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Megjelenik Zala megye minden településén
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INFORMÁCIÓS ÉS KERESKEDELMI MEGYEI LAP

GÖCSEJI ARATÓNAPOK NOVÁN

BIZONYSÁGLEVELEKET VETTEK ÁT A POLGÁRMESTEREK

A hölgyeket is meghempergették Megszabadultak az adósságtól
Kijöttem, mert nagyon érdekel, hogyan kaszáltak régen, és segíteni is szeretnénk – mondja a kilencéves Smodics Barbara, a novai aratónapok egyik legfiatalabb résztvevõje, aki az andráshidai Igazgyöngy Hagyományõrzõ Egyesülettel („édesapjával, papájával és keresztanyjával”) érkezett a népszerû rendezvényre. Az egyesületen kívül még hat nagybanda nevezett az aratóversenyre, melyen kilenc
kisbanda is megmérette magát Zala mellett más megyékbõl is.

– Elég csak körülnézni, és látni
ezt a jó hangulatot, a sok résztvevõt és érdeklõdõt. Mindez magáért beszél – mondja Lendvai
Jenõné, Nova polgármestere. –
Sok a visszatérõ. Vannak olyan csapatok, akik a kezdetektõl fogva
minden évben itt vannak, vagyis

már huszonötödik alkalommal, mivel idén a Göcseji Aratónapok rendezvénysorozat negyed évszázados jubileumához érkezett. Büszkék vagyunk arra, hogy településünk ilyen nagyszerû program
kezdeményezõje lehetett, ami
már összefonódott Nova nevével,

Fatemplom Fesztivál
Július 19. és 21. között Fatemplom Fesztivált rendeznek a Zala megyei
Magyarföldön. Az ökomenikus templom felszentelésének évfordulója alkalmából immár második alkalommal invitálják az érdeklõdõket a kulturális találkozóra, melynek programkínálatáról sajtótájékoztatót tartott Zalaegerszegen Rátóti Zoltán színmûvész, fesztiváligazgató és Gryllus Dániel zenész,
mûvészeti igazgató.
Az elsõ két nap a koncertek és zenés elõadások ideje; fellép mások mellett a Sator Quartet, Bognár Szilvia, Csík zenekar, Kaláka, Gryllus Vilmos,
Szirtes Edina Mókus, Rátóti Zoltán, Igricek, Magyarvista. A fesztiválon szlovákiai és szicíliai vendégmûvészek is bemutatkoznak. A Kereplõ Színház
Lúdas Matyi történetét hozza el a közönségnek. Szombaton és vasárnap reggeltõl délutánig a gyerekeket több koncert, kreatív játszóház és foglalkoztató várja, lesz mesekönyv-bemutató, és meseolvasás is. Idén negyedik alkalommal rajtol el a Magyarföldi Kerékpárverseny mezõnye. Nevezni a helyszínen lehet. Mindhárom napon kézmûvesek kínálják portékáikat a templomdombon, az érdeklõdõk helyi ételspecialitásokat (dödölle stb.) kóstolhatnak. 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.

és amit természetesen a jövõben
is megrendezünk.
– A régiek ilyenkor már régen
otthon voltak, mert a déli órákban
pihentek. Reggel négy órától dolgoztak 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-meghempergették a kepe tövében. Ez is hozzátartozott a dologhoz.
A 25 éves jubileumhoz méltó
színes programkínálattal várták az
érdeklõdõket három napon át
Nován. Minden korosztály megtalálhatta a kedvére valót – cséphadarós cséplõverseny, sportlövészet, terepjáró- és kutyabemutató, barátságos labdarúgó-mérkõzés, hagyományõrzõ csoportok
mûsora, Veres Zoltán Európa-bajnok mûrepülõ bemutatója, kézmûvesfoglalkozások – és még lehetne sorolni a kínálatot. A Göcseji Aratónapokat a Kárpátia
Együttes koncertjével zárták.

A ZALAI NAPLÓ
legközelebbi száma

augusztus 27-én
jelenik meg.

Múlt év végén döntött úgy a kormány, hogy a településeket kiszabadítja az adósságcsapdából. Az errõl szóló bizonyságleveleket Vigh
László országgyûlési képviselõ, a Fidesz zalai 1-es számú választókerületének elnöke ünnepélyes keretek között adta át a város dísztermében. A megjelenteket Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg alpolgármestere köszöntötte.

A közel nyolcvan település közül harmincegy polgármester
vette át a dokumentumot, melyet Orbán Viktor miniszterelnök
írt alá, és amely szám szerint tartalmazza, hogy az adott község
(kisváros) mennyi adósságtól szabadult meg.

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

vel minden polgármestert a jó
szándék vezetett, és azért dolgozott, hogy fejlõdjön a faluja. „Ezért
a településeket nem tudom hibáztatni. Tették a dolgukat, ragaszkodtak az iskolájukhoz, óvodájukhoz, utakat építettek, felújítottak”
– tette hozzá. Ennek következtében több százmilliárd adósság halmozódott fel az országban, és ezt
a helyzetet meg kellett szüntetni.
A települések ugyanis drámai mértékben adósodtak el.
Ezért született meg a döntés az
önkormányzati adósságok állami
átvételérõl.

MEGYE
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Két beruházási terv megvalósításán is dolgozik a zalaegerszegi székhelyû Zalaco Zrt. Az
egyik hamarosan befejezõdik, a
Gyõrváron felépített tejüzemét
szeptemberben adják át. A másik beruházás a meglévõ Kaszaházi úti telephely bõvítését szolgálja, az északi ipari parkban létesítendõ új sütõipari üzem építésébe õsszel fognak bele. Berta
Lászlóval, a Dunántúl egyik legnagyobb sütõipari vállalatának
vezérigazgatójával ezekrõl a fejlesztésekrõl, a cég elmúlt évérõl
beszélgettünk.

– Közepes évet zártunk 2012ben, ami nem volt egy sikerév a
sütõipari vállalkozások számára,
mivel nem tudtak árat emelni,
emellett jelentõsen nõttek a
munkabérköltségek és az alapanyagárak, köztük a liszté – kezdte a beszélgetést az elmúlt év értékelésével a vezérigazgató,
amit, mint mondta, azért tudtak
közepesen zárni a negatív körülmények ellenére, mert rendkívül
sokat dolgoztak. Annak ellenére,
hogy az árbevételt sikerült megnövelni 2011-hez képest, ez csak
a 2010. évi eredmény megtartására volt elegendõ.
– Jelentõs változás volt az elmúlt évben, hogy megkezdtük
fagyasztott termékeink iparszerû
termelését. Ezáltal ez a termékkör cégünk stratégiai termékkörévé vált, így szükségessé vált Kaszaházi úti üzemünk bõvítése.
Miután ez a jelenlegi telephelyen
nem lehetséges, döntöttünk arról, hogy új gyáregységet létesítünk az északi ipari parkban.
– Mikor kezdik meg építését?
– Két lépcsõben tervezzük kialakítását. Az elsõ ütemben egy
mélyhûtõ-tárolót, egy fagyasztott termékeket gyártó üzemet
hozunk létre, valamint áttelepítjük a cukrászatot egy új egységbe. Építésüket õsszel kezdjük
meg az északi ipari parkban. 2014

AKTUÁLIS

profilbõvítéssel tulajdonképpen
az a célunk, hogy saját kézbe vegyük a tejtermékgyártást, ami
egyben sütõipari termelésünk
biztonságos alapanyag-ellátását
szolgálja.
– Milyen termékeket állítanak
elõ a tejüzemben?
–Valamennyi tejtermékünk saját fejlesztés, mondja Berta László,
miközben kiteríti az üzem tervraj-

gyarázza tovább a tervrajzot a vezérigazgató, aki úgy összegzett: a
lényeg az, hogy mindössze csak
ekkora a készáruraktár, mert amit
este legyártanak, az másnap reggel teljesen frissen már a saját boltokban és tejivókban lesz.
A tejüzemben a napi 12–15
ezer liter tej feldolgozásával mintegy 200–300 termék gyártásával
számolnak. Ezek mindegyike valódi tejbõl készül, friss és természetes alapanyagok felhasználásával
(például az ízesített joghurtokhoz
szükséges gyümölcsöket zalai termelõktõl vásárolják, ebbõl saját
maguk fogják elõállítani a lekvárt);
mindezt korszerû technológiai berendezések és eljárások segítségével. A tejivókban a joghurt, kakaó,
kultúra és a tej kimérve is kapható
lesz, a vásárlók fogyaszthatnak
íróból készített remek diétás és

zát. – Itt jön be a tej a külsõ tartályokból – mutatja –, ez a pasztõr, a
homogenizátor és a szeparátor, innen „megy” a tej különbözõ irányokba. Ez például a joghurt-,
kefír-, tejfölgyártósor. Az ízesítõben gyümölcsöket tudunk hozzákeverni a joghurtokhoz. Ebben a
három, egyenként ezerliteres sajtkádban „érnek” majd a sajtok; ez
pedig mozarella gépsorunk, ami
egyedülálló az országban – ma-

fitnesz italokat. A friss, érlelt, lágy,
félkemény és kemény sajtok, valamint túrókrémek széles kínálatából választhatnak, a csomagolt
áruk mellett kilós és literes kiszerelésben is vásárolhatnak túrót és
tejfölt a vevõk. A tejivókban kellemes környezetben fogyaszthatók
el a tejtermékek, melyek mellé
ízletes szendvicseket is kínálnak
majd.
Antal Lívia

A ZALACO ZRT. BERUHÁZÁSI TERVEI:

