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INFORMÁCIÓS ÉS KERESKEDELMI MEGYEI LAP

ÕRÁLLÓK ÖRÖKSÉGE, GÖCSEJ SZÜRETI FESZTIVÁL BECSVÖLGYÉN

MOTOROS BALESET-MEGELÕZÉSI AKCIÓ A 76-OS FÕÚTON

Szilvaaszalás és kenyérsütés „Ne te legyél a következõ”
„Ne te legyél a következõ” felirattal demonstráltak a zalaegerszegi Ganz-szakközépiskola diákjai a 76-os fõút nagykapornaki felvezetõ szakaszainál. A rendezvényt felhívó jelleggel a Zala Megyei
Kormányhivatal és a Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság szervezte
a közelmúltbeli halálos motoros balesetek kapcsán. Az áldozatok a
szalagkorlátnak ütköztek a kapornaki tetõ Zalaegerszegre vezetõ
jobb oldali sávjában. A program idejére ideiglenesen lezárták ezt
az útszakaszt.

Rigó Csaba megyei kormánymegbízott felidézte, hogy a második halálos tragédiát követõ koordinációs értekezleten döntöttek arról, hogy javítani kell a fõút
közlekedésbiztonságán. Elsõ lépésként a nagykapornaki kanyar
mindkét oldalán kihelyezték azokat a „sokkoló”, figyelmeztetõ
táblákat, amelyeken felborult
motorosok és veszélyt jelzõ feliratok láthatók. A továbbiakban
tervezik azt is, hogy akusztikus
bemarással látnák el az úttestet,
Egy mázsa nyers, jó minõségû szilvából 20–22 kilogramm aszalt
szilva állítható elõ. A munka nem egyszerû, hiszen minden egyes
szilvát kétszer kell megfogni, amikor megmossák, és amikor 24 óra
sütés után leveszik a cserényrõl az aszalványt. A szilvaaszalás hagyományaival is megismerkedhettek a látogatók a Becsvölgyén
rendezett VIII. Göcsej szüreti fesztiválon, ami egy magyar–horvát
projekt elsõ „örökségeseménye” is volt egyben.

Magai Ágota polgármester köszöntõjében elmondta, az ez évi
szüreti fesztivál az Õrállók öröksége címû magyar–horvát projekthez
is kapcsolódik, melynek célja a hagyományok, az örökségek megõrzése és átörökítése turisztikai attrakcióként való bemutatásukkal a
résztvevõ településeken. A program a Zalai Falvakért Egyesület fõpartnerségével, Csesztreg önkormányzatával, a Skanzen Értékvédõ,
Hagyományõrzõ és Turisztikai Közhasznú Egyesülettel, valamint

Podturen és Domasinec horvátországi települések együttmûködésével jön létre.
A polgármester továbbá elmondta, Becsvölgyén az aszalást és
a kenyérsütést örökségként tartják
számon. A projektben éppen ezért
jövõre megépítenek egy hagyományos göcseji közösségi aszalót, és
lehetõvé teszik a helyi közösség, az
ideérkezõ csoportok és turisták
számára, hogy saját maguk is kipróbálhassák az aszalást.
(Folytatás az 5. oldalon.)

CSERSZEGRE ÉS REZIBE UTAZÓKNAK

A szél ellen is véd
A Cserszegtomajra és Rezibe
utazók számára épített ki komfortos, az északi szél ellen védett autóbuszvárót Keszthelyen,
a Rezi úton a cserszegtomaji önkormányzat.

Az avatási ünnepen Ruzsics
Ferenc keszthelyi polgármesteren kívül jelen volt Gulyás Alajos,
aki cége ingatlanából mintegy 20
négyzetméteres területrészt térítésmentesen ajánlott föl a beruházás megvalósítására.
Bartha Gábor, Cserszegtomaj
polgármestere kifejtette: a buszváró modernizálását már a község tavalyi költségvetésében is
betervezték, de a körülmények
csak most tették lehetõvé. Mivel
Cserszegtomaj közepén mindössze egy élelmiszerüzlet van,
ezért sokan szállnak buszra és látogatják Keszthely északi negyedének szupermarketeit. Egyre
több jelzés érkezett a buszra várakozóktól, hogy jobb minõségû,
komfortosabb
körülményekre

vágynak, ezért döntöttek a
buszváró mielõbbi megépítése
mellett. A 430 ezer forintba
kerülõ kivitelezést helyi cég
valósította meg.

ELKÖLTÖZÜNK!
A zalaegerszegi Szakszervezetek Háza bezár, ezért a ZalaLap Kiadói Kft. és a Zalai Napló szerkesztõsége elköltözik és november 1-jétõl a Béke ligeti u. 1. szám alatti (a volt Zalaterv
székháza) irodáiban folytatja munkáját. Olvasóinkat és üzleti
partnereinket ezen a címen várjuk, a cég és a szerkesztõség telefonszámai nem változnak.

panorámát eltakaró hálót helyeznének ki, és baleset-megelõzés
céljával kamerarendszert is telepítenének a kanyarban.
Várhatóan az út menti korlátok alsó felét gumi- vagy fémeszközökkel egészítik ki, hogy
alácsúszva ne üssék meg magukat a felboruló motorosok.
(Folytatás az 5. oldalon.)
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ELSÕKÉNT HOZTÁK LÉTRE A REZSICSÖKKENTÉSI BIZOTTSÁGOT

AKTUÁLIS

A MAGYARSZERDAHELYI FOGYATÉKOSINTÉZMÉNYBEN

Segítséget nyújtanak Autista farmot hoznak létre
A Zala Megyei Államigazgatási Kollégium az országban elsõként
hozta létre rezsicsökkentési és költségvetési bizottságát október 3-i
ülésén. A kollégium ülésén emellett tájékoztató hangzott el az új választási törvény adta feladatokról, a kormányablakok kiépítésérõl
valamint az önkormányzatok adósságkonszolidációjának tapasztalatairól.

Rigó Csaba, Zala megyei kormánymegbízott az ülést követõ
sajtótájékoztatón bejelentette a
rezsicsökkentési és költségvetési

bizottság megalapítását. Elmondta, a bizottság feladata, hogy javaslatot készítsen elõ a rezsicsökkentésrõl szóló jogszabályok végrehajtásának Zala megyei ellenõrzésére, emellett értékeli a rezsicsökkentési intézkedések ellenõrzésének tapasztalatait, a rezsicsökkentési intézkedések végrehajtása
érdekében kapcsolatot tart fenn
és együttmûködik az érintett közszolgáltatókkal, az országos hatáskörû szervekkel, valamint összehangolja a koordinált államigazgatási szervek költségvetési tervezésének irányelveit. Emellett segítséget nyújt az önkormányzatoknak 2014. évi költségvetésük megtervezéséhez.
A Zala Megyei Államigazgatási
Kollégium a Rezsicsökkentési és
Költségvetési Bizottság elnökévé
dr. Sifter Rózsa fõigazgatót, tagjaivá Héder Miklóst, a koordinációs és
szervezési fõosztály vezetõjét, dr.
Molnár Sándort, a Fogyasztóvédelmi Felügyelõség vezetõjét, Borsos

Józsefet, a Munkaügyi Központ vezetõjét, dr. Sipos Jánost, a törvényességi felügyeleti fõosztály vezetõjét, Szalai Gábornét, a pénzügyi fõosztály vezetõjét és Ritecz
Balázst, az
integrált
kormányzati
ügyfélszolgálati osztály vezetõjét választotta. A bizottságban
tanácskozási
jogú tagként
közremûködnek Vigh László, Manninger Jenõ és Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõk.
Rigó Csaba bejelentette azt is,
hogy felterjesztésére október 1-jétõl Navracsics Tibor közigazgatási
és igazságügyi miniszter Rétvári
Róbertet nevezte ki a zalaszentgróti járási hivatal élére. Beszélt továbbá arról, hogy jövõ év végéig tizenkét kormányablakot alakítanak
ki a megyében.
Dr. Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke az új választási törvénnyel kapcsolatban elmondta, a területi vezetõk oktatásával elkezdõdött a választásokban
közremûködõk képzése, akik ezt
követõen átadják az új ismereteket
11 ezer szavazatszámláló bizottságnak. Hozzátette, az új választási
törvény jelentõs módosítása miatt
van szükség az oktatásra, hogy a
bizottságok jól és pontosan tudják
elvégezni feladatukat.
Vigh László országgyûlési képviselõ arról tájékoztatott, hogy a

kormány az 1200 milliárdos önkormányzati adósságból már 900
milliárdot átvállalt, a maradék 300
milliárdot év végéig veszi át. Az
eladósodás okát nem vizsgálják,
de kivételt képez, ha bûncselekmény gyanúja merül fel. Emiatt
Zala megyében is vizsgálódnak.
Mint fogalmazott, az adósságkonszolidáció eredményeképpen
2014-tõl minden település tiszta
lappal indulhat, a feladatfinanszírozásnak köszönhetõen pedig
nem fognak újra eladósodni. Abban az esetben, ha valamire nem
elegendõ a pénz, az önkormányzatok pótigényt jelenthetnek be.
Példaként említette az óvónõk
megemelt bérét, amire nem volt
meg a fedezet teljesen. A különbözet áthidalására az év végéig
nyújthatnak be pótigényt az önkormányzatok.
Antal Lívia

Autista és megváltozott munkaképességû emberek foglalkoztatását elõsegítõ zalai autista farm kialakítására nyújtott be pályázatot a
magyarszerdahelyi Zala Megyei Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye és Otthona – közölte a Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság Zala Megyei Kirendeltsége.

