ biztosa elkészül , má-
sik két munka esetleg átcsúszht
jövõre. Ugyanígy megvalósul a
templom melletti terület átalakí-
tása közösségi térré. Megújítjuk a
növényzetet, padokat helyezünk
ki, és térburkolatos sétányokat
alakítunk ki az õsz folyamán. Saj-
nos itt sem kaptuk meg a tervek-
nek megfelelõ támogatást.

Azoknak a településeknek, me-
lyek jól gazdálkodtak, és nem volt
adóságuk, lehetõségük nyílt térfi-
gyelõ kamerarendszerre pályázni .

A meghirdetett, száz százalékos
támogatottságú BM-pályázatot mi
is beadtuk, de még nem kaptunk
hírt az eredményrõl. Kilenc kame-
rát építenénk ki, ami a közbizton-
ság szempontjából jól lefedné a
települést. 

A jól gazdálkodó települések je-
lezhették fejlesztési szándékaikat
a minisztériumnak. A válaszlevél-
ben azt fogalmaztuk meg, hogy a
települések valós igényeinek meg-
felelõ támogatási rendszert dol-
gozzanak ki, ne kelljen olyan ele-
meket megvalósítani az elõírt kö-
vetelmények között, melyekre
nincs szükség és csak felesleges
kiadás. 

– A Nyugat-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság pályázott az önkor-
mányzat támogatásával Balaton-
magyaród által üzemeltetett Ká-
nyavári-sziget rekonstrukciójára.
Született-e már döntés?

– A pályázat nyert, de forráshi-
ányos. Ez az év nem igazán kedve-
zett a vízügyi igazgatóságnak az
országban levonuló súlyos árvizek
következtében. Ezért csak most
tudtunk leülni, hogy a sziget to-
vábbi üzemeltetésérõl tárgyal-
junk. Amiben változást szeretnénk
elérni, az a parkolójegy. Ugyanis
egy jegyet fizet az, aki egyedül jön
autóval, és azok is, akár 4-5-en,
akik érkeznek. Akik pedig gyalogo-
san, vagy kerékpárral keresik fel a
szigetet, õk semmit sem fizetnek.
Sokan kérdezik, miért kell fizetni-
ük azért, hogy megnézik a termé-
szeti környezetet. Erre azt tudom
válaszolni, hogy a kulturált vizes-
blokk, az ivóvízvételi és parkolási
lehetõség, a kaszálás, a környezet
folyamatos rendbetétele, a sze-
mét összeszedése, a létesítmé-
nyek karbantartása, a parkolóõrök
bére pénzbe kerül, amit önkor-
mányzatunknak kell fedezni. Szá-
munkra az lenne a megfelelõ, ha
személyre szóló jegyet szedhet-
nénk, természetesen differenciál-
tan. Ebben gondolkodunk most a
vízüggyel. 

Másik problémánk a szemét-
szállítás. Az új szolgáltatóval sze-
retnénk kedvezõ megállapodást
kötni arról, hogy mit és mennyiért
visznek el. 

– Közösségi ünnepeik?

– E tekintetben arról gondolko-
dunk, hogy milyen formában mû-
ködtessük majd megújított kultúr-
házunkat. Mindenek elõtt tarta-
lommal kell megtöltenünk. Olyan
rendezvényeket szeretnénk meg-
valósítani, melyek indokolják a
nyitva tartást. A napi nyitva tar-
tást ugyanis nem tartom szüksé-
gesnek. Persze ehhez olyan szak-
embert szeretnénk majd foglal-
koztatni, aki ezt az egészet koor-
dinálni tudja a lakosság igényei
szerint. Ennek érdekében várunk
minden jó ötletet, építõ javaslatot
a lakók részérõl, hogy a kultúrház
valóban betölthesse szerepét a
helyi közösség életében. Számí-
tunk civil szervezeteink aktív köz-
remûködésére, ötleteire. Folya-
matosan szervezi programjait a
nyugdíjasklub, az újjáalakult Kis-
Balaton Alapítvány idén meghir-
dette a legszebb virágoskert és a
legszebb veteményeskert ver-
senyt, melynek eredményhirde-
tését a falunapon tartják. A sport-
kör és a tûzoltóegyesület tevé-
kenységével is elégedettek lehe-
tünk. A faluban polgárõrség is mû-
ködik. Most intézményeink felújí-
tása köti le figyelmünket, ezt kö-
vetõen döntünk majd a tartalom-
ról és az irányokról – mondta vé-
gül Kalász Mátyás Balatonma-
gyaród polgármestere.