Tejtermékgyártás, új sütõipari üzem
termék az, amit a nagykereskedelem számára értékesítünk.
Cégünk
üzletpolitikájának
egyik alappillére a saját szaküzlethálózat fejlesztése. Meglévõ bolthálózatunkat négy új egységgel
bõvítettük az elmúlt évben. Idén
is ennyit szeretnénk nyitni; kettõt Szombathelyen és kettõt Zalaegerszegen.
– A gyõrvári tejüzem építését
befejezték. Mikor indulhat a termelés?
– Várhatóan augusztusban
megkezdhetjük a próbagyártást,
szeptember–október hónapban
pedig már a teljes termelés és értékesítés indulhat. A beruházást a
Berta László
gyõrvári tehenészettel 50-50 szátavaszán már a technológiai be- zalék arányban közösen hajtottuk
rendezéseket szeretnénk beépí- végre. Az üzemben elõállított tejteni, hogy május-júniusban meg- termékeket saját tejbolthálóindulhasson a termelés. A második ütemben elsõsorban a napi
termékgyártáshoz (kenyér, zsemle stb.) alakítjuk ki az üzemcsarnokot a hozzátartozó infrastrukturális helyiségekkel. Ennek építésébe csak akkor kezdünk bele,
ha azt látjuk, hogy az elsõ ütemben felépült új üzemegységek a
várakozásnak megfelelõen mûködnek. Amikor majd elkészül a
második ütem, döntünk arról,
hogy a jelenlegi, Kaszaházi úti
üzemben folytatjuk-e a termelést.
– Hányféle fagyasztott terméket állítanak elõ?
– Nyolcvanhét-féle fagyasztott
terméket állítunk elõ, ezeket saját szaküzleteinkben kínáljuk vásárlóinknak, és mindössze nyolc

Cserszegtomaj önkormányzata idén negyedik alkalommal
szervezte meg Dálnokkal, erdélyi testvértelepülésével a cserediáktábort. 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 iszott Dálnokra, amit szintén János
kola mögötti térre.
bácsi szervezett. Azóta évente találkoznak a képviselõk és a polKeszthelyen élt a Dálnokon gármesterek, tantestületünk is
gyerekeskedõ Zöld János, õ ve- vett már részt dálnoki kirándulátette fel, hogy létesítsünk kap- son. Az idei cserediáktábor immár
csolatot szülõfalujával, legalább a negyedik, az erdélyi gyerekek
iskolai szinten – idézte fel a kez- közül többen már másodszordeteket Juhászné Gyutai Anikó, a harmadszor vannak itt. A mi gyecserszegtomaji általános iskola rekeink elõzõ héten voltak
igazgatója. – 2000-ben el is vitt Dálnokon, és együtt jöttek vissza
bennünket Dálnokra. Érkezésün- vonattal.
– Én már harmadszor vagyok
ket követõen egybõl bementünk
az iskolába, és mindjárt beugrot- itt – mondja Már Benedek Csaba,
tunk tanítani, mert a tanárok, aki kilencedikbe megy õsszel. –
akik autóstoppal tudtak csak köz- Negyedikes koromban voltam itt
lekedni, késtek. Én matematikaórát
tartottam, a
gyerekek nagyon kedvesek
voltak. Ezután
csak levélben
tartottuk
a
kapcsolatot,
majd
2005ben,
mikor
Dálnok önálló
település lett,
áprilisban
Gyuk János akkori
polgármester vezetésével
egy
delegáció uta-

zatban kívánjuk értékesíteni.
Ezért tejivókat alakítunk ki a régi
idõk hangulatát idézve, természetesen a mai kornak megfelelõ
modern környezetben és széles
termékválasztékkal. Tíz tejivót
nyitunk meg elsõ körben (ezek
bérelt helyiségek); kettõt Zalaegerszegen, egyet Zalaszentgróton, a többit Vas megyében,
Szombathelyen, Kõszegen, Sárváron valamint Körmenden.
– Mi indokolta a tejüzem létesítését?
– Termékgyártásunkban alapvetõ szempont a minõségi, friss
és természetes alapanyagok felhasználása. E téren leginkább a
tejtermékek beszerzése okoz
gondot, amit a számunkra megfelelõ minõségben és árban csak
importból tudunk beszerezni. A

CSEREÜDÜLTETÉS CSERSZEGTOMAJON

Erdélyi gyerekek táboroztak
elõször. Most is tetszett minden,
jókat kirándultunk, fürödtünk a
Balatonban, a kehidakustányi
strandon, hajóztunk és még gokartoztunk is. Ellátogattunk

Keszthelyre, ahol megnéztük a
Festetics-kastélyt és a vadászmúzeumot. Vannak barátaim is
Cserszegtomajon, Zsiga András és
Belovári Bence.
– Elutaztunk még Gyenesdiásra, és a marcali strandon is
fürödtünk – egészítette ki az elhangzottakat Marti Klaudia Paula,
aki hatodikos lesz õsszel.
– A gyerekek minden programot élveztek, nemkülönben a
cser-szegtomaji bornapokat, melyen éjfélig táncoltak. A Balatoni
Múzeum interaktív tárlata lenyûgözte õket, de lovagolhattak is –

fûzte hozzá az igazgatónõ. – Itttartózkodásuk ideje alatt helyi
gyerekek is kísérték õket a programokra, és a búcsúestet is közösen tartjuk.
– De elõtte
lesz még íjászat – veti
közbe Marosi
Ádám, leendõ
ötödikes, akitõl arról érdeklõdök, milyen település
Dálnok. – Elég
szép hely, erdõk veszik körül – válaszol.
– Hét kúria található benne.
A templomunk falát rovásírásos
felirat díszíti, ami a legnagyobb
méretû Erdélyben. Egy ásatásnál
pedig megtalálták az elõzõ templomunk romjait. Dózsa György, a
híres parasztvezér falunkban született.
– 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 Izabella erdélyi kísérõpedagógusok.
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Kérjen díjmentes ajánlatot,
helyszíni tanácsadást az ország bármely területén!
KESZTHELY, IFJÚSÁG U. 2.
mobil: 30/499-4998
www.karolyikert.hu
info@karolyikert.hu

z Észak-Nyugat Zalai
Kistérségi Társulás és
Gõsfa Önkormányzata
június 22-én rendezte meg a
XIII. Ifjúsági és XVII. Kulturális
Találkozót, ami a település falunapja is volt egyben.
Az Egervári Általános Iskola
végzõseinek nyitótáncával kezdõdött a mûsor, melyen köszöntõt mondott Farkas Tiborné, Gõsfa polgármestere.
A kulturális találkozón a települések amatõr mûvészeti
csoportjai mutatkoztak be
nagy sikerrel. A helyiek közül
fellépett a Gõsfai Picurok és a
Rozmaring Néptánccsoport.

A

Sztárvendégként Danko Szilvi és Sláger Tibó szórakoztatta
a nagyérdemût.
Az önkormányzat babgulyással és vadpörkölttel gondoskodott a vacsoráról.
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ZALÁBAN 12 EZER 400 ÕSTERMELÕI IGAZOLVÁNY VAN,
645 CSALÁDI GAZDASÁG MÛKÖDIK – VISSZASZORÍTJÁK A NAGYBIRTOKOKAT

Elfogadták az új földtörvényt
A magyar föld már nem kevesek
kiváltsága. Ma nagyobb állami területen többen gazdálkodnak. 2010ben 2 ezer 900 fõ bérelt állami földet, ez a szám ma már 7100. A
földszerzés feltétele, hogy a tulajdonos vállalja: a föld használatát
másnak nem engedi át és eleget
jutni – fogalmazott Mannin-ger tesz földhasznosítási kötelezettséJenõ.
gének. Vállalnia kell továbbá, hogy
A cél a családi gazdaságok szá- a földet a tulajdonszerzéstõl öt
mának növelése és a nagybirtokok évig nem hasznosítja más célra.
visszaszorítása. Cél,
Feltétel az is, hogy
hogy a magyar fölnyilatkozzon:
nincs
dek legalább 80 száfennálló földhasználati
zaléka végre kis csadíjtartozása. Termõládi gazdaságokat
föld eladásakor az elõszolgáljon és legfelvásárlási jog elsõ hejebb 20 százalék lelyen az államot illeti.
gyen nagybirtok A
Ezt követi a földet legmostani arány 50-50
alább három éve haszszázalék.
náló földmûves, aki
– Csökken a birvagy szomszéd, vagy
tokméret, egy földhelyben lakik, vagy
mûves
legfeljebb
akinek a lakhelye, illet300 hektár termõve üzemközpontja legManninger Jenõ
föld tulajdonjogát
alább három éve olyan
szerezheti meg. A birtokméret teleülésen van, amely a település
maximuma a felére csökken: a határától legfeljebb 20 kilométermostani 2500 hektár helyett leg- re fekszik. Földet ajándékozni csak
feljebb 1200 hektár lehet majd. közeli hozzátartozónak, bejegyKivételes esetekben – például ál- zett egyháznak, önkormányzatnak
lattartó telepek kialakításához – ez és az állam javára lehet.
felmehet 1800 hektárra. Nagyon
Manninger Jenõ elmondta még:
fontosnak tartjuk, hogy a mezõ- a törvény szerint földet magyar és
gazdaság hozzájáruljon a vidéki uniós állampolgárok is szerezhetélet megtartásához, több ember- nek, de egy hektárnál többet csak
nek adjon munkát. Éppen ezért földmûvesek. Ez utóbbinak azok a
úgy érzem, kiegyensúlyozott tör- magyar és uniós állampolgárok
vény született.
számítanak, akiknek a törvény vég-

A magyar föld védelmére az új földtörvény a legnagyobb garancia. Megfelel az uniós elvárásoknak, de megnehezíti azt, hogy a magyar föld külföldiek, illetve spekulánsok tulajdonába kerüljön. Garantálja, hogy a magyar termõföldet magyar gazdák fogják megmûvelni - fogalmazott érdeklõdésünkre Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ, a megyei közgyûlés elnöke.