A beruházással bõvülne az
autisták foglalkoztatása, és ez segítené az intézményhálózat önfenntartását, önellátását. A tervekben
szerepel egy 80 négyzetméter
alapterületû üvegház, továbbá egy
hagyományos falusi udvar, benne
pajta, baromfiudvar és konyhakert.
Ez napközis táborok, osztálykirándulások helyszíne is lehetne majd,
hogy a farmra látogató gyermekkel megismertethessék a vidéki
életet – tájékoztatott Halász Gabriella, a megyei intézményfenntartó
központ vezetõje.
Tervezik sertéstelepek kialakítását is, úgy, hogy az állattartáshoz

Kétszer annyi kullancsfertõzés
Tavalyhoz képest több mint kétszeresére nõtt Zalában a kullancsencephalitis megbetegedések száma, kisebb mértékben növekedett a
Lyme-kóros esetek száma is.
Az MTI azután kereste meg a zalai tisztiorvosi szolgálatot, hogy a nagykanizsai 8800.hu hírportálon megjelent: a múlt évihez képest jóval több kullancs okozta megbetegedést regisztráltak a megyében. Paizs Teréz megyei
tiszti fõorvos elmondta, hogy Zalában mostanáig 11 kullancs-encephalitis
(a kullancsok által terjesztett vírusos agyvelõ- és agyhártyagyulladás) és 65
Lyme-kór megbetegedésrõl (amelynek szívritmuszavart okozó szívizomgyulladás, agyhártyagyulladás, arcidegbénulás, ideg- és ízületi gyulladás lehet
a következménye) érkezett bejelentés.
Az Országos Epidemiológiai Központ honlapján (www.oek.hu) megtalálható adatok alapján kiderül: tavaly egész évben összesen öt kullancsencephalitis, valamint 58 Lyme-kóros megbetegedésrõl kaptak jelzést Zalában. Magyarországon tavaly összesen 44 kullancs-encephalitis, valamint
1523 Lyme-kóros megbetegedést regisztráltak, mindkét adatban évek óta
csökkenés figyelhetõ meg.
A megyék közül Pest megyében hat, Vas és Somogy megyében – a zalaihoz hasonlóan – egyaránt öt kullancs-encephalitis eset fordult elõ, míg a
Lyme-kóros megbetegedéseket tekintve Nógrád, Somogy, Pest és Fejér megye után Zala az ötödik helyen szerepelt.

szükséges takarmány nagy részét
az intézmény több mint hét hektáros területén termelnék meg.
A farmon 11 új munkahely jöhet
létre, munkalehetõséget biztosítva

az intézményben és a település
környékén élõ megváltozott munkaképességû embereknek.
Sikeres pályázat esetén a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) támogatási összege teljes egészében fedezi majd a beruházás mintegy 66 millió forintos
költségét. Támogatás nélkül a sertéstenyésztés, a fóliás növénytermesztés kisebb léptékben és kisebb ütemben valósítható meg.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
IDEGENNYELVI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE
A „CSESZT REGÉLÕ” NONPROFIT KFT.-NÉL
Örömmel értesítjük, hogy a „Cseszt Regélõ” Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programban TÁMOP-2.1.3.A12/1-2012-1281 azonosító számmal a „Munkahelyi képzések
támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban” címû pályázati kiíráson 1.850.000 Ft támogatást nyert.
A projektben megvalósult 180 órás német és 220 órás angol
nyelvi képzések az idegen nyelvi kompetenciák erõsítésével
hozzájárulnak a vállalkozás versenyképességének növeléséhez,
segítik a vállalkozás mûködési területének számító régióban a
határon átnyúló, kétnyelvû projektek, fejlesztések megvalósítását,
a munkaerõ-piaci szolgáltatások biztosítását.
A csesztregi székhelyû, 2001-ben bejegyzett „Cseszt Regélõ”
Nonprofit Kft. térségfejlesztéssel, felnõttoktatással, projektfejlesztéssel és -menedzsmenttel foglalkozik.
Az uniós támogatással lehetõség nyílt 2 fõ munkavállaló, valamint a 2 fõ ügyvezetõ képzésben való részvételére, melybõl mind
a 4 fõ eredményes vizsgát tett, a megszerzett képzettségek 4 db.
„Cseszt Regélõ" Térségfejlesztési
Közhasznú Nonprofit Kft.
Székhely: 8973 Csesztreg, Petõfi utca 2.
Felnõttképzési nyilvántartási szám:
00046-2008

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40/638-638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
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FIDESZ-SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ KESZTHELYEN

Béremelés, pályázati sikerek
Manninger Jenõ (Fidesz) országgyûlési képviselõ október derekán
Keszthelyen tartott sajtótájékoztatóján elõször a sajtó munkatársainak ajándékozta a „Zala megye megújított értékei” címû, a megyei önkormányzat által kiadott fotóalbumot, ami az Új Széchenyi Terv által
megvalósított fejlesztéseket taglalja, bemutatva az épített örökség
megújítását a zalai falvakban, városokban.

Mint fogalmazott: egy átfogó
program részeként, a palament és a
kormány döntései nyomán, a közfoglalkoztatási szektorban komoly
béremeléseket hajtottak végre. Elõször a legsürgõsebb helyen, az
egészségügyben kellett bért emelni, hogy mérsékeljék a szakemberhiányt és a szakdolgozók elvándorlását. A költségvetésben sikerült
megteremteni a béremelés fedezetét. A keszthelyi városi kórház fekvõbeteg-ellátási területét érintõen
29 orvosnak, átlagosan bruttó 32
ezer 732 ezer forinttal nõtt a havi
munkabére, míg a 238 egészségügyi szakdolgozó havi bruttó 12
ezer 236 forint emelést kapott
szeptember elsejei hatállyal, nyolc
hónapra visszamenõlegesen. A Hévízgyógyfürdõ és Szent András reumakórházban 23 szakorvos átlagos
béremelkedése 33.565 forint volt. A
171 fõs egészségügyi szakdolgozói
kar tagjai átlagban 14 ezer 850 forinttal visznek több pénzt haza havonta.
A pedagógus életpálya modell
bevezetésére és a pedagógusok
béremelésére is találtak forrást. A
keszthelyi tankerületben 387 pedagógusnak emelkedett átlagban
bruttó 62 ezer 400 forinttal a havi
fizetése. Az emelések 55 ezer és 75
ezer forint között mozogtak egyegy tanító, tanár esetében. Mintegy
10–15 fõnek 3-4 százalékkal csökkent ugyan a bére, de ezzel együtt

a munkateljesítményén is apasztottak. Csak minden 25., nagyon sokat
túlórázó pedagógus szembesült némi keresménycsökkenéssel, viszont
a túlórák megszüntetésével a megyében munkába állhatott 5-10 új
munkavállaló.
A Balaton Fejlesztési Tanács
(BFT) által elbírált, Keszthely és térségébõl benyújtott pályázatokról
született döntéseket szóba hozva
Manninger Jenõ elmondta: Keszthely 15 millió forint támogatást
nyert a 21 millió forintból november közepéig megvalósuló beruházás megvalósításához. A Helikon
strand melletti, a Halászcsárdával
szemközti kis park térburkolását
végzik el, új padok és utcabútorok
kihelyezésével, egy kicsi szenior-játszótér kialakításával. Vonyarcvashegy 5 milliót nyert a parti sétány
kivitelezésére, Hévíz pedig 3,7 milliót kapott a Szentlélek Templom
melletti zöldfelület rehabilitációjára.
A balatoni rendezvények színesebbé tételéhez nyújtott utólagos, a
költségek mintegy 30 százalékát átvállaló támogatások odaítélésérõl is
döntöttek. A keretbõl Keszthely a
városnapi ünnepség megtartásához
518 ezer, a Goldmark mûvelõdési
központ a borfesztivál lebonyolításához 1 millió 211 ezer, Balatongyörök a borünnepére 514 ezer, Hévíz a
Magyar Dal Napja rendezvény megszervezéséhez 1,7 millió forint támogatást kapott.