ÚJ RENDEZVÉNYEKKEL A KÖZÖSSÉGI ÉLET FELLENDÍTÉSÉÉRT

Felújítják a kultúrházat Balatonmagyaródon
A közigazgatás átalakítása a mostani önkormányzati ciklus egyik

legnagyobb feladatát képezte. A változásokra való felkészülés, a ja-
nuár elsejével életbe lépõ új rendszer beindítása kemény és nehéz
munkát követelt meg, amit jól megoldottak - vélekedett érdeklõdé-
sünkre Kalász Mátyás, Balatonmagyaród polgármestere. Egyik ilyen
kérdés volt, kivel alakítsanak ki közös  hivatalt. 

Kalász Mátyás
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– Úgy vélem, komoly teljesít-
mény áll mögöttünk, hogy ennyi-
szer meg tudtuk rendezni a kulturá-
lis fesztivált, ami az utolsó idõszak-
ban már eltartotta magát. Idén ki-
csit nehezebben alakul a helyzet, a
programokat nagyjából összeállí-
tottuk, de a biztos anyagi háttér
megteremtéséhez még várjuk a tá-
mogatók, szponzorok jelentkezését
– mondja Pintér Antal fõszervezõ, a
„Salla” Mûvelõdési Központ és
Könyvtár igazgatója, akit a fesztivál
programkínálatáról kérdeztünk. 

A XXX. Zala Menti Napok Kultu-
rális Fesztivált augusztus 9-én
pénteken, 16.30-kor nyitják meg a
mûvelõdési központ színházter-
mében. A megnyitóra Kövér
Lászlót, az Országgyûlés elnökét
kérték fel. A Zalalövõ Város Önkor-
mányzata által alapított kitünteté-
sek átadását követõen mûsort ad a
Salla Kórus és a Salla Néptánc-
együttes. A fesztivál állandó eleme,
hogy helyi mûvészek kiállításon
mutatkozhatnak be. A szervezõk
ígéretet tettek arra, hogy a kerek
évfordulókon Varga József elhunyt
festõmûvésznek kiállítást szer-
veznek, aki az elsõ fesztiválnak is
résztvevõje volt. Mivel õ jó kap-
csolatot ápolt Szabolcs Péter
szobrászmûvésszel, így a két mû-
vész alkotásait közös kiállításon
tekintheti meg a közönség. Ezután

dr. Hóbor Erzsébet nyugalmazott
helyettes államtitkár Illés M Julian-
na festõmûvész és Serdar Ünver
török származású fotós kiállítását
nyitja meg.

Badár Sándor és Szõke András
humoristák szórakoztatják a hallga-
tóságot 20 órától, majd 22 órakor
Fáraó buli kezdõdik az iskola udva-
rán felállított sörsátorban.

Augusztus 10-én és 11-én két-
napos kirakodó- és népmûvészeti
vásárt tartanak a Kossuth és Rákó-
czi utcában. Szombaton fél kilenc-
tõl rendezik meg a kispályás lab-
darúgótornát a sportpályán,
ugyanekkor veszi kezdetét a csa-
pat és egyéni tekeverseny a
Romantik Tekeklubban. Salla-
Zalalövõ római kortól napjainkig
címmel Redõ Ferenc és Horváth Ju-
dit elõadását hallgathatja meg a kö-
zönség a mûvelõdési központ kon-
ferenciatermében.

Délután egy órától a XVIII.
Nemzetközi Zala Menti Veterán
Autó-Motor Találkozó ügyességi
versenyét tekinthetik meg az ér-
deklõdõk a Római Ifjúsági és
Szabadidõparkban. Annak idején
Zalalö-võrõl indult ez a program,
amit ismét õk rendeznek meg. A
sörsátorban délután ötkor kulturális
mûsor kezdõdik. Fellépnek: Baby
Gabi, Henne, Sihell Ferry, Csepregi
Éva és Király Viktor.

Pintér Antal elmondta, ismét
szeretnék megrendezni az orgona-
hangversenyt. Teleki Miklós orgona-
mûvész korábban már többször fel-
lépett a fesztiválon, ezúttal is õ szó-
laltatná meg a római katolikus
templom orgonáját.

A szombat estét Unikum bulival
zárják.

Vasárnap reggel hétkor a
Zalalövõi Borostyán Horgászegye-
sület nyílt horgászversenyt szervez
a tónál. Nevezni a helyszínen lehet.
A gyerekek „Mi leszel, ha nagy le-
szel” Kakaó zenekar mûsorát tekint-
hetik meg. Szintén hagyományos
program a fogathajtó verseny,
amit 19 fogat részvételével idén
huszadik alkalommal rendeznek
meg a Római Ifjúsági és Szabad-
idõparkban. A sörsátorban délután
fél háromtól kezdõdik a kulturális
mûsor a moderntánc jegyében,
melyen a helyiek mellett zala-
boldogfai, zalaháshágyi, nagyka-
nizsai, zalaegerszegi és kehida-
kustányi csoportok mutatkoznak
be. A XXX. Zala Menti Napokat a
Republik 67 együttes élõ koncert-
jével és tûzijátékkal zárják a Bo-
rostyán-tónál.