Elmondta: a baloldal azzal vádolta a kormánypártot, hogy tönkreteszi az új törvény a nagyüzemeket és ezáltal tönkremegy a mezõgazdaság, míg a Jobbik továbbra is
megtiltaná a külföldiek földvásárlását, és mivel ilyent nem mond ki a
törvény „lehazaárulózták” a parlamenti többséget.
– A vádakat visszautasítjuk. Lejár jövõ május elsején az EU által
elõírt külföldiek földvásárlási moratóriuma, ezért meg kell nyitni a
földvásárlási lehetõséget a külföldiek elõtt. Amit a Jobbik kért, az
tulajdonképpen az Unióból való
kilépést jelentené, ami Magyarországnak mindenképpen hátrányos lenne. A már létezõ nagybirtokok felosztása pedig rengeteg
jogot sértene és kártalanítási perek sokaságát zúdítaná az államra. 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 szerezzenek. Spekulatív céllal meg
egyáltalán nem tudnak földhöz

Gyenesdiás, a zalai Balatonpart és a Keszthelyi-hegység koszorújában fekvõ nagyközség
kedvezõ fekvésének, remek klímájának, a Diási Játék- és
Gyenesi Lidóstrandjainak köszönhetõen mára az egyik legvonzóbb településsé nõtte ki magát
a „magyar tenger” partján. Gazdag programkínálatával, változatos turisztikai vonzerõivel, valamint vendégszeretetével ideális
célpont lett minden korosztály
számára – büszkélkedett Gál Lajos, 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”" díjat. A megtiszteltetést jelentõ
rang és elismerés arra kötelezett
bennünket, hogy olyan fejlesztéseket valósítsunk meg, ami egyszerre vonzó kicsiknek és nagyoknak, illetve éppúgy közkedvelt a
gyermekes famíliák körében. A
családbarát jelleg és a gyermekközpontúság megnyilvánul a rendezvények szervezésénél, hisz
mindenhol játszósarkot, illetve
gyermekfoglalkoztatót alakítunk
ki, a strandokon pedig az animáció
arat nagy sikert szezonról szezonra. Közös munkára hívtuk fel a helyi iskola tanulóit annak érdekében, hogy a családbarát üdülõfalu
még inkább azonosulni tudjon a
gyermekek igényeivel, ezért április végén „gyermek képviselõ-testület” kezdte meg munkáját. Arra
törekedtünk, hogy a gyermekek
tevékenyen részt vehessenek a
település alakításában.
A programhoz kapcsoltan gyermekméretû strandi zuhanyt alakítottunk ki, megemeltük a játszótéri hinták védõkorlát elemeit, új
elemekkel bõvült a skate-parkunk,
kinyitottuk nyárra az iskolaudvart

rehajtási rendeletében meghatározott mezõgazdasági vagy erdészeti
képzettségük van, vagy legalább
három éve mezõ- és erdõgazdasági tevékenységet folytatnak Magyarországon, vagy legalább 25
százalékban a tulajdonukban álló,
itt bejegyzett mezõgazdasági termelõszövetkezet tagjai. Nem vásárolhatnak majd földet ingatlanbefektetõk, valamint a hazai és külföldi spekulánsok. Haszonbérleti jogot
legfeljebb húsz évre lehet kötni, és
engedélyeztetni kell a hatósággal.
A föld tulajdonjogát 2014. május elsejétõl csak hatósági jóváhagyással lehet megszerezni. A jövõben csak az vehet földet, aki földmûves, helyben él, és a gazdákból
alakult földbizottság jóváhagyja,
majd egy állami hivatal is engedélyezi a vásárlást. A földbizottság
döntése ellen nem lehet fellebbezni. Mindez garancia arra, hogy a
földet a jövõben kizárólag az vehet, 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 százalék). 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 százalék). Nádas: 794 ha (0,2 százalék)
Erdõ: 123.891 ha (32,7 százalék.) Fásított terület: 1.384 ha (0,4
százalék). Mûvelésbõl kivett terület: 61.764 ha (16,3 százalék.)
A megyében õstermelõi tevékenységet folytat, illetve érvényes
igazolvánnyal 7 ezer 277 fõ rendelkezik. 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 mezõgazdasági terület 41.509,868
hektár.
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AKÁR 50 SZÁZALÉK KEDVEZMÉNY

Támogatott képzések a TIT-nél
Öveges támogatói programot hirdetett a TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület, mely immár hat évtizede
a megye egyik meghatározó felnõttképzõ intézménye.

Rózsás Csaba ügyvezetõ igazgató a részletekrõl elmondta, az
Öveges program keretében OKJ-s
szakmai tanfolyamaik árából akár
50 százalékos kedvezményt valamint részletfizetési lehetõséget is
biztosítanak a munkaerõpiacra
visszatérni szándékozó munkanélküliek és a pályakezdõ fiatalok
számára. Az oktatást a hallgatók
igényeihez alkalmazkodva szervezik meg. Az egyesület korlátozott
anyagi lehetõségei miatt a támogatott képzéseken összesen 150
fõ vehet részt, melyeket elsõsorban Zalaegerszegen tartják, de
igény esetén a megye más városaiban is szerveznek tanfolyamokat. A csoportok minimális létszáma 15 fõ. Az elsõ csoportot augusztus elsejével kívánják indítani
Zalaegerszegen. Egyebek mellett
motor-fûrész-kezelõ, targoncavezetõ, kazánkezelõ, társadalombiztosítási és bérügyi szakelõadó
képzésekre várják az érdeklõdõket. Jelentkezni folyamatosan
lehet, a részletekrõl és a feltételekrõl az egyesület zalaegerszegi
székházában
kaphatnak felvilágosítást,
valamint tájékozódhatnak
a
www.titzala.hu honlapon is.
A tehetséggondozás ugyancsak fontos
feladata az egyesü-

hetente egy-egy szerda este a zenérõl szól. Az igényesebb közönség kedvére ingyenesen látogatható komolyzenei koncertek,
hangversenyek várják a zeneszeretõ közönséget.
A „Községházi Esték" programsorozatban neves elõadók mutat-

Boldogasszony Búcsú a templomban és a Diási Történelmi Emlékparkban. Zarándokút, keresztút,
búcsúi szentmise, közös kemencés sütés, folklórmûsor is része a
programnak, amelyhez a Testvértelepülések Találkozója kapcsolódik. Gyenesdiás 9 ezer euro összegû támogatást nyert annak az EUs projektnek a lebonyolítására,
amelyiken vendégül látjuk az
osztrák Gaal és az erdélyi Csíkszenttamás testvértelepülések
küldöttségeit.
Augusztus középsõ hétvégéjén,
a Kárpáti-korzón újdonságként
rendezzük az Amatõr Dixie Olimpiát, amelyiken „elõzsûrizett” klasszikus jazz, blues, ragtime együttesek, amatõr formációk lépnek föl.

nak be ízelítõt a zeneirodalom különbözõ mûfajaiból a könnyebb
daraboktól az elmélyülést igénylõkig. A Községháza elõterének és
nagytermének falain kiállítások
váltják majd egymást. A „Magyarország borvidékei képeslapokon”
és a „Diósdról dióhéjban, képekben” címû tárlaton kívül bemutatjuk Basilides Bálint Géza és
Marcelle Vallon Basilides mûvészházaspár festményeit is. Július
25-én Kristóf-napi hagyományõrzõ nap lesz a Kerámiaházban. Augusztus 2–4. között zajlik a Havas

Augusztus 18-án a Faludi-síkon a
Nagy Lóerõ hétvége keretében
rendezzük a Festetics Vágtát, ami
a Nemzeti Vágta regionális elõfutama. Augusztus 18-án a helyi
yacht egylet szervezi a hagyományos Gyenes Kupa vitorlásversenyt. 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 folklórprogramokkal, bállal, hangversennyel,
kiállítással, kenyérsütéssel, játszóházzal.

ÉLMÉNYT KÍNÁLÓ BECSES KINCSEKKEL

Növelik Gyenesdiás vonzerejét
is, de létesültek ivókutak, sõt még
útszélesítés is megvalósulhatott.
Ingyenes desszert jár minden
gyermeknek, aki a családjával
azon 9 étterem egyikében étkezik, 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 együttmûködések, 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 látogatókat már nem csupán a WestBalaton-kártya, a Gyenesdiás Plusz
szolgálja, hanem a Napos Zala-kártya is, amelyik 30 százalékos kedvezményt kínál a térségben élõk-

nek a strandbelépõk díjaiból. A
családi közösségek értékrendjéhez közel álló gasztrokulturális
rendezvények, fesztiválok (bor-,
keszeg-) alkalmával is egyaránt
gondolunk a fiatalokra és idõsekre. A Diós Települések IV. Nemzetközi Találkozóján nemcsak a Községháza elõtti új csobogót avattuk, de a keszegsütést is olyan zenés-táncos programok kísérték,
amelynek üzenete az volt:
„együttmûködésben, közös akarattal jobban megy”. A helyi vállalkozókkal is együttmûködésre
törekszünk a strandszolgáltatások
bõvítése terén, a fesztiválszervezésben és az élet több területén 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 program. Agyaggalamb-lövészet, vezetett bicikli- és gyalogtúra, kézmûves-kuckóban drótékszer-készítés,
minigolf, kovácsmûhely-látogatás,
állatfarm, kályhagyûjtemény-látogatás, borkóstolás a Darnay-pincében, kerámiaházi korongozás,
nordic walking, madárpark, kalandpark, avar kiállítás is a turisták kedvét keresi.
A magas színvonalú strandi animáció nap, mint nap kínál változatos gyermek-, családi és sportprogramokat, vetélkedõket, homokvárépítõ
versenyt,
víziaerobikot valamint mini diszkót.
Az animátorok rugalmasan döntenek a strandfoci, a röplabda, vagy
a strandkézilabda meccsek szervezésérõl. Bala Toni kedves teknõc
figurával, mint a település kabalafigurájával a vendégek életnagyságban is találkozhatnak a strandon és rendezvényeken, vagy
akár apró ajándéktárgyakon is.
Bala Toni idén „fotózkodási pontként” szobor változatban is megjelent és a fényképeket készítõ
családok számára nyereményjátékot hirdettünk.
Hársfalvi György, a klubkönyvtár vezetõje leszögezte, hogy a
tartalmas és élményteli pihenés
megteremtésének szándékával, új
vendégkört is megcélozva szervezik a szezon változatos tematikájú
rendezvényeit. Július közepétõl

letnek. Rózsás Csaba ezzel kapcsolatban elmondta, új kezdeményezésként július közepén a Zalaegerszegi
Kosárlabdaklubbal
együttmûködve egyhetes kosárlabda, szabadidõsport és ismeretterjesztõ nyári napközis tábort
szerveztek, melyen 18 általános
iskolás vett részt a zalaegerszegi
Ady-iskolában. A képzett edzõk
által irányított sportfoglalkozások
mellett KRESZ és környezetvédelmi elõadásokat hallgathattak meg
és múzeumlátogatáson vehettek
részt a gyerekek.
Tanórán kívüli foglalkozások
Zala megyében címmel TÁMOP3.2.13-12/1-2012-014 kódszámú
projektjük elsõ félévét sikerrel
zárták. A tehetséggondozó programsorozat hét helyszínen (Páka,
Pacsa, Alsónemesapáti, Gellénháza és Zalaegerszeg) zajlott a
megyében. Az óvodásoktól a felsõs általános iskolásokig, közel
300 gyermek különféle ismeretterjesztõ foglalkozásokon, témaheteken vett részt. Az óvodásoknak például mesehetet hirdettek.
Emellett szakköröket,
versenyeket és vetélkedõket is tartotak. A
következõ tanévben
folytatódik a tehetséggondozó programsorozat szintén közel
300 gyermek bevonásával.