Szeptember végén Cadillac
bemutatóval ünnepélyes keretek
között adták át a forgalomnak a
hévízi elkerülõ út Alsópáhok és
az üdülõtelepülés közötti, új
nyomvonalon kiépített 2,2 kilométeres szakaszát.
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2,2 KILOMÉTEREN INDULHATOTT EL A FORGALOM A HÉVÍZI ELKERÜLÕN

Újabb szakasz készült el

A Hévíz déli elkerülõ út és a 75.
számú fõút csomópontjában tartott, sajtótájékoztatóval egybekötött avatóünnepségen Manninger
Jenõ, a térség parlamenti képviselõje elmondta: a közlekedés minõségi színvonalának emeléséhez
nagyban hozzájárult a felújított
75-ös fõút tavaly õsszel átadott
elsõ 11,2 kilométer hosszú szakasza. A most avatott „etap” ennek
az Alsópáhok és Hévíz közötti folytatása. A 71-es fõút Keszthelyt elkerülõ szakaszán is nemrégiben
elindulhatott a forgalom. 2014
õszére a teljes hévízi elkerülõ építésével végeznek a beruházók.
A megyei közgyûlés elnöke kiemelte, a megépülõ elkerülõ utak

2,3 KILOMÉTERES ÚTSZAKASZ ÚJULT MEG

Keszthely és Várvölgy között
Nõ a forgalombiztonság, javul a szolgáltatási színvonal és
rövidül az utazásra fordított
idõ a Keszthely–Várvölgy öszszekötõ út 2,3 kilométeres, teljes körû felújításon átesett szakaszán – jelentették be az Új
Széchenyi Tervhez kapcsolódó,
teljes egészében mintegy 600
millió forintos uniós támogatásból megvalósított út avatási
ünnepségen október elején.
Köszöntõjében Manninger
Jenõ, megyei közgyûlési elnök,
országgyûlési képviselõ, útügyi
miniszteri biztos kiemelte: az
igen jó minõségben elkészített

városon belüli útszakasz felújítása rendkívül fontos volt,
mert az M7-es úthoz kapcsolódó, 2006-ban kezdõdött közúti
kõ- és anyagszállítások erõsen
megrongálták. Még idén a Zalabér–Zalaapáti közötti szakasz, a következõ ciklusban pedig a helyi utak rekonstrukciói
kapnak több figyelmet. Megvannak a tervek a 71-es fõút
balatongyöröki Szép-kilátótól a
megyehatárig tartó szakaszának jövõre kezdõdõ modernizálására is, de Alsópáhokon és
máshol is nagy a szándék az úthálózat felújítására.

Mûszaki
beszámolójában
Mórocz József, a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. Zala megyei
igazgatója elmondta, az útszakasz szinte összes részén teljes
pályaszerkezet-cserét kellett
végrehajtani új alapok kiépítésével, és elkészült két rétegben
aszfalt-megerõsítés is teljes útszélességben, és sor került útpadka rendbetételére is.
Ruzsics Ferenc, Keszthely
polgármestere emlékeztetett
rá, hogy az autópálya-építésekkel összefüggésben korábban sokat kellett harcolniuk
azért, hogy a kõ- és anyagszállítás ne közúton, hanem vasúton bonyolódjék. Egyúttal reményét fejezte ki, hogy a Magyar Közút Zrt.-nek lesz további anyagi forrása a jövõben a
környékbeli balesetveszélyes
utak rendbetételére is.

tehermentesítik a két város belsõ
útjait, így a belsõ övezetekben
megindulhat a környezetbarát
gyalogos- és kerékpáros közlekedés fejlesztése. Hévíz az autóbuszjáratokat a város szélén fogadhatja és koncentrálhat a környezetbarát autóbusz-közlekedés feltételeinek javítására. Az elkerülõk által
Hévíz Budapestrõl nyugati irányból is megközelíthetõ lett.
Loppert Dániel, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. kommunikációs vezetõje elmondta: a Duna Aszfalt kivitelezésében készülõ
hévízi elkerülõ útnak egyharmadát sikerült most átadni. A
Felsõpáhok és Zalaköszvényes között nyár óta a forgalom elõl elzárt szakaszt novemberben a pályaív-korrekciót követõen vehetik
majd birtokba az autósok. Jövõ év
õszére pedig az összes gyorsítósáv
és kapaszkodósáv is kész lesz. A
projektet 4,3 milliárd forint felhasználásával az Új Széchenyi
Tervbõl finanszírozzák.
***
Az Új Széchenyi Terv Nyugatdunántúli Operatív Program útfelújítási projektjeinek keretében teljes egészében megújult a Murakeresztúr–Letenye összekötõ út
2,6 kilométeres szakasza a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. szakmai irányítása mellett.
Az ünnepségen köszöntõt
mond Manninger Jenõ, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke, valamint
Cseresnyés Péter, a térség országgyûlési képviselõje és Halmi Béla
letenyei polgármester. Mórocz József, a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. Zala megyei igazgatója pedig
bemutatja a projekt mûszaki tartalmát.
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Ünnepélyes keretek között
került átadásra az a hulladékfogadó és -kezelõ, amely a Zalavíz
Zrt. zalaegerszegi szennyvíztisztító telepén elõállított biogáz
mennyiségének növelését szolgálja. A fejlesztésnek köszönhetõen közel 20 százalék gáztöbblet keletkezik. A kapacitásbõvítõ
beruházás avatásán Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és
Közmû-szabályozási Hivatal el- színvonalú, ezért a kormány senöke elsõként gratulált a kör- gítségét kérte a szennyvízelvezenyezetbarát üzemanyag elõállí- tés teljes kiépítettségére.
Gyutai Csaba polgármester feltásához.
idézte az elõzményeket: A Zalavíz
Zrt. ellátási területén 2005-ben
Mint elmondta, a Zalavíz Zrt. a kezdõdött a Kohéziós Alap támo170 millió forintos önerõs beruházás eredményeként bármilyen
szerves hulladékot képes fogadni és feldolgozni. A keletkezõ
CNG-gázzal üzemeltetik már ma
is a cég jármûveit, és már egy
városi autóbuszt is. Kulcskérdés,
folytatta, hogy mibõl és mennyi
energiát tudunk elõállítani, és
milyen áron juttatjuk el a fogyasztókhoz. Egy ország biztonságos ellátása arról is szól, hogy
új, korábban nem ismert erõforrások legyenek feltárva és hasznosítva. Az elnök elismeréssel
szólt Zalaegerszeg ökováros
programjáról, amely a tisztább,
élhetõbb, több munkahelyet teremtõ várost szolgálja.
Elhangzott: a jelenleg 284 dolgozót foglalkoztató Zalavíz Zrt. 80
település 112 ezer lakójának szolgáltat. Az új beruházás tízezer kilogramm szerves hulladék feldolgozását teszi lehetõvé. Dorkota
Lajos szerint a Zalavíz Zrt.-nél a
Gyutai Csaba, Dorkota
jövõ befektetése folyik, és az a
cél, hogy az ilyen típusú beruhá- gatásával a csatornarekonstrukcizások, amikor hulladékból ener- ós program, amely magában foggia állítható elõ, elterjedjenek az lalta 42 település csatornahálózaegész országban.
tának és a zalaegerszegi szennyVigh László országgyûlési kép- víztisztító telep fejlesztését.
viselõ köszöntõjében arról beA projekt keretein belül, a
szélt, hogy a zalai településeken a szennyvíztisztító telepen megvaszervezett szemétszállítás megol- lósult biogáztermelés motiválta a
dott, ugyanakkor a szennyvízel- társaságot és a várost, hogy Mavezetés kiépítése még nem olyan gyarországon elsõként alkalmazza