Augusztus 10-11-én lezárják a
Kossuth utcát az Egészségháztól a
86-os útig a forgalom elõl. A Zala-
egerszeg irányából érkezõknek
terelõutat biztosítanak. 

Augusztusban még egy nagy-
rendezvényre invitálják az érdeklõ-
dõket Zalalövõre, 18-án huszon-
egyedik alkalommal rendezik meg
a Nemzetközi Néptánc-gálát, me-
lyen a helyi együttesek mellett bol-
gár, izraeli és lengyel mûvészeti
csoportok mutatkoznak be. 

Zene, tánc, sport, kultúra, sztárvendégek, szórakozás – ekkép-
pen jellemezhetnénk a Zala Menti Napok hagyományos eseményét
Zalalövõn. Jelentõs jubileumhoz érkezett idén kulturális fesztivál,
amit augusztus 9-e és 11-e között immár harmincadik alkalommal
rendez meg a helyi mûvelõdési központ és a Zalalövõ és Környéke
KKK Alapítvány. 

2013. AUGUSZTUS 9–11. ZALALÖVÕ

XXX. Zala Menti Napok

A RUNNERTM 2F jellemzõi:
– szelektív módon hatékony a lepkefélék lárvái ellen
– gyomorméreg, de kontakt hatással is bír
– leállítja a táplálkozást, a kártétel azonnal leáll
– rendellenes vedlést indít el
– a lárvák gyorsan, 2–4 napon belül elpusztulnak
– igen kis mennyiségben elpusztít egy kifejlett hernyót (70 nanogramm

már halálos!) 

A RUNNERTM 2F fõ elõnyei:
– kitûnõ lárvaölõ készítmény, tojásölõ hatással
– tartamhatás 14–21 nap
– jó esõ- és fényállóság
– méhekre nem jelölésköteles
– AKG célprogramokban használható
– kedvezõ hektárköltség

ARUNNERTM 2F eleget tett a szigorú EU-s elõírásoknak, és immár 13
éve változatlan erõvel van jelen a magyar piacon. Szõlõben és al-

mában meghatározó termék almamoly, aknázómolyok és szõlõmolyok
ellen, amely 2012-tõl felhasználható szilvában is a szilvamoly és a kele-

ti gyümölcsmoly elleni védekezésben! Az idei szezonban pedig a kukori-
ca hernyókártevõi elleni védelem ideális eszköze lett, mivel a takarmá-

nyoknál tömegesen elõforduló aflatoxin problémák ráirányították a kukoricát
termelõ gazdaságok figyelmét is a molyok elleni hatékony védelem fontosságára.

RUNNERTM 2F
Új területeken, változatlan erõvel! 

Dominator* Extra

Abetakarítás utáni tarlókezelés idõszerûvé
vált. A tarló vegyszeres gyomirtását a

Dominator* Extra totális gyomirtó készítmény-
nyel javasoljuk elvégezni. A Dominator Extra
egy új, glifozát hatóanyagot tartalmazó, to-
vábbfejlesztett hatásfokozó anyaggal ellátott,
magas koncentrációjú totális gyomirtásra alkal-
mas, felszívódó gyomirtó szer. 

A mezei acat mellett több évelõ (és termé-
szetesen minden magról kelõ) gyom ellen kitû-
nõ hatékonyságú (pl. nád, tarackbúza, szeder,
aprószulák stb.) A glifozát hatóanyag 15–25 °C
között és magas páratartalom mellett a legha-

tásosabb. A készítmény nem szelektív, a gyom-
növényektõl megvédendõ kultúrnövényre nem
kerülhet a hatóanyag, mert azt károsíthatja. A
tarló vegyszeres kezelésére a Dominator* Extra
dózisa acat ellen 3,0 liter, nád, tarackbúza, apró-
szulák, szeder ellen 4,5 liter hektáronként.

A Dominator* Extra kiválóan alkalmas állo-
mányszárításra napraforgó (1,5–3,75 l/ha), rep-
ce (2,25–3 l/ha), kukorica (1,5–3,75 l/ha) és szó-
ja (2,25–3,75 l/ha) kultúrákban.

A Dominator* Extra alacsonyabb kijuttatási
dózisának köszönhetõen azonos a Dominator SL
hektárköltségével!

SZAKMAI INFORMÁCIÓ:

Horváth Zsolt Tel: 30/444-9107