MEGYE
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NEMZETKÖZI HORGÁSZVERSENY ÉS RAFTING A FALUNAPON

Murára épülõ turizmusfejlesztés Molnáriban
Kevés település mondhatja el magáról, hogy egy nagy folyó kanyarog 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 önkormányzat számára, amely a folyóra, a szép természeti környezetre építve erdei iskola kialakításában gondolkodik. A vendégszeretõ
Molnáriban élénk közösségi élet zajlik, ezért is öröm az ott élõk számára, hogy a kultúrház hamarosan megújulhat.

– Július elején kaptuk meg az
értesítést a Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesülettõl, hogy a
Molnári Ifjúsági és Sportegyesület
bruttó 26 millió forintos támogatást nyert a Leader programon –
kezdte a beszélgetést a legfrissebb információval Vuk István
polgármester. – A beruházás az
1962-ben létesített épület teljes
külsõ-belsõ felújítását teszi lehetõvé. Az elvégzendõ munkák a
külsõ szigetelést, színezést, a tetõ- és a nyílászárók cseréjét, belül
a nagyterem átalakítását, új színpad létesítését, akadálymentesített vizesblokkok és két öltözõ
(ami eddig nagy hiány volt) kialakítását foglalják magukban. A kivitelezésre közbeszerzési eljárást
hirdetünk hamarosan. A megszépült, a mai kor igényeinek megfelelõ kultúrházat, melynek felújítása régi vágyunk volt, még az idén
szeretnénk átadni.
– Az integrált közösségi szolgáltató tér (IKSZT) mûködtetéséhez is sikerült pályázatot nyerni.
– 2012 szeptemberében nyitotta meg kapuit a volt idõsek
otthona épületében létrehozott
ikszt, mely hamar közkedveltté
vált a lakosság körében. A Támop

Tófej két civil szervezete öszszesen 16 millió forint pályázati
forrást nyert a Leader-programon. A kedvezõ hírt a helyi faluházban tartott rendezvényen
hirdette ki a Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület vezetése, melyen a Leader-akciócsoporthoz tartozó többi település
is átvehette a támogatásról szóló oklevelet. Ezt az alkalmat
használtuk ki arra, hogy Horváth
Zoltán polgármestertõl érdeklõdjünk a tófeji önkormányzat
idei terveirõl, a község életérõl.

– A 2013-as esztendõ Tófej és
minden más önkormányzat számára nagy változásokat hozott a
közigazgatásban. Településünkön
január elsejével megkezdte mûködését a Tófeji Közös Önkormányzati Hivatal, melyhez öt
település tartozik. Ezek a volt
körjegyzõségbõl Baktüttös, Pusztaederics és Tófej, valamint Zalatárnok és Szentkozmadombja.
Mindenki számára ismert, hogy
január elsejével átvette az állam

Vuk István
3.2.2. kiíráson elnyert ötmillió forinttal programkínálatát tudjuk
bõvíteni, amit 12 hónap alatt kell
felhasználnunk. Az érdeklõdõk
egészséges életmóddal, borászattal, kertészettel kapcsolatosan
hallhatnak elõadásokat, a fiatalok
álláskeresési tréningen vehetnek
részt, a hagyományõrzés jegyében pedig disznóölésre, farsangra, húsvéti ünnepre invitáljuk
majd a lakosságot.
– Az elmondottakból kitûnik,
hogy élénk közösségi élet zajlik a
faluban.

– Úgy vélem, e tekintetben elégedettek lehetünk. A Molnári Ifjúsági és Sportegyesület keretén
belül mûködik a megyei másodosztályban játszó futballcsapat. A
klubnak közel 50 leigazolt fiatal játékosa. A Molnári Asszonykórus
tagjai énekelnek, táncolnak, és
más településeken is fellépnek.
Idén tavasszal túljutottak a területi válogatáson, és bejutottak a
Horvátországban júniusban rendezett második fordulóba. A horvát
nemzetiségi önkormányzat is számos programot szervez. Igyekszünk minden korosztálynak elfoglaltságot találni a szabadidõ
hasznos eltöltésére
– Mi a legfontosabb iránya a
településfejlesztésnek?
– A Mura folyó
által kínálkozó lehetõségeket szeretnénk még jobban megragadni
a falusi, vízi turizmus fejlesztésére, amelyre jó
példákat találhatunk a Duna, a Tisza és a Rába környékén. Az elmúlt
idõszakban több
olyan sikeres pályázatot valósítottunk meg, ami a
térségi együttgondolkodást
erõsítette e tekintetben. Egyik

ilyen pályázat volt a Vizek hátán,
dombok ölén,bunkerek mélyén címû projekt, ami több települést
érintett. Molnáriban csónakkikötõ
és egy látogatóközpont létesült,
ez utóbbi helyi értékeinket, népi
hagyományainkat, térségi kulturális és gazdasági kapcsolatainkat
mutatja be. A közel 13 köbméteres akváriumban pedig a Mura élõvilágát láthatják vendégeink.
– Milyen további elképzeléseik
vannak?
– A természetközeli víziturizmus fejlesztésében gondolkodunk, hogy megteremtsük a
raftinggal, kenuval és egyéb vízi

alkalmatossággal való túrázás lehetõségét. A Natura 2000 természetvédelmi területen tanösvényeket hoznánk létre. A murai
védtöltésen kerékpárút létesítését
tervezzük, ami Muraszemenyétõl
egészen Õrtilosig húzodna. Az itt
található horgásztavakat és kavicsbánya-tavakat a közel hetventagú horgászegyesülettel közösen
szeretnénk továbbhasznosítani.
Falunkban sok egyedülálló idõs
ember él 3-4 szobás lakásokban,
melyek alkalmasak lennének szobakiadásra, ha a fiatal családtagok
is így gondolnák. Két állandó csoportunk van már, akik raftinggal
érkeznek. Szeretnénk még több
vendéget fogadni, ezek a szálláshelyek alkalmasak lennének erre.
A zártkerti övezetben már kiépítettük a villanyhálózatot, most az
ivóvizet szeretnénk bevezetni. Itt
230 pince és présház található.
Ezek hasznosítását már többen
megkezdték, szálláshelyeket alakítanak ki borkóstolással és helyi hagyományos ételkínálattal. Egy mezõgazdasági vállalkozó lovaglási és
sétakocsizási lehetõséget biztosít,
és hamarosan egy állatsimogató is
létesül. Nagyon fontos számunkra, hogy mindezzel bõvül a programkínálat, ami vendégmarasztaló
lehet.

viselõi kézhez kaphatták a támogatásról szóló oklevelet. A Leaderprogramra újabb pályázatot nyújtottunk be 13 millió forint támogatási igénnyel. A falu zöld területeinek gondozása érdekében különbözõ gépeket, traktort, pótkocsit, fûkaszát és egyéb eszközöket
szereznénk be.
Saját erõbõl is próbáljuk fejleszteni, szépíteni a települést. A temetõben most készült el egy urnafal, emellett megrendeltük a ravatalozó felújításának terveit. Ha

nek. A már említett Kerámia
Sportegyesület és a Fejlõdjön Tófej Alapítvány mellett a Kertbarát
Kör és a Szivárvány Dalkör. A kertbarátok havi rendszerességgel
szerveznek elõadásokat szakemberek bevonásával a tagok által javasolt aktuális témákban. Dalkörünk meghívásaik során bejárta
szinte egész Zala megyét Teskándtól Muraszemenyéig. Fellépéseik célja elsõsorban a szórakoztatás, de szívesen járnak nyugdíjas klubokba, idõsek és fogyatékosok otthonába, jó célért rendezett alapítványi bálokba.
A sportegyesület a labdarúgó
szakosztály mellett az iskolában
birkózó szakosztályt is mûködtet.
Büszkék vagyunk ifjú birkózóinkra,
akik országos versenyeken is dobogós eredményeket érnek el. A
dobogós helyezést a megszerzéstõl számított egy évig havi 3000
forintos támogatással jutalmazza

ezek elkészülnek, megvalósítjuk a
beruházást, szintén önerõbõl.
– Mi jellemzi a közösségi életet
Tófejen?
– Településünkön több civil
szervezet mûködik. Nekik köszönhetõen a közösségi élet bátran
nevezhetõ élénknek és sokrétû-

az önkormányzat. Idén is megtartjuk közösségi programjainkat, az
idõsek köszöntését, az anyák napját, a falunapot és a szüreti felvonulást. 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
az iskolák fenntartását. A háromezer fõnél kisebb települések
azonban átvállalhatták a mûködtetést. Tófej élt ezzel a lehetõséggel. Önkormányzatunk kérvényezte a mûködtetést, amit meg
is kapott. Azért döntöttünk így,
mert ezáltal részt vehetünk a
tankerületi döntés-elõkészítésben a mûködtetõknek biztosított
egyetértési jog révén. Tehát a változásokról elõre értesülünk, és
nem utólag kell egy esetlegesen
kedvezõtlen döntés megváltoztatásáért küzdenünk.
– Milyen tapasztalatokról tud
beszámolni?
– A mûködtetés tapasztalatairól
azt mondhatom, hogy kevesebbe

– A volt iskola hasznosítását is
tervezik?
– Az épületben erdei iskolát
szeretnénk létesíteni, hogy gyermekcsoportokat is fogadhassunk
márciustól késõ õszig. A Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetségéhez fordultunk ez ügyben, és bízunk benne, hogy támogatják elképzeléseinket. Ehhez az elõírásoknak megfelelõen át kell alakítanunk az épületet, ahol két helyiségben a raftingosokat szállásoljuk el. Iskolánk három éve zárt be,
ezzel a lehetõséggel az állás nélkül
maradt pedagógusoknak tudunk
majd munkát biztosítani. Az iskoláscsoportoknak pedig a Mura élõvilágára, a térség természeti értékeire épülõ programkínálatot szeretnénk nyújtani.
Molnáriban az elmúlt szombaton falunapot tartottak. A rendezvényre horvát településekrõl is érkeztek polgármesterek és más
vendégek. Horvátország július elsejével lépett be az Európai Unióba, ennek tiszteletére rendezte
meg az önkormányzat a nemzetközi horgászversenyt és a Mura
raftingot a falunapon, melyen színes programok szórakoztatták a
népes közönséget.
Antal Lívia

Horváth Zoltán polgármester (középen) a rendezvényen.