ZALAVÍZ

ÁTADTÁK AZ ÚJ HULLADÉKFOGADÓT ÉS -KEZELÕT A ZALAVÍZ ZRT.-NÉL

Cél a biogáztermelés növelése

Szakmai elõadásokkal és a
nyilatkozat elfogadásával zárult
a Budapest Water Summit 2013.
október 11-én. A háromnapos
rendezvény alatt mintegy 100
országból 2500 ember fordult
meg a Millenáris Parkban. A
Zalavíz Zrt. a Víz és szanitáció
szakkiállításon a biogáz projekt
tapasztalatait mutatta be, a Ma- zásához. Az esemény keretében
gyar Víziközmû Szövetség pavi- megszervezett „Víz és szanitáció”
lonjánál.
szakkiállításon csaknem hatvan
felsõoktatási intézmény, építõipari cég és közüzemi szolgáltató
Az október 8–11. között Ma- mutatta be környezetbarát és ingyarország fõvárosában megren- novatív termékeit.
dezett nemzetközi tanácskozás, a
A szakmai program fõvédnöke
Budapest Water Summit legfõbb Áder János köztársasági elnök
törekvése volt, hogy hozzájárul- volt. A programsorozatra többek
jon az ENSZ 2015 utáni fenntart- között olyan jelentõs személyiséható fejlesztési céljainak kidolgo- gek látogattak hazánkba, mint

a biogázból – tisztítás és sûrítés
után – elõállított biometánt gépjármûvek üzemanyagaként. Ma
már a Zalavíz 16 jármûbõl álló flottája üzemel biogázzal, és mint a
polgármester fogalmazott, a jelenlegi egy helyi járat mellé a kö-

házása is. Ezzel az elõállított gáz
mennyisége mintegy 25 százalékkal nõ. A polgármester távlati elképzeléseirõl is beszélt, melyet
németországi példával erõsített
meg. Egy olyan városi vállalatrendszert szeretnének kiépíteni,

Lajos, Vigh László és Rigó Csaba az ünnepélyes átadáson.
zeljövõben még két CNG típusú
buszt szeretnének forgalomba állítani. Ezáltal csökkenne a környezeti terhelés és az üzemeltetés
költsége is.
Elmondta: az ökováros fejlesztéssorozat része a szelektív hulladékgyûjtés, a geotermikus energia kihasználása, és ehhez kapcsolódik a Zalavíz Zrt. mostani beru-

amely kiszolgálja Zalaegerszeget.
Ennek része egy pénzügyi szolgáltató is, amely rövidesen megkezdi
mûködését.
Rigó Csaba kormánymegbízott
a Zalavíz Zrt. innovatív hozzáállását méltatta köszöntõjében. Mint
mondta: közös szakmai szakértelem nélkül nem valósulhatott volna meg a beruházás, amely egye-

dülálló az országban. Rugalmas a
cég, megfelel a kormányzati elvárásoknak. A kormánymegbízott
utalt arra, hogy Zalaegerszeg térségében 49,5 millió eurós beruházással korszerûsítették és bõvítették a csatornahálózatot. Õ maga,
az elõzõ ciklusban személyesen is
részt vett a munkában, mint a városi közgyûlés gazdasági bizottságának elnöke.
A
beruházás
részleteirõl
Böcskey Zsolt mûszaki igazgató
számolt be. Mint fogalmazott, a
2010-ben átadott biogázüzembe
a tervezetthez képest csupán harmadannyi szennyvíziszap érkezett, tulajdonképpen ez indokolta
a feldolgozókapacitás szélesítését. Az újonnan épült folyékony
és szilárd szerves anyagok fogadóállomása a szennyvíztisztító telep északnyugati részén került elhelyezésre. A létesítmény jóvoltából már bármilyen szerves hulladékot képesek fogadni, feldolgozni. A kilenc hónapos próbaüzem
alatt leginkább az élelmiszer-feldolgozókból érkezett, hulladékként keletkezõ állatvérbõl állítottak elõ biogázt.
A Zalavíz Zrt. a kedvezõ tapasztalatok után 2013. július 26-án
kapta kézhez a hulladékfogadó
üzemelésére vonatkozó engedélyt. A beruházást átadó ünnepség végén a résztvevõket
Delacasse László szennyvízágazat-vezetõ kalauzolta a szennyvíztisztító telepen és mutatta be
az új hulladékfogadót.
***
Nagy András vezérigazgató elmondta: ismét bebizonyosodott,

hogy a tudatos vállalati tervezés
és fejlesztés csak hosszú távon
hozhatja meg az eredményt. A
hulladékfogadó átadása ennek
ékes példája. A továbbiakban is
minden változásban, ami a
víziközmû-ágazatot érinti, a
Zalavíz Zrt. vezetõ szerepre törekszik. Ez azt jelenti, hogy a rezsicsökkentésben is partnerként
tevékenykedik,
eddig
is
a
nonprofitság volt az elsõdleges,
illetve a képzõdõ hasznot mindig
a technológiai, mûszaki fejlesztésre fordították vissza. Ez ahhoz

Nagy András a frissen kapott
mûködési engedéllyel.
vezet, hogy a víz és szennyvíz
árát alacsonyabban tudjuk tartani, tette hozzá a vezérigazgató.
Mint elmondta, 2013. május
31-ig kellett leadni valamennyi
viziközmû mûködési engedélyéhez szükséges kérelmeket, ez
mintegy négyszáz szolgáltatót
érintett. Az engedélykérelmet 84en tudták beadni, közülük október 7-én Budapesten mindössze
tizennégy szolgáltató kapta meg
a határozatlan idõre szóló engedélyt, köztük elsõ körben a
Zalavíz Zrt. is. Nagy András úgy
véli, ez a tudatos építkezésnek, a
munkatársak tevékenységének
az elismerése is egyben.

Víz világtalálkozó, biogáz-technológiával
Ban Ki-moon, ENSZ-fõtitkár, Irina
Bokova, az UNESCO fõtitkára,
Benedito Braga, a Víz Világtanács
elnöke, de elõadást tartott El
Hassan bin Talal, Jordánia hercege és Khaled bin Sultan, SzaúdArábia hercege is.
A kiállításon a Zalavíz Zrt. is
részt vett – a „Szennyvízbõl üzemanyag” innovációt mutatta be Társaságunk. A biogáz-hasznosítás
nem új keletû gondolat, azonban a
biogáz-tisztítást és különbözõ
technológiai eljárást követõen –
jármûvekbe történõ tankolása eddig csak Nyugat-Európában volt
ismert technológia. Társaságunk
Kelet-Közép Európában elsõként
vezette be ezt a technológiát, melyet a helyi tömegközlekedésben
is hasznosítanak – már több mint
egy éve üzemel Zalaegerszegen
egy autóbusz, amely a Zalavíz Zrt.
telepén tankol.
A megnövekedett biogázigény
kielégítésére 2013. október 3-án
hivatalosan átadta a Zalavíz Zrt.
azt a hulladékfogadót, melyben
már szilárd szerves hulladékokat
is tud fogadni. A Társaság eltökélt

szándéka, hogy innovatív, költséghatékony technológiák alkalmazásával magas színvonalú szolgáltatást nyújtson felhasználóinak, ügyfeleinek, melynek gazdasági hasznát hosszú távon a fogyasztók is érzékelhetik.

A Magyar Víziközmû Szövetség
pavilonjánál a Zalavíz Zrt. mellett
az Észak-magyarországi Regionális Vízmûvek Zrt., a Nyírségvíz Zrt.,
és az Aqua Kft. képviseltette magát. Az ÉRV azt a membránszûrõtechnológiát mutatta be, mellyel

a hagyományos kavicsos
szûrési technológiát váltották le. A Nyírségvíz
pedig egy olyan fejlesztést prezentált, amely
során a szennyvízbõl eltávolíthatók a gyógyszerhatóanyagok. Az Aqua
Kft. pedig kiváló minõségû palackozott ivóvízzel
volt jelen a rendezvényen.
A kiállítást megtekintette Áder János köztársasági elnök is, aki példa
nélkülinek nevezte, hogy
a budapesti nemzetközi
vízügyi konferencián a
tudomány képviselõi, a
politikai döntéshozók és
a vállalkozói szféra meghatározó szakemberei
egyaránt jelen vannak.
A Millenáris Parkban megszervezett Víz Világtalálkozó résztvevõi a tanácskozás utolsó napján
nyilatkozatot fogadtak el, amelyben kiemelték: a fenntartható
fejlõdéshez garantálni kell a vízellátás biztonságát.