Készül az urnafal a temetõben.

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, mivel szeretnénk megtartani, illetve
növelni a lélekszámot. Ennek érdekében vezettük be 2012-ben a babakötvényt, melynek egyetlen feltétele az, hogy a helyi óvodába és
iskolába írassák be a gyerekeket.
Az „induló” százezer forintos kötvényt tavaly kilenc újszülött családja kapta meg. Idén sajnos csak
egy családnak adhattuk át a babakötvényt, mivel több kisbaba nem
született ez idáig.

– Milyen fejlesztéseket valósíthatnak meg az idén?
– Erõnkhöz mérten igyekszünk
folyamatosan fejleszteni településünket, melyre most a Leader
program ad lehetõséget. A Kerámia Sportegyesület egy játszótér
kialakítására nyert 4 millió forintot, amit a sportpályán helyeznek
el. A Fejlõdjön Tófej Alapítvány pedig szintén játszóteret hoz létre a
régi óvoda udvarán, valamint felújítja a temetõ kerítését. Ezeket a
fejlesztési terveket majdnem 12
millió forinttal támogatta a Zala
Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület. Faluházunk adott helyet az ünnepélyes eredményhirdetésnek,
melyen a nyertes szervezetek kép-
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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 kötelezettségeket, jogokat, egyértelmûen meghatározza a felelõsségi köröket. Komoly tájékoztatási elõírásokat ír elõ a szolgáltatóknak, szolgáltatási paramétereket
érvényesít a szolgáltatóra nézve, továbbá a felhasználó szerzõdésszegését
minden esetben a szolgáltatónak kell bizonyítania. A változások részleteirõl Duzsik Katalin értékesítési osztályvezetõ, Dzsudzsák Ferencné ivóvízágazat-vezetõ és Delacasse László szennyvízágazat-vezetõ adott tájékoztatást. Az alábbiakban a témát érintõ legfontosabb kérdéseket és válaszokat olvashatják.
– Milyen kötelezettségei
vannak a fogyasztónak az új
jogszabály szerint?
– Az idevonatkozó törvény
egyértelmûen meghatározza a
felhasználó jogait és kötelezettségeit is. A felhasználónak az
ingatlana vízellátását
és szennyvízelvezetését szolgáló berendezéseit rendszeresen ellenõriznie kell.
Az ellenõrzéskor a
házi és csatlakozó
hálózaton észlelt hibák kijavításáról, illetve az elõírásoktól eltérõ víziközmû-használat megszüntetésérõl a felhasználó köteles gondoskodni. A
szolgáltatást kizárólag a közüzemi szerzõdésben meghatározott célra és módon
vehetik igénybe. A víziközmû-szolgáltatóval, illetve a fogyasztásmérõ leolvasását
végzõ
személlyel
együtt kell mûködni,
és biztosítani a fogyasztásmérõhöz való hozzáférést. Az ingatlan vízellátásával és szennyvízelvezetésével kapcsolatos átalakítási,
bõvítési és megszüntetési munkákhoz a szolgáltató írásbeli
hozzájárulását elõzetesen be
kell szerezni.
– Mennyi idõn belül kell bejelenteni a belsõ csõtörést a
szolgáltatónak? Milyen következményekkel jár, ha valaki elmulasztja?
– A belsõ csõtörést minél
elõbb, haladéktalanul írásban
kell bejelenteni a szolgáltatónak, aki öt napon belül helyszíni ellenõrzést tart, és megvizsgálja, hogy az elfolyt víz bekerült-e a csatornába. Amennyiben 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 csõtörést nem jelentik be, vagy a
csõtörés helye már nem látható,
de a kiugró fogyasztás kimutatható, akkor a szolgáltató számlát kér a javításról.
– Miért fontos harminc napon belül bejelenteni a fogyasztóváltozást?
– A víziközmû-törvény értelmében az ingatlan régi és új tulajdonosának, fogyasztójának

harminc napon belül kötelessége bejelenteni a fogyasztóváltozást. Amennyiben ez nem történik meg, egyetemlegesen felelnek az ebbõl adódó károkért,
ami azt jelenti, hogy esetleg a
tartozást mindkét félen követel-

heti a szolgáltató. Ha a mérõ átjelentése nem történik meg, akkor a felek együttmûködése
nem lesz zökkenõmentes,
melynek következtében a szolgáltatás is megszûnhet.
– Mit jelent a víziközmû-fejlesztési hozzájárulás? Kinek
kell fizetnie, és hogyan határozzák meg a mértékét?
– A víziközmû-szolgáltatásról
szóló törvény értelmében a nem

lakossági felhasználó a szerzõdésben foglaltak szerint a szolgáltatónak víziközmû-fejlesztési
hozzájárulást fizet.
– Mi számít szabálytalan
vízvételezésnek, és milyen
szankciókkal jár?
–
Szabálytalan
közmûhasználatnak
minõsülnek azok az
esetek, amikor a felhasználó a szolgáltató hozzájárulása nélkül vesz igénybe különbözõ víziközmûszolgáltatásokat. Például a szolgáltató tudomása nélkül köt rá
valaki a vezetékrendszerre. Vagy gazdasági tevékenységéhez lakossági áron
veszi igénybe a szolgáltatásokat, vagy
manipulálja a mérõt.
– Mit jelent a talajterhelési díj? Miért kell fizetni?
– A talajterhelési
díjfizetési kötelezettség a szennyvíz
azon
kibocsátóját
terheli, aki az egyébként mûszakilag rendelkezésre
álló közcsatornára nem köt rá,
és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést alkalmaz. Akkor
kell fizetni a díjat, ha a rendelkezésre álló közcsatornára
nincs rákötés.
– Miért kell gondoskodnia
az állampolgároknak a szennyvíztörzshálózat fedlapszintje

alatti lefolyók elöntés alatti
védelmérõl?
– A gravitációs rendszerû
szennyvíztörzshálózat üzemeltetõje biztosítja az ingatlan elõtt
húzódó szennyvíztörzshálózat
fedlapszintje feletti szifonszinttel rendelkezõ lefolyókba jutó
szennyvíz károkozás nélküli elvezetését. A felhasználó az ingatlan elöntés elleni védelmét,
visszaáramlás elleni mûszaki
védelem beépítésével biztosítja. E körülmény fennállására a
víziközmû-szolgáltató az üzletszabályzatában felhívja az érintett felhasználók figyelmét.
– Ki létesíthet víziközmû
bekötõvezetéket?
– A bekötõvezeték létesítését, annak a már üzemeltetett
törzshálózatra való bekötését a
víziközmû-szolgáltató köteles a
megrendelõ költségére elvégezni, vagy azt a szolgáltató
megbízásával építés-kivitelezési jogosultsággal rendelkezõ
személy is elvégezheti. Üzemeltetõ kényszeráramoltatású
törzshálózatba a bekötõvezeték
csatlakoztatását kizárólag a víziközmû-szolgáltató végezheti,
illetve végeztetheti.
– Csapadékvizet bevezethetünk a szennyvíztörzshálózatba? Ez milyen következményekkel jár?
– Az elválasztott rendszerû
szennyvízhálózatba (a Zalavíz

A szennyvíztisztító telep felülnézetbõl.

Zrt. üzemeltetési területén kizárólag ilyen található) nem szabad csapadékvizet juttatni. A
nagyobb esõzések esetén elõforduló szennyvízkiöntéseket a
szabálytalan csapadékrákötések okozzák. Amennyiben elválasztott rendszerû szennyvízelvezetõ hálózatba csapadékvíz
bevezetésére kerül sor – amely
jogellenes állapot – a víziközmû-szolgáltató a bevezetett
csapadékvíz-mennyiség után a
törvényben meghatározott mértékû díjat jogosult kiszámlázni.
– Milyen rendszerességgel
kerül sor a vízmérõ cseréjére? Hogyan értesülünk róla?
Mi a megoldás akkor, ha valaki nem tud a vízmérõcsere
ideje alatt a helyszínen lenni?
– A fõmérõk cseréjére az érvényben lévõ elõírások szerint
négyévente kerül sor. A csere
végrehajtása a víziközmû-szolgáltató feladata és költsége. A
mellékmérõk hitelesítési idõtartama nyolc év, költségeit a felhasználónak kell viselnie. A
víziközmû-szolgáltató a cserét
megelõzõen 15 nappal elõre értesíti a bekötési vízmérõ szerinti felhasználót a csere idõpontjáról. Arról is tájékoztatják a felhasználót, hogy a csere végrehajtására munkanapokon 20
óráig van lehetõség. A csere alkalmával, a közüzemi szerzõdéssel bíró felhasználónak
vagy megbízottjának jelen kell
lennie, illetve a csere végrehajtásához a lehetõséget biztosítania kell. Ha a felhasználó nem
tud jelen lenni, akkor írásos
megbízással helyettesíthetik. A
kitöltött megbízási lapot a cserét végzõ részére át kell adni.
– Mit jelent a közérdekbõl
történõ tûrési kötelezettség?
Ki dönti el, hogy mi számít
közérdeknek?
– A szolgáltató az üzemeltetési feladatainak elvégzése során – például: hibaelhárítás
vagy elõre eltervezett közérdekû tevékenység – a szolgáltatást korlátozhatja vagy szüneteltetheti. Ezt közérdekbõl történõ korlátozásnak nevezzük. A
közmûves ivóvíz-szolgáltatás
korlátozása akkor közérdekû,
ha azt a víziközmû biztonságos
mûködtetésével összefüggõ
közegészségügyi helyzet, háló-