MEGYE

KITEKINTÕ
(Folytatás az 1. oldalról.)
A kormánymegbízott közölte
azt is, hogy javaslatot juttat el a
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz, hogy készüljön új útügyi leírás nagyobb dõlésszögû útburkolat építésére az ehhez hasonló éles
kanyarokban. Végül azt hangsúlyozta, a motorosokra nem száguldozó donorként kell tekinteni,
hanem közlekedõ partnerként!
Anti András, a Zala Megyei
Rendõr-fõkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetõje
elmondta, hogy a két halálos baleset szinte pontosan azonos helyen és módon történt a tetõn lévõ kanyarban. A körülményeket
még vizsgálják. Az elmúlt hét végén ugyanitt egy újabb motoros
szenvedett balesetet, könnyebb
sérülésekkel.
A balesetveszélyre felhívó rendezvényen túlélõk is részt vettek.
Nem a tetõn, és nem motorral,
hanem autóval szenvedett balesetet négy középiskolás fiú. A sofõr
nagy sebességgel hajtott be a lejtõ alján fekvõ faluba, és ütközött
egy másik autóval. Szabó Levente,
a zalaegerszegi Csány-szakközépiskola diákja az eset tanulságával
kapcsolatban elmondta, hogy soha nem szabad csak úgy céltalanul

MOTOROS BALESET-MEGELÕZÉSI AKCIÓ A 76-OS FÕÚTON

„Ne te legyél a következõ”
elindulni, és a közlekedésre vonatkozó szabályokat minden esetben
be kell tartani. Sorok Péter zalaegerszegi lakos nem itt, hanem
Siófok után szenvedett balesetet
motorjával. Kanyarban csúszott ki,
csak a mentõben tért magához.
Tanulság: óvatos közlekedés, szabályok betartása, fûzte hozzá.
Két zalaegerszegi motoros
szervezet is részt vett a rendezvényen. Demonstrációs szándékkal
egy felborult motort, mellette bukósisakot, motoroscsizmákat, valamint egy kitömött fekete hullazsákot is helyeztek el az út-testen.
A tagok gyertyagyújtással emlékeztek meg balesetek halálos áldozatairól.
A megyei baleset-megelõzési
bizottság tagjai veszélyre felhívó
szórólapokat és fényvisszaverõket
osztottak az arra közlekedõknek
az akció ideje alatt.

Pintér Antal Zalalövõ új polgármestere
Öt független jelölt közül Pintér Antalt választották polgármesternek
Zalalövõn – tájékoztatta a város jegyzõje az MTI-t.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna elmondta: a közel 42 százalékos részvételi
arány mellett az érvényesen szavazók több mint 41 százaléka adta a voksát az elõzetes adatok szerint gyõztes polgármesterjelöltre, a Salla Mûvelõdési Központ, Könyvtár és Alapfokú Mûvészeti Iskola jelenlegi igazgatójára. Pintér Antal mellett – aki mostanáig független önkormányzati
képviselõként is tevékenykedett – további négy, szintén függetlenként indult jelölt mérette meg magát az idõközi önkormányzati választáson. A
közel 2500 választópolgár közül 1036-an szavaztak érvényesen, a második legtöbb, 24 százalékot kitevõ szavazatot Herczeg Imre eddigi alpolgármester kapta.
Az idõközi választást azért írták ki, mert Vertetics László, a korábbi
független polgármester júliusban indoklás nélkül lemondott posztjáról.

Szilvaaszalás és kenyérsütés
(Folytatás az 1. oldalról.)
Ez az „Aszalók útja” nevet fogja
kapni. A projektben továbbá helyreállítják a régi malmot, ahol az érdeklõdõk a malom történetét, a
búza megõrlésének régi technikáit ismerhetik meg állandó kiállítás
formájában.
A megnyitón Josip Lepen, a
horvátországi Podturen polgármestere, Dragutin Lisjak, Domasinec polgármestere megköszönte a szívélyes vendéglátást.
Szeder-Kummer Mária, a Zalai
Falvakért Egyesület titkára érdeklõdésünkre elmondta, a projekt

HELYI TERMÉKFEJLESZTÉS
A TURIZMUSRA ALAPOZVA A VIDÉKI RÉGIÓKBAN

horvát és zalai népi ételekkel ismerkedhettek meg a látogatók.
Zalakaroson a „Térségi Helyi
Termék-Szemle" keretében DélZala kínálatából kaphatott ízelítõt a
fogyasztó.
– Az 50 milliós EMVA támogatásból megvalósuló program meghatározó eleme Zalakaroson egy

Ki mit tud? – Idõsek határokon átívelõ kulturális és mûvészeti
vetélkedõt rendeztek a közelmúltban Nagykanizsán, a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központban a Szociális Igazgatók és Szakemberek
Magyarországi Egyesülete Zala Megyei Tagozata és a Kanizsai Kulturális Központ szervezésében.

ÕRÁLLÓK ÖRÖKSÉGE, GÖCSEJ SZÜRETI FESZTIVÁL BECSVÖLGYÉN

OSZTRÁK–MAGYAR

– A projekt legfontosabb célja a magyar
és osztrák térségek
belsõ erõforrásaira
építve gazdaságfejlesztési tevékenység
beindítása, a falusi térségek jövedelemtermelõ képességének
növelése. Magyar oldalon az Innovatív
Dél-Zala
LEADER
HACS 46 település
bevonásával biztosítja
a helyi termékek piacra jutását, a termékek
népszerûsítését, direkt értékesítését, valamint a fogyasztói választás tudatosságának növelését – mondja Ódor
László, az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület elnöke. –
A projekt keretében két népszerûsítõ rendezvény már meg is valósult. Murakeresztúron a „Nemzetiségi Gasztro Show” keretében

Idõsek Ki mit tud?-ja
A vetélkedõ nagy érdeklõdést
keltett. Közel 300 fõ lépett fel
ének, vers és próza, színpadi jelenet, hangszeres zene és tánc kategóriákban, 53 produkcióval
szórakoztatva a közönséget. A
színpadi eseményekkel egy idõben, az emeleti elõtérben berendezett kiállításon mutatták be alkotásaikat a képzõ- és iparmûvészeti kategóriában indulók. A pályamunkák között fafaragások,
kosárfonások, csuhé-betlehem,
gobelin képek, horgolások és
festmények szerepeltek.

„TUDATOSAN X2”
 Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a KeletStájer LAG Oststeirisches Thermenland Lafnitztal LEADER
szervezettel közös programot indított, melynek célja osztrák
mintákra épülõ regionális helyi termék hálózat kialakítása és
mûködtetése Dél-Zalában.
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termelõi piac kialakítása, amely állandó és rendszeres megjelenést
biztosít majd a térség helyi termék
elõállítóinak – veszi át a szót
Novák Ferenc, a magyar részrõl
partner Zalakaros polgármestere.
– A népszerûsítõ elemekkel együtt elindult
a térség termelõinek
feltárása és a helyi lakosság fogyasztói szokásainak feltérképezése. A termelõk marketing mûhely keretében
fejleszthetik tudásukat,
lehetõségük nyílik termékük kisfilmben, szakácskönyvben, helyi
termék katalógusban
történõ bemutatására.
Ausztriai tanulmányutak, találkozók, helyi
terméket és gasztronómiát népszerûsítõ rendezvények járulnak hozzá a lakosság, a
termelõk, valamint a térségi polgármesterek kapcsolati tõkéjének, ismereteinek bõvítéséhez.
A program eseményeirõl rendszeresen
tájékozódhat
a
www.innovativdelzala.extra.hu
honlapról.