zatfejlesztés, vagy üzemzavarelhárítás indokolttá teszi. Közérdek a víziközmû-hálózat üzemeltetésével összefüggõ feladatok ellátása. A fogyasztó a
közmûves ivóvízellátás közérdekbõl történõ korlátozását, illetve szüneteltetését kártalanítás nélkül tûrni köteles. Az elõre tervezhetõ közérdekû tevékenység kapcsán felmerülõ korlátozásokról a felhasználókat
legalább három nappal korábban, a helyben szokásos módon tájékoztatjuk.
– Mi a vízvételezés? Miért
van rá szükség?
– Vízvételezés alatt azt értjük, ha a felhasználó nem az
ingatlanán lévõ ivóvíz bekötõvezetéken, hanem közterületi
vízvételi helyen kíván ivóvizet
vételezni, például mezõgazdasági tevékenysége ellátásához. A vízvételezést írásban
kell megrendelni a víziközmûszolgáltatótól, a megrendeléshez csatolni kell a helyi önkormányzat képviselõ-testületének hozzájárulását. Az érvényes elõírások szerint a közkifolyókon szolgáltatott ivóvizet a
közmûves ivóvízellátásba be
nem kötött vagy ivóvíz-szolgáltatás korlátozással érintett ingatlan lakói vehetik rendszeresen igénybe háztartási célú
vízhasználatra.
– Mi az a MEKH? Milyen
ügyben fordulhatunk hozzá?
– A Magyar Energetikai és
Közmûszabályozási Hivatal az
energiaszolgáltatók felügyeleti
szerve. A víziközmû-szolgáltatóval szembeni panaszokkal lehet
a hivatalhoz fordulni, jogorvoslatot kérni minden, nem fogyasztóvédelmet érintõ (például: elszámolás, számlázás, mérés,
korlátozás stb) ügyekben.
A Zalavíz Zrt. fontosnak tartja, hogy a hatályos jogszabályoknak és azok változásainak
figyelembevételével minõségi
szolgáltatást nyújtson felhasználóinak. Ennek megfelelõen a
rezsicsökkentéssel összefüggésben hozott intézkedések kiemelt fontosságúak a Társaság
életében, melyhez partneri viszonyt kíván kialakítni a hatóságokkal és a fogyasztókkal egyaránt. A Zalavíz partner a rezsicsökkentésben.
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KÖRNYEZET

FIGYELNEK AZ ÜDÜLÕK MINDEN IGÉNYÉRE

Vonyarcvashegy vonzza a vendégeket
Vonyarcvashegy, a Balaton északi partjának egyik legkedveltebb,
legvonzóbb üdülõfaluja. A fiatalok körében rendkívül népszerû vonyarcvashegyi Lidó Strand szörfiskolával, vízisípályával, strandröplabda-, kézilabda- és focipályákkal, felnõtt fitneszparkkal, kerékpárkölcsönzéssel, csónakázási lehetõséggel, víziszínpaddal nyújt egyedi élményt a család minden tagjának. A hét hektárnyi zöldfelülettel és kiépített partszakasszal rendelkezõ Lidó mostanra igazi zarándokhelyévé vált a természet és sportolás szerelmeseinek valamint a családos
fürdõzõknek. A négy, vagy többfõs családoknak ráadásul heti kedvezményes jegyet kínálunk mindössze tízezer forintért – mesélte Péter
Károly, Vonyarcvashegy polgármestere, akitõl arról érdeklõdtünk,
hogy miért érzik fontosnak a közbiztonság kérdését.

– A rendõrség nyári munkáját
segítve idén 13 fiatal, lelkes és
tettre kész középiskolás fog vigyázni a vonyarcvashegyi strandon
fürdõzõkre. Hétvégenként létszámban is megerõsített szolgálatba osztás mellett a Bûnmegelõzési
Iroda munkatársai gondoskodnak
arról, hogy a pihenés, nyaralás órái
felhõtlenül, gondtalanul teljenek.
Szerepük jelentõs a nyári idegenforgalmi szezon idején, hisz ilyenkor mindenhol megnövekednek a
strandon elkövetett szabálysértések, bûncselekmények. A tanulópárok nem csupán a strand teljes
területét vigyázzák, de járõröznek
az autóparkolóban és a környéken
is. Az elmúlt évek statisztikái egyértelmûen visszaigazolták, hogy a
strandi lopásokat a kortárs segítõk
hatékonyan tudják megelõzni.
Tavalyelõtt mintegy száz bejelentés (besurranásos lopás, strandi
lopás és egyéb bûncselekmény)
ügyében nyomozott a rendõrség a
községünkben történt bejelentéseket vizsgálva, tavaly pedig alig
több mint hatvan esetet regisztrál-

tak. A számok is bizonyítják, hogy a
„közbiztonság” tantárgyból a településünk jelesre vizsgázott. A mindennapok biztonságérzete éppoly

fontos az itt üdülõknek, mint az itt
lakóknak. Örömmel vettük, hogy a
rendõrség bevetési egységének
gyalogos járõrpárosai is szavatolják
a szezon mindennapjainak biztonságát.
– A fõidény két hónapjára rengeteg programot szerveztek…
– Igen. Figyelnünk kell a vendégek minden igényére. Javarészt az
idegenforgalomból élünk, így nemigen spórolhatunk a rendezvények
költségén. Új és hagyományos mûsorok váltják majd egymást több
helyszínen. Július 20-án a tavalyi
vetélkedés sikerén felbuzdulva újra
megrendezésre kerül az „Alibi Kávézó Szépe” elnevezésû strand-

Szakmai tanulmányút a Vil ányi borvidékre
Zalai Borút Egyesület július 4-én 35 fõ részvételével
szakmai tanulmányutat szervezett a Szlovénia–Magyarország Határon Átnyúló Együttmûködési Program által támogatott Jó bor, jó szomszédság projekt keretében a Villányi borvidékre.

A

A támogató alap határon átnyúló hatását mi sem bizonyítja
jobban, minthogy a borászok közel fele a szlovéniai Lendváról indult útnak.
Az egynapos szakmai út során
jeles villányi pincészeteket látogattak meg, ahol a hagyományos
értékeknek és a modern trendeknek is megfelelõ szõlõfeldolgozást és bortermelést folytatnak. Az elsõ állomás nem más,
mint a méltán híres Bock Pincészet, mely pályázati támogatásoknak (is) köszönhetõen példaértékû borturisztikai központtá nõtte
ki magát: a Villány
városa alatt kanyargó borospince felett wellness részleg, hotel és étterem várja a borkultúra iránt érdeklõdõket.
„Két
borvidék
vonzásában” – ez a
szlogenje a második
meglátogatott borászatnak. Találó,
Günzer Tamás Pincészete
hiszen a Sauska Pincészet a Villányi és a Tokaji borvi- négy kiváló minõségû bort kósdéken is jelen van kiváló minõsé- toltak a résztvevõk. Borai részgû boraikkal. A kettõsség a szõlõ- ben modern reduktív, részben
feldolgozás során is megmutat- hagyományos technológiával kékozik: modern technológia és a szülnek.
kézmûves precizitás egysége köM i n t
szön vissza a palackokból.
minden
A 45 hektáron gazdálkodó szakmai taGünzer Tamás pincészetében nulmányút,

Sauska Pincészet
az egyesület által szervezett utazás célja is szakmai ismeretek
szerzése, a jó példák átvétele, a
közös fellépések, helyi és határon túli együttmûködések ösztönzése, amely a borturizmust,
mint a vidékfejlesztés egyik eszközét erõsíti, a borrégiók fenntartható fejlõdését biztosítja.
A projekt, illetve annak keretében megvalósított tanulmányutak eredményeképpen a borászok – akik között egyre több nõi
borász is található – szõlészeti,
borászati és a gasztronómiai tudása nõ, megtanulják a borprotokoll szabályait, valamint vállalkozásfejlesztési kompetenciájuk
is bõvül.

szépségverseny döntõje. Tíz csinos
lány közül választják ki a legszebbet. 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. Július 24–28-a között immár 20. alkalommal rendezzük meg a Vonyarci
Boros Forgatagot. A bormurin nem
fognak csalódni a legfinomabb zalai borokat keresõk sem. Az öt nap
mindegyikén kitelepülnek a borházak és az ételes házak, lesz kézmûves vásár, no meg igazi fesztiválprogram. Meghívtuk Wolf Katit,

Hevesi Tamást, Agárdi Szilviát,
Tarnai Kiss Lászlót, Bálint Natáliát és
Jenei Gábort, továbbá a Kutyakölyköket és a For Faderst is. A hagyományokat követve lesznek nótaestek, utcabálok, fúvószenekari
koncertek, mazsorettbemutatók,
gyermek-, tánc- és folklórmûsorok,
bábszínházi produkciók. Ismét
olyan szórakoztató programot sikerült szervezni, amelyiken idõs és
fiatal is megtalálja a számára legkedvesebbet.
Július 14-étõl vasárnapi napokon (július 21., 28. és augusztus 4.
11., 18., 25.) este 8-tól indul útjára a Szent Mihály-dombi Zenei Esték programsorozat. Gitáron, zongorán, klarinéton, fuvolán elõadott
klasszikus mûvek csendülnek majd
föl a kápolnában. Július 26-ától újra
kinyit a XXI. „ABLAK”. Vonyarcvashegy immáron húsz esztendeje ad
otthont az évente megrendezésre
kerülõ nemzetközi festõmûvésztelepnek. Augusztus 2–4. között
szerveztük a XIX. 40 halász emléknapot, ami egy 1729 telén történt
szerencsés kimenetelû esemény
felelevenítésébõl indul ki. A rendezvénysorozat mûsorai több helyszínen is zajlanak. Így a szabadtéri
színpad környékén, a strandon, a
Szent Mihály-dombon és a kápolnában, a 40 halász emlékhelyen va-

lamint a Balatoni halászok parkjában. Színes, szórakoztató programok kíséretében sor kerül halászhálóhúzó versengésre, halászléfõzésre, halászati-horgászati kiállításra és látványos tûzijátékra is. A
megemlékezés egyik legfontosabb
eseménye a Balaton megkoszorúzása, melyet a közönség a Szent
Mihály-dombról kísérhet figyelemmel, majd az ezt követõ emlékmisét a Szent Mihály-kápolnában tartjuk. 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 rendezzük a VII. Bor- és Csemegeszõlõ
Fesztivált, amelyen mindennap
csemegeszõlõ-kóstoló és konténeres szõlõoltványvásár, valamint
borházak várják a vendégeket. Bemutatkoznak és kóstolót biztosítanak az Elsõ Hazai Csemegeszõlõ
Társaság tagjai. Augusztus 26-án a
III. Vonyarcvashegyi Ifjú- Szobrász
Mûvésztelep megnyitását is tervezzük.
A mûsorok, rendezvények részletes programinformációit
az érdeklõdõk
a www.vonyarcvashegy.hu
oldalon találják meg.