koordinálása mellett a kialakítandó
turisztikai attrakciók marketingjén
is dolgoznak, és segítenek azok piacra vitelében. Ehhez a legmodernebb eszközöket használja fel,
mint például a QR-kódos táblákat,
amivel megjeleníthetõk az egyes
kínálati elemek az okostelefonokon. Ezekrõl filmeket és kiadványokat is készítenek, valamint információs játékokat hirdetnek
meg, ami nemcsak a turisták, hanem az érintett települések lakói
számára is érdekes lehet. Az egyesület újból kiadja Gönczi Ferenc
Muraköz és népe címû kötetét,

melybõl már csak egy-két példány
lelhetõ fel könyvtárakban.
A szüreti fesztiválon a horvát
látogatók nagy érdeklõdéssel tekintették meg a Vincze-portán a
szilvaaszalás generációkat átívelõ
technikáját. A vásárban a helyi és
térségi kézmûvesek és termelõk
termékei közül is válogathattak
az érdeklõdõk. Borverseny, szüreti felvonulás, töklámpások bemutatója színesítette a rendezvényt, melyen a horvát partnerek
kulturális csoportjai is bemutatkoztak.
Antal Lívia

Az elsõ helyezettek jutottak
tovább az országos elõdöntõ október 21–22-i fordulójára. Ének
kategóriában, a nagykanizsai Kodály Zoltán Énekkar, vers és próza: a nagykanizsai Kánya Antalné,
színpadi jelenet: a gellénházi Vajda József Népdalkör, hangszeres
zene: Stefán Ferenc, Balatonszentgyörgy, képzõ- és iparmûvészet: VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház Fafaragó Szakkör. A
zsûri tánckategóriában elsõ helyet nem osztott ki. Második helyezést ért el a cserszegtomaji
Mózner István és Torma Zsuzsanna párosa.
A pécsi elõdöntõ nyerteseinek
a 2013. november 22-i országos
döntõben szurkolhatunk a budapesti Operettszínházban.
Az országos program Zala megyei elõdöntõjén Cseresnyés Péter, Nagykanizsa polgármestere,
országgyûlési képviselõ, Asztalosné Zupcsán Erika szociálpolitikáért felelõs államtitkár, Manninger Jenõ, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke, országgyûlési képviselõ, Kocsis József, a SZIME elnöke, valamint a szervezõk nevében Koller Jutka, a SZIME Zala Megyei Tagozatának elnöke köszöntötte a megjelent versenyzõket.
A vetélkedõ üzenetét Jókai
Anna írónõ foglalta össze a legszebben, legtalálóbban: „Az öregedõ embernek nem a hiányai,
hanem a többlete fáj legjobban,
mindaz, ami életében felhalmozódott benne, de nem tudja senkinek odaadni.”

PROJEKTMEGBESZÉLÉS A GÖCSEJI FALUMÚZEUMBAN

„Önkéntes Göcsej”
Az önkéntességet népszerûsítõ programjaik eredményeirõl tartottak megbeszélést kilenc Önkéntes Pont munkatársai a Göcseji Falumúzeumban a közelmúltban, melyet követõn maguk is kosarakat és gereblyéket ragadtak, hogy az önkéntesség ne csak szavakban, de tettekben is megnyilvánuljon. A találkozó szervezõje a Becsvölgye Jövõjéért Egyesület valamint a Zalai Falvakért Egyesület Önkéntes Centruma volt.

A Becsvölgye Jövõjéért Egyesület TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0097 kiírás segítségével „Önkéntes Göcsej”
elnevezésû közösségi programot
valósít meg nyolc település – Becsvölgye, Csonkahegyhát, Dobronhegy, Kustánszeg, Milejszeg, Németfalu, Nova és Pálfiszeg –, valamint a
Zalai Falvakért Egyesület Önkéntes
Centrumának közremûködésével.
Magai Ágota, Becsvölgye polgármestere, a helyi Önkéntes Pont vezetõje a megbeszélést követõ sajtótájékoztatón bemutatta projektjüket. Elmondta, mind a nyolc településen kérdõíveket bocsátottak ki a
lakosság körében, felmérve azt,
hogy ki milyen módon tud bekapcsolódni az iskolák, óvodák és szociális intézmények számára végzett
önkéntes munkába. Emellett ezen
intézményeket, mint fogadószervezeteket felkészítették az önkéntesek fogadására, ahol néhány önkéntes programot is megvalósítottak
már. A projektben három képzést
szerveztek, megszólítva leginkább a
hátrányos helyzetûeket és a munkanélkülieket. Becsvölgyén, a közösségi kert témakörében zajlott képzésen a bio termesztési technikákkal
ismerkedtek meg a résztvevõk.
Milejszegen és Dobronhegyen nyílt
napot tartottak, melyen az általuk
termelt krumpliból készítettek fi-

nom vacsorát. Csonkahegyhát adott
helyet a szociális képzésnek, melyen
elsõsegélynyújtásból is szerezhettek
gyakorlati ismereteket a jelenlévõk.

Ez a tanfolyam is nyílt nappal zárult
Becsvölgyén. Az állampolgári részvétel témakörében Nován várták az
érdeklõdõket, és szintén itt tartották meg a nyílt napot a képzés befejezéseként.
Magai Ágota beszámolt arról is,
hogy elkészítették a projekt honlapját, emellett négy hírlevelet jelentettek meg, amit minden lakó meg-

kapott. Az újságokban az önkéntes
tevékenységek helyi példáit mutatták be, a témában nyilatkozott
Börcsök Enikõ Jászai-díjas színmûvész is, aki a szervátültetettek érdekében végez önkéntes munkát. A
polgármester hozzáfûzte, komoly
hozzáállást kívánt meg az egyesülettõl a projekt megvalósítása, melynek során tanulságos
tapasztalatokat
szereztek.
A találkozón
részt vett a
becsvölgyei
egyesület mellett a Magyar
Vöröskereszt
Zala
Megyei
Szervezete, a
Nagykanizsai
Civil
Kerekasztal, a Vidéken Élõk Esélyeiért Egyesület, valamint a Zalai
Hazatérõk Egyesülete. A TÁMOP pályázaton sikerrel szerepelt civil szervezetek kilenc önkéntes pontot hoztak létre a következõ településeken:
Becsvölgye, Csonkahegyhát, Nova –
Lenti, Karmacs – Letenye, Zalabaksa
– Nagykanizsa – Zalaszentgrót.
Becsvölgyén 153 fõt vontak be
az önkéntes munkába, akik 3837
munkaórát végeztek. Az
öt szervezet összesen 791
személyt vont be, õk 29
ezer 300 önkéntes munkaórát teljesítettek.

RÉGIÓ
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GYÜMÖLCSHOZÓ GYARAPODÁS

BALATON

MÁR A 2014-ES SZEZONRA KÉSZÜLNEK

Gyökereibõl újul Gyenesdiás Balatongyörök sikeres nyár után
A zalavári Várszigeten, a Történelmi Emlékparkban az õsz elején
tartott ünnepi ülést a Zala Megyei
Önkormányzat, ahol a megye kitüntetéseit adták át az arra érdemeseknek. Gyenesdiás Nagyközség

teletbõl és vendégbarátságból jelesre vizsgázni, hanem ügyelünk a
sokarcúság megtartására. A Nemzeti Vágta Festetics elõfutama a lovas turizmust; a Keszegfesztivál és
a piac, a hal- és gasztro-kulturát; a

részére Zala megye és a Balatonpart turizmusának népszerûsítéséért, az igényes természet- és családközpontú fejlesztésekért, a rangos „Zala Turizmusáért Díjat” adományozták.
– A falu több mint egy évszázada építi turizmusát, tiszteletben
tartva hegyközségi múltját és az
õsök hagyományait. Rendületlenül
ápolja és támogatja a helyi kulturális értékek fennmaradását. A díjjal
elismerték, hogy a rendszerváltozást követõ idõszaktól mostanáig
sikerült kiépíteni, majd már-már tökéletessé fejleszteni a vendégfogadás rendszerét, a vendégfogadás
tradícióit. Egy évszázada még jobbára az élet kényszerítette ki, hogy
kialakuljon a falu lakóinak a turizmus rendszerébe vetett hite, hogy
elõdeink a Balaton szépségét a maga valóságában megmutassák.
A község az önkormányzatiságot kiépítve késõbb, a mindenkori
civil és vállalkozói közösségeket
becsülte meg azzal, hogy a minõségi turizmus szervezésével kapcsolatos jogosítványokat osztott ki.
A varázsos vonzerõ azután visszajáró vendégeket hozott úgy, hogy a
település nem csak a Balatont tudta bemutatni, hanem az együttgondolkozó összefogással a vendégvonzó tradícióit és értékeit is.
Ezen erények lettek vonzóvá
azután minden szezonban, majd a
fõidényen kívül is.
Gyenesdiás a közösségépítésben és a kistérségi együttmûködésben, a szomszéd településekkel
való kooperációban találta meg az
erõt, ami folyamatosan a sikereket
kínálta. Az elmúlt másfél évtized is
a turizmus irányításának eredményességét igazolta vissza, mert
megbíztunk a helyben élõk bölcs
akaratában, a közvetetten, vagy
közvetlenül az idegenforgalomból
élõk józan helyzetfölismerésében.
A jövõ kihívásaira adott válaszokat
azóta is közösen fogalmazzuk meg
és nem felülrõl jövõ direktívákkal.
– Mi minden kellett a sikeres
szezonhoz?
– A tiszta és gondozott lakókörnyezet mára mindenhol alapnak
számít, amit a közterületek ápoltsága tesz teljessé. Az alulról történõ, szisztematikus építkezés gyümölcseit a mostani szezon zárását
követõen is leszüretelhettük, mert
a sokoldalú családbarát kínálat és
közösség a szezon megalkotójaként ismét kitûnõen szerepelt. A
rendezvények szervezésekor igyekeztünk nem csak hagyománytisz-

szüreti felvonulás és a helyi búcsúk
a bor-, népdal- és néptánckultúrát
erõsítik.
Bemutattuk a történelmi örökségünkre épített avar kultúra értékeit, a Darnay (Dornyai) Bormúzeum és Szõlészeti Bemutatóudvar,
pedig a borkultúra tradícióiból
szemléz. A jövõ nemzedéke számára, a „honismerettel a honszeretethez” – Dornyai-gondolat jegyében
adjuk át az örökséget. Az önkormányzat és a község családbarát
jellegét színes, a vállalkozóktól, civilektõl, esetleg diákoktól (gyerek
képviselõ-testület) vett ötletekkel
igyekszünk erõsíteni. Az eredményes fõidény bizonyítékai pedig

vosi rendelõvé kell majd alakítanunk; és egy új, a bölcsõde alatti
téren felépülõ létesítményben, pályázati segítséggel kívánunk megoldást találni egy korszerû gyermekorvosi és fogászati rendelés
végleges, optimális, teljesen akadálymentesített elhelyezésére. A
kijelölt helyszín a parkolás szempontjából is ideálisnak tûnik.
Minden évszakban élhetõ lakókörnyezet megteremtésével épülszépül a nagyközség és lesz mindinkább feltárt a településszerkezete. Az
önkormányzat számára idén is fontos volt
az utak rendbetétele,
az intézmények mûködõképességének
fenntartása. Jelenleg
alakul a tervszintû elképzelése a parti sétány ügyének és pályázati beadhatóságának. Megszereztük az
érvényes építési engedélyét a többfunkciós, régóta vágyott
sportcsarnokunknak,
amelyik legelébb a foci és röplabda iránt elkötelezetteket szolgálja ki, de számos települési nagyrendezvény helyszíneként is számítunk a csarnokra.
A nyáron felavatott sportöltözõ
használatbavételi engedélyével is
rendelkezünk, így a további pályázati források lehívása elõtt is szabaddá vált az út. A Faludi-síkon elvégzendõ Látogatóközpont-fejlesztésekkel a Keszthelyi-hegység
hamarosan bázisa lesz a környékre
érkezõ bakancsos turistáknak és
kerékpárosoknak. Segítjük a Bakonyerdõ Zrt. központi projektelemének mielõbbi, jövõ augusztusra
tervezett megvalósulását. Az érdemi beruházás jogerõs építési engedéllyel továbbá a közbeszerzési eljárás kiírásával elkezdõdött. Egy

magukért beszélnek. Strandjainkon
idén is összesen 157 ezer vendég
fordult meg. A Diási Játékstrandunk immár harmadszorra nyerte
el a „Balaton legjobb strandja” címet. Sok olyan kisebb-nagyobb díjat is kaptunk, ami a munka elismerését jelenti. Megérett az idõ, hogy
idõt, energiát tudjunk áldozni a
testvértelepülési (Gaal és Csíkszenttamási) kapcsolataink dinamizálására. Tisztán a hagyományokra
épített, egyszerû, mégis nagyon
emberközeli kötelék alakult ki
mindkét partnerünkkel.
– Milyen fejlesztések, beruházások vannak napirenden?
– Gyenesdiás állandó lakóinak
száma lassan eléri a 4100-at, ezért
kell folyamatosan újabb és újabb
területeket közmûvesíteni az itt
élõk közremûködésével. Örömmel
konstatáltuk, hogy a felnõtt orvosi
praxis megosztása jól vizsgázott,
melyre dr. Vajda Gábor háziorvosnál
összegyûlt
magas
tajkártyaszám miatt került sort, hogy
a minõségi betegellátás rendszere
ne sérüljön. Az egészségházunkat
késõbb éppen ezért felnõtt házior-

ökoturisztikai központ jön így létre
Gyenesdiás nyugati szélén, amely
egyszerre kiállító- és rendezvénytér, valamint hátizsákos, lovas és
kerékpáros túrák kiindulópontja. A
környék kilátóinak modernizálása
már megkezdõdött és a tornapálya
rendbetételére sem kell sokat várni és jövõ év áprilisáig átadják az
összes szabadtéri létesítményt.
– Mire készülnek a közeljövõben?
– Még az õsszel bemutatjuk a
Gyenesdiás Nagyközség Monográfia sorozatába hatodikként és hetedikként illeszkedõ köteteket,
amelyek több éves kutatómunka
után látnak napvilágot. Az egyik
vallástörténeti vonatkozású, a másik az 50 éves Csider–völgyi lõtérnek állít emléket. Tisztelettel adózunk a magyar, Európa- és világbajnokok elõtt, akiket a gyenesi erdõ
aljában lévõ lõtér mesterei neveltek ki, de az október 23-ai nemzeti
ünnepünkhöz kötötten díszpolgári
és kitüntetõ címek adományozásával kívánjuk elismerni a településért végzett áldozatos munkát.
Nemes Norbert

Helyesek voltak-e a település vezetésének turizmusfejlesztéssel,
az idegenforgalom irányításával kapcsolatos korábbi döntései? – kérdeztük Gál Lajos gyenesdiási polgármestert, aki szerint, több más
mellett, az egyik legnagyobb visszaigazolás: a Zala megye által nemrégiben adományozott kitüntetés.

A fõidény eredményessége az önkormányzat szempontjából két
fõ bevétel nagyságán mérhetõ le: a vendégéjszakaszámot alapul
vevõ idegenforgalmi adó (IFA) bevétel alakulásán, illetve a saját, önkormányzati üzemeltetésû strandi összbevételen – nyilatkozta a
szezon sikerét firtató kérdésünkre Biró Róbert, Balatongyörök polgármestere, aki szerint a lényegileg pesszimistán tervezetthez képest, jelentõsen jobb lett az idényzárás, mind az IFA, mind a strandbevétel vonatkozásában.