TÉRSÉG

TURIZMUS
A Gránit Gyógyfürdõ a fogyasztókat terhelõ változások,
mint az üdülési csekk megszûnése, a SZÉP-kártya bevezetése, az
ÁFA-emelkedés, az SZJA-változások, ellenére jó évet zárt 2012ben, jegyértékesítésben növekedést értek el, a kezelések száma
az elõzõ évhez képest pedig gyakorlatilag változatlan maradt – értékelt 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 jelentett összesen. 2012-ben azonban
trendfordulóhoz érkeztünk: nem
csak a csökkenõ tendenciát sikerült
megállítanunk, hanem növekedést
értünk el, amelyet elsõsorban a turisztikai attrakciók fejlesztésének, a
Vízipók Csodapók gyermekvilág átadásának és a hatékony marketingmunkának köszönhetünk.
– Tavaly megnyitották a
Vízipók-Csodapók gyermekvilágot a strandon. Idén milyen újdonság várja a látogatókat?
– A Vízipók-Csodapók gyermekvilág megnyitásával óriási sikert
könyvelhettünk el. Idén tovább bõvítjük a családok számára nyújtott
szolgáltatásaink körét. A legfontosabb fejlesztésünk a fedett gyermekvilág és családi élménybirodalom, amit várhatóan augusztusban
adunk át. A beruházás összértéke mintegy
600 millió Ft,
melyhez
220
millió Ft állami
támogatást hívhattunk le. Célunk,
hogy
Zalakaros a Balaton régió családi fürdõvárosaként jelenjen
meg egyedülálló kínálatával a
piacon. A fedett
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megyei bajnokság két fordulója és
a Balaton Bajnokság döntõjét rendezzük meg idén, valamint maradva a sportos vonalnál Katus Attilával a nyár folyamán több alkalommal találkozhatnak a strandolók.
Július 27-én szépségek egész hada
várható a zalakarosi strandon,
hiszen a Zala Szépe választás elõdöntõje és a Kannavirág Királynõ
választás is a városban zajlik az
említett hétvégén. Majd augusztus 3-án a strandon nagy kedven-

dett gyermekvilág kivitelezési
munkálatai a korábban alacsony kihasználtsággal mûködõ uszodaépületét és az élményfürdõvel
összekötõ folyosót érintik, ahol korábban az élményfürdõhöz tartozó
szaunák üzemeltek. Ezért önálló,
korszerû szaunaközpontot nyitottunk meg a fürdõ egy másik, csendes szegletében: a gyógycentrum
kupolás medencéjéhez tartozó pihenõtérben, a hozzá tartozó udvarban pedig hangulatos kültéri
szauna udvart hoztunk létre. Nálunk újdonságnak számít, hogy a
hét minden napján, naponta két alkalommal, délelõtt és délután szauna szeánszokat tartanak.
A fedett fürdõ korszerûsítése
várhatóan szeptemberben kezdõdik, és decemberre fejezõdik be.
Sem a fedett gyermekvilág, sem a
fedett fürdõ korszerûsítésének kivitelezési munkálatai nem érintik a
gyógyászati és egyéb gyógyászat-

cünkkel, az Alma Együttessel találkozhatnak a gyerekek és szüleik.
– Mennyire tudják azt megoldani, hogy a fürdõben, illetve a
környékén zajló felújítások és
építkezések ne zavarják a vendégek pihenését?
Az építkezések alatt is vendégeink kényelmét és zavartalan pihenését tartjuk szem elõtt. A fe-

hoz kötõdõ kezelõ helyiségek mûködését. Az OEP támogatott és
egyéb kezelések a megszokott módon vehetõk igénybe.
A fürdõt és a várost is érintõ
termáltó és ökopart projekt földmunkáit a strandszezon után, október elejétõl indítjuk, hogy vendégeink zavartalanul élvezhessék
szolgáltatásainkat.

VÍZIPÓK-CSODAPÓK GYERMEKVILÁG AUGUSZTUSTÓL MÁR FEDETT TÉRBEN IS

Zalakaros a Balaton régió családi fürdõje
gyermekvilág által immár egész
éven át, idõjárástól függetlenül
lesznek elérhetõek a minõségi
gyermekközpontú
családbarát
szolgáltatásaink.
Fedett gyermekbirodalom két
szinten kerül kialakításra, függõhidakkal, csúszdákkal, vizes élményelemekkel. Családi szaunával bõvül
a kínálat, amelynek a legnagyobb
elõnye, hogy azokat 60-70 fokra
fûtik fel, ezáltal gyermekek is használhatják, így az egész család
együtt élvezheti a szaunázás élményét. Lesz még sóhomokozó, hempergõjátszóház, a nagyobbaknak
junior játszózóna. A szülõk, nagyszülõk örömére pedig tágas pihenõtereket alakítunk ki, így egy kényelmes nyugágyból figyelemmel
kísérhetik a kicsik minden mozdulatát.
A fürdõ marketingstratégiáját a
regionális és a települési marketingstratégiát követve építettük
fel. A Balaton régió vérkeringésébe
való becsatlakozásunkat a Magyar

Turizmus Zrt-vel való szoros
együttmûködés teszi lehetõvé. A
2013-as Utazás Kiállításon jelentettük be stratégiai együttmûködésünket a Neckermann utazási irodákkal. Fürdõként egyedülállóan
csatlakoztunk a külföldi klub szállodákban már jól bevált és kedvelt
gyermekbarát Klub Oázis programjához, melynek szakmai hátterét
Béres Alexandra adja. Az általa kiképzett animátor csapat állandóan
mozgalmas, érdekes, aktív, egészségre nevelõ programokkal szórakoztatja a gyermekeket.
Továbbra is kedvezõ ár/érték
arányt képviselünk mind a régióban, mind nemzetközi viszonylatban. A fürdõ belépõárait átlagosan
mindössze az inflációval megegyezõ mértékben emeltük az elõ- és
utószezonban. A wellness kezelések, csomagajánlataink, valamint
az OEP által finanszírozott kezelé-

sek árait változatlanul hagytuk,
illetve új akciós csomagokat is kínálunk.
– Milyen szórakoztató programajánlattal kedveskednek idén
a strandolóknak?
– Az imént említett Klub Oázis
program keretein belül fiatal, vidám animátor csapat kínál majd
érdekesebbnél érdekesebb programokat a gyerekeknek a hét minden napján. A Klub Oázis és a mögötte álló csapat egyfajta garanciát jelent a szülõknek, hogy a
gyermek biztosan jó kezekben
van, és kiválóan szórakozik a nyaralás alatt, mialatt õ is ki tudja
pihenni magát.
A strand rengeteg programot
kínál még a nyár folyamán. A homokos sportpályán hétvégenként
szinte minden strandi sportág bemutatkozik: nõi-férfi strandfocikupák, strandröplabda terén a Zala

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 január elsejével életbe lépõ új rendszer beindítása kemény és nehéz
munkát követelt meg, amit jól megoldottak - vélekedett érdeklõdésünkre Kalász Mátyás, Balatonmagyaród polgármestere. Egyik ilyen
kérdés volt, kivel alakítsanak ki közös hivatalt.

– A járáshatárok meghúzásával
Zalavárral meglévõ körjegyzõségünket fel kellett bontani. Az új
közös hivatal létrehozásában
négy variáció merült fel. Hosszas
tárgyalásokat és egyeztetéseket
követõen Zalakomárra esett választásunk, ott közös hivatalt, nálunk 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
zökkenõmentesebben mûködjön az új rendszer.
Önkormányzatunk számára az is
fontos, hogy lehetõségeinkhez
mérten fejlesszük, szépítsük a települést, és újítsuk meg épületeinket. Elsõként a ravatalozót tettük rendbe, idén pedig a kultúrház rekonstrukcióját valósítjuk
meg saját forrásból.
– Milyen munkákat végeznek
el a kultúrházban?
– Kicseréltük a nyílászárókat, kívül-belül megújítottuk a falakat, a
szerelvényeket, a termek új burkolatokat kaptak. Az aljzatszigetelés és a falak szigetelése is elkészült. Az épület színezését azonban csak a tetõ átalakítása után

Kalász Mátyás
végezzük el, mert közben kiderült, hogy a rossz állapotban lévõ
tetõt is fel kell újítanunk. Terveink
szerint az augusztus 20-i falunapon adtuk volna át a kultúrházat.
De ez most eltolódik, mert szeretnénk teljesen kész állapotban ünnepelni 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 elektromos ellátásának megújítását
szolgálja a megújuló energia felhasználása révén. Errõl még nincs
hírünk, a Leader falumegújítási

programra benyújtott pályázatunk azonban pozitív bírálatot kapott, de igényelt összegnél sokkal
kevesebbet, 16 millió forintot kapunk. A játszótér létesítését ki
vették az eredetileg három elemet tartalmazó projektbõl, a hivatal épületének külsõ felújítását, a
nyílászárók és a tetõ cseréjét
azonban elvégezhetjük. Ebbõl
idén a tetõ biztosa elkészül , másik két munka esetleg átcsúszht
jövõre. Ugyanígy megvalósul a
templom melletti terület átalakítása közösségi térré. Megújítjuk a
növényzetet, padokat helyezünk
ki, és térburkolatos sétányokat
alakítunk ki az õsz folyamán. Sajnos itt sem kaptuk meg a terveknek megfelelõ támogatást.
Azoknak a településeknek, melyek jól gazdálkodtak, és nem volt
adóságuk, lehetõségük nyílt térfigyelõ kamerarendszerre pályázni .

A meghirdetett, száz százalékos
támogatottságú BM-pályázatot mi
is beadtuk, de még nem kaptunk
hírt az eredményrõl. Kilenc kamerát építenénk ki, ami a közbiztonság szempontjából jól lefedné a
települést.
A jól gazdálkodó települések jelezhették fejlesztési szándékaikat
a minisztériumnak. A válaszlevélben azt fogalmaztuk meg, hogy a
települések valós igényeinek megfelelõ támogatási rendszert dolgozzanak ki, ne kelljen olyan elemeket megvalósítani az elõírt követelmények között, melyekre
nincs szükség és csak felesleges
kiadás.
– A Nyugat-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság pályázott az önkormányzat támogatásával Balatonmagyaród által üzemeltetett Kányavári-sziget rekonstrukciójára.
Született-e már döntés?

– A pályázat nyert, de forráshiányos. Ez az év nem igazán kedvezett a vízügyi igazgatóságnak az
országban levonuló súlyos árvizek
következtében. Ezért csak most
tudtunk leülni, hogy a sziget további üzemeltetésérõl tárgyaljunk. 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 gyalogosan, vagy kerékpárral keresik fel a
szigetet, õk semmit sem fizetnek.
Sokan kérdezik, miért kell fizetniük azért, hogy megnézik a természeti környezetet. Erre azt tudom
válaszolni, hogy a kulturált vizesblokk, az ivóvízvételi és parkolási
lehetõség, a kaszálás, a környezet
folyamatos rendbetétele, a szemét összeszedése, a létesítmények karbantartása, a parkolóõrök
bére pénzbe kerül, amit önkormányzatunknak kell fedezni. Számunkra az lenne a megfelelõ, ha
személyre szóló jegyet szedhetnénk, természetesen differenciáltan. Ebben gondolkodunk most a
vízüggyel.
Másik problémánk a szemétszállítás. Az új szolgáltatóval szeretnénk kedvezõ megállapodást
kötni arról, hogy mit és mennyiért
visznek el.
– Közösségi ünnepeik?

– E tekintetben arról gondolkodunk, hogy milyen formában mûködtessük majd megújított kultúrházunkat. Mindenek elõtt tartalommal kell megtöltenünk. Olyan
rendezvényeket szeretnénk megvalósítani, melyek indokolják a
nyitva tartást. A napi nyitva tartást ugyanis nem tartom szükségesnek. Persze ehhez olyan szakembert szeretnénk majd foglalkoztatni, aki ezt az egészet koordinálni 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. Számítunk civil szervezeteink aktív közremûködésére, ötleteire. Folyamatosan szervezi programjait a
nyugdíjasklub, az újjáalakult KisBalaton Alapítvány idén meghirdette a legszebb virágoskert és a
legszebb veteményeskert versenyt, melynek eredményhirdetését a falunapon tartják. A sportkör és a tûzoltóegyesület tevékenységével is elégedettek lehetünk. A faluban polgárõrség is mûködik. Most intézményeink felújítása köti le figyelmünket, ezt követõen döntünk majd a tartalomról és az irányokról – mondta végül Kalász Mátyás Balatonmagyaród polgármestere.
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2013. AUGUSZTUS 9–11. ZALALÖVÕ
RUNNERTM 2F
Új területeken, változatlan erõvel!
RUNNER 2F eleget tett a szigorú EU-s elõírásoknak, és immár 13
éve változatlan erõvel van jelen a magyar piacon. Szõlõben és almában meghatározó termék almamoly, aknázómolyok és szõlõmolyok
ellen, amely 2012-tõl felhasználható szilvában is a szilvamoly és a keleti gyümölcsmoly elleni védekezésben! Az idei szezonban pedig a kukorica hernyókártevõi elleni védelem ideális eszköze lett, mivel a takarmányoknál tömegesen elõforduló aflatoxin problémák ráirányították a kukoricát
termelõ gazdaságok figyelmét is a molyok elleni hatékony védelem fontosságára.

A

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

Dominator* Extra
betakarítás utáni tarlókezelés idõszerûvé
vált. A tarló vegyszeres gyomirtását a
Dominator* Extra totális gyomirtó készítménynyel javasoljuk elvégezni. A Dominator Extra
egy új, glifozát hatóanyagot tartalmazó, továbbfejlesztett hatásfokozó anyaggal ellátott,
magas koncentrációjú totális gyomirtásra alkalmas, felszívódó gyomirtó szer.
A mezei acat mellett több évelõ (és természetesen minden magról kelõ) gyom ellen kitûnõ hatékonyságú (pl. nád, tarackbúza, szeder,
aprószulák stb.) A glifozát hatóanyag 15–25 °C
között és magas páratartalom mellett a legha-

A

XXX. Zala Menti Napok

TM

tásosabb. A készítmény nem szelektív, a gyomnövényektõl megvédendõ kultúrnövényre nem
kerülhet a hatóanyag, mert azt károsíthatja. A
tarló vegyszeres kezelésére a Dominator* Extra
dózisa acat ellen 3,0 liter, nád, tarackbúza, aprószulák, szeder ellen 4,5 liter hektáronként.
A Dominator* Extra kiválóan alkalmas állományszárításra napraforgó (1,5–3,75 l/ha), repce (2,25–3 l/ha), kukorica (1,5–3,75 l/ha) és szója (2,25–3,75 l/ha) kultúrákban.
A Dominator* Extra alacsonyabb kijuttatási
dózisának köszönhetõen azonos a Dominator SL
hektárköltségével!

SZAKMAI INFORMÁCIÓ:

Horváth Zsolt z Tel: 30/444-9107

Zene, tánc, sport, kultúra, sztárvendégek, szórakozás – ekképpen 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.

– Úgy vélem, komoly teljesítmény áll mögöttünk, hogy ennyiszer meg tudtuk rendezni a kulturális fesztivált, ami az utolsó idõszakban már eltartotta magát. Idén kicsit nehezebben alakul a helyzet, a
programokat nagyjából összeállítottuk, de a biztos anyagi háttér
megteremtéséhez még várjuk a támogatók, szponzorok jelentkezését
– mondja Pintér Antal fõszervezõ, a
„Salla” Mûvelõdési Központ és
Könyvtár igazgatója, akit a fesztivál
programkínálatáról kérdeztünk.
A XXX. Zala Menti Napok Kulturális Fesztivált augusztus 9-én
pénteken, 16.30-kor nyitják meg a
mûvelõdési központ színháztermében. A megnyitóra Kövér
Lászlót, az Országgyûlés elnökét
kérték fel. A Zalalövõ Város Önkormányzata által alapított kitüntetések átadását követõen mûsort ad a
Salla Kórus és a Salla Néptáncegyüttes. A fesztivál állandó eleme,
hogy helyi mûvészek kiállításon
mutatkozhatnak be. A szervezõk
ígéretet tettek arra, hogy a kerek
évfordulókon Varga József elhunyt
festõmûvésznek kiállítást szerveznek, aki az elsõ fesztiválnak is
résztvevõje volt. Mivel õ jó kapcsolatot ápolt Szabolcs Péter
szobrászmûvésszel, így a két mûvész alkotásait közös kiállításon
tekintheti meg a közönség. Ezután

dr. Hóbor Erzsébet nyugalmazott
helyettes államtitkár Illés M Julianna festõmûvész és Serdar Ünver
török származású fotós kiállítását
nyitja meg.
Badár Sándor és Szõke András
humoristák szórakoztatják a hallgatóságot 20 órától, majd 22 órakor
Fáraó buli kezdõdik az iskola udvarán felállított sörsátorban.
Augusztus 10-én és 11-én kétnapos kirakodó- és népmûvészeti
vásárt tartanak a Kossuth és Rákóczi utcában. Szombaton fél kilenctõl rendezik meg a kispályás labdarúgótornát a sportpályán,
ugyanekkor veszi kezdetét a csapat és egyéni tekeverseny a
Romantik Tekeklubban. SallaZalalövõ római kortól napjainkig
címmel Redõ Ferenc és Horváth Judit elõadását hallgathatja meg a közönség a mûvelõdési központ konferenciatermében.
Délután egy órától a XVIII.
Nemzetközi Zala Menti Veterán
Autó-Motor Találkozó ügyességi
versenyét tekinthetik meg az érdeklõdõk 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 orgonahangversenyt. Teleki Miklós orgonamûvész korábban már többször fellépett a fesztiválon, ezúttal is õ szólaltatná meg a római katolikus
templom orgonáját.
A szombat estét Unikum bulival
zárják.
Vasárnap reggel hétkor a
Zalalövõi Borostyán Horgászegyesület nyílt horgászversenyt szervez
a tónál. Nevezni a helyszínen lehet.
A gyerekek „Mi leszel, ha nagy leszel” Kakaó zenekar mûsorát tekinthetik meg. Szintén hagyományos
program a fogathajtó verseny,
amit 19 fogat részvételével idén
huszadik alkalommal rendeznek
meg a Római Ifjúsági és Szabadidõparkban. A sörsátorban délután
fél háromtól kezdõdik a kulturális
mûsor a moderntánc jegyében,
melyen a helyiek mellett zalaboldogfai, zalaháshágyi, nagykanizsai, zalaegerszegi és kehidakustányi csoportok mutatkoznak
be. A XXX. Zala Menti Napokat a
Republik 67 együttes élõ koncertjével és tûzijátékkal zárják a Borostyán-tónál.
Augusztus 10-11-én lezárják a
Kossuth utcát az Egészségháztól a
86-os útig a forgalom elõl. A Zalaegerszeg irányából érkezõknek
terelõutat biztosítanak.
Augusztusban még egy nagyrendezvényre invitálják az érdeklõdõket Zalalövõre, 18-án huszonegyedik alkalommal rendezik meg
a Nemzetközi Néptánc-gálát, melyen a helyi együttesek mellett bolgár, izraeli és lengyel mûvészeti
csoportok mutatkoznak be.