Mint kiderült: a tavalyi strandi
bevétel az elmúlt esztendõk egyik
rekordjának számított, de még ezt
is sikerült mintegy 15%-kal megfejelni úgy, hogy a szomszéd településekkel ellentétben, a belépõdíjak
árát Balatongyörök nem emelte. Az
IFA bevétel csak 1-2 százalékkal lett
magasabb, mint a tavalyi, de ez leginkább annak tulajdonítható, hogy
tulajdonosváltás miatt az egyik legnagyobb szálloda idén nem volt a
bevételtermelõ hotelek között.
– A siker mögött a polgármester egyrészt a nagyon kedvezõ
idõjárást látja, hisz egész nyáron
mindössze 4-5 olyan nap akadt,
amikor az esõs, szeles idõ miatt
nem tudták kinyitni a strandot és
az elõzõ esztendõk 15–20 napos
üresjárataihoz képest ez nagy elõrelépés. A másik ok pedig, hogy az
elõzõ három év szisztematikus fejlesztései mostanra beértek, hiszen
több független strandminõsítési
rendszer is a györökit hozta ki a
legjobbak között.
Megtisztelõ, hogy a „Kék Hullám Zászló” rendszerében a legmagasabb háromcsillagos minõsítést
szereztük meg, a balatontipp.hu-n
a vendégosztályzatok alapján a
második helyre rangsoroltak bennünket, és az I love Balaton értékelési szisztémában is az elõkelõ második helyezés jutott ki a községi
strandunknak. A szezonban nyújtott kiemelkedõ teljesítményünket
nem csupán a szakújságírók, de a
vendégek is elismerték. A legmelegebb évszak rendezvényeinek sikere sokakat lenyûgözött. A jazzcsütörtökök körbeölelték a nyarat
és talán egyetlen olyan hétvége
akadt, amikor nem volt szervezett
program. A bor- és tûzoltó fesztiválok, a halétel gasztronómiai seregszemle, a nyitott pincék napja
bizony a környék településeirõl,
Keszthelyrõl és Hévízrõl is jócskán
vonzott ide vendégeket.
– Mivel kívánják megalapozni a
következõ szezon eredményességét?
– Már az idei év elején körvonalazódtak a leglátványosabb fejlesztések. Mintegy 200 millió forint
vissza nem térítendõ támogatást
nyertünk a közel 700 méter hoszszú „élmény-sétány” építésére, a
strandi fogadóépület modernizálására, és egy fitneszparkban elhelyezett rekreációs élménypontok létesítésére. A kiviteli tervek nyáron elkészültek, zajlik a közbeszerzési eljárás és a számítások szerint október végén, vagy november elején
sikerül megkötni a szerzõdést, átadva a munkaterületet a nyertes
vállalkozónak. Ha az idõjárás továbbra is a kegyes arcát mutatja,
akkor a mérnöki becslések szerint a
májusi pünkösdi szezonindításra
minden kész lesz.
A strand fejlesztésére szerencsére sok, megvalósításra alkalmas
ötletet, javaslatot kaptunk a vendégektõl is, és az ott vendéglátóegységet üzemeltetõ vállalkozóktól
is. Az itteni bevételek jelentõs hányadát most is visszaforgatjuk a
strand szebbé, komfortosabbá tételére. A burkolt sétány, jövõre már
egészen a hátsó gyermekmedencéig kanyarog majd, de rendbe
tesszük a hátsó pénztár környezetét is. A strandot kettészelõ kabinsornak, mint kiderült, mind látvány
vonatkozásában, mind közlekedési

lyezésére irányulnak. Az önkormányzati karbantartói tárolónak
tényleg nem a strand legértékesebb részén kell helyet foglalnia,
ezért azt el is bontjuk és egy kisebb, de a céloknak megfelelõ, kerítés melletti, az illemhely közelében létesítendõ épületbe költöztetjük. A helyén újabb pihenõhely
létesül és 2000 négyzetméter zöld
terület felszabadul.
A Zalai Balaton-part strandbevételei egyenesen arányosak a hektárra, vagy négyzetméterre vetített
strandnagysággal. Ha a jelenlegi 4,5
hektár nagyságú strand méretét
optimálisan megnöveljük, akkor jó
esetben akár az éves bevételünk is
nõhet. Gondolkozunk egy élmény-

–Jut-e pénz az utak, járdák felújítására?
– Október derekától, mintegy 6
millió forint önerõ felhasználásával, elemes térkõ-burkolattal teljesen megújítjuk a köztemetõ belsõ,
kavicsos, több helyütt kátyús úthálózatát. A lakók jogos igényének
megfelelve, idén körülbelül egy kilométer hosszban kapott új, martaszfaltos burkolatot a Bece-hegyi
Kápolna utca, a Szilváskerti utca, a
Nyár utca, a Hétház utca és kisebb
közök. A tavaszig beérkezõ adóbevételeink egy részét szintén a szilárd burkolatú aszfaltozásra fogjuk
elkölteni. Elég sok önkormányzati
közút haladta meg a 20-25 éves
életkort. A felújítás sok helyen vált
idõszerûvé. Az útjainkra rekonstrukciós tervet készítettünk. Az állami tulajdonlású, a Magyar Közút
kht. kezelésében
lévõ Kossuth utca
modernizálását is
kezdeményeztük. Itt az élelmiszerüzlet melletti
terület köztéralakító munkálatait
végezzük el.
Eljutott az örvendetes hír hozzánk is, hogy jövõre a 71-es fõút
Balatongyöröktõl
a Veszprém–Zala
megyehatárig
terjedõ pályaszakaszát korszerûsítik. Várhatóan tavasszal a Szép-kilátón az autóparkoló és a kilátó
pont közötti százméteres szakasz
térburkolására is
gondot fordítunk, hogy akár a
mozgáskorlátozottak is élvezhessék a gyönyörû panorámát. Itt a
térvilágítást is modernebbre cseréljük.
Még õsszel, saját források felhasználásával szeretnénk elkezdeni az önkormányzat épülete elõtti
udvarrész, illetve az egészségház
és a posta körüli térrész parkosítását, parkolóhelyek kialakításával. A
vonzóbb faluközpont megvalósítása közérdek. Ugyancsak megvannak az engedélyezési tervek a 71es fõút körforgalom és a Szép-kilátó közötti szakaszán kialakítandó
gyalogjárda kivitelezésére. Évtizedes vágyálma teljesül a felsõcsetényi településrész lakóinak,

medence létesítésén is, de ezt inkább az elkövetkezõ években szeretnénk megvalósítani. A Bakonyerdõ Zrt. több mint 312 millió forintos beruházással fejleszti a Keszthelyi-hegység négy zalai településének, köztük Balatongyöröknek az
erdei kirándulóhelyeit. Két kilátó
november végére felépül; a rendezvények kiszolgálására víz- és
áramvételi lehetõség beiktatásával
megújul a Bélapi-pihenõ, amelyik
egy új tanösvény kiindulópontja
lesz.

hisz egyre több állandó lakos költözik a helyre, ahol régebben, jobbára csak nyaralók, présházak, pincék voltak. Jelenleg nem rendelkezünk 150-200 milliós bekerülési
költséggel, ezért csak szakaszokra
bontottan tudjuk elindítani a munkát, amelynek végén akár gyalog,
akár kerékpárral is biztonsággal be
lehet majd közlekedni a település
központjába, vagy a strandra. Figyeljük a pályázatok kiírását, hogy
mielõbb megnyugtató megoldást
találjunk.

szempontból vajmi kevés haszna
van. A jelenlegi kabinkapacitás is
háromszorosa az igényeltnek, ezért
ezeket elbontjuk és a vendégeink
kedvében járva újabb, a vízhez közeli zöldfelületeket hozunk létre.
A vendégek mind a szolgáltatások minõségével, mind a mennyiségével elégedettek, ezért kell
megfogadni olyan ötleteiket, ami
például a jelenleg a központi részen
elhelyezkedõ raktár-mûhely áthe-
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Legjobbak az alsópáhoki hölgyek „Most mi ünnepeljük Önöket!”
Az összetett elsõ helyet megszerezve az Alsópáhoki Önkéntes
Tûzoltó Egyesület hölgyei bizonyultak kategóriájukban a legjobbnak
a harmadik országos kismotorfecskendõ-szerelési bajnokságon. A
tíz fordulóból álló megmérettetés utolsó versenyét Zalaszentivánon
tartották, ami a versenysorozat záró fordulója is volt egyben.

A verseny ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét, Dobson Tibor
tû. dandártábornok, a Magyar Tûzoltó Szövetség elnöke és Takács Ottó tû. alezredes, a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese, valamint Dormán
Miklós, Zalaszentiván polgármestere mondott beszédet. A szövetség
elnöke ezután oklevelet adott át a
dunai árvízi védekezésben kiemelkedõ helytállást nyújtó tizenegy
önkéntes tûzoltó egyesületnek, továbbá emléktárgyat adományozott

a Zala Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóságnak, a Zalaszentiváni
Önkéntes Tûzoltó Egyesületnek,
mint rendezõnek és a házigazda
település polgármesterének.
Dormán Miklós megköszönve az
elismerést, elmondta, a helyi önkéntes tûzoltó egyesülettel közösen ismét örömmel adtak helyet a
rangos rendezvénynek, és látták
vendégül az ország számos településérõl érkezõ versenyzõket.
A versenysorozat fõvédnöke,
Bérczi László tûzoltó dandártábor-

nok, a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság országos
tûzoltósági fõfelügyelõje érdeklõdésünkre elmondta, a katasztrófák elleni védekezés nemzeti ügy,
ami nemcsak a hivatásosok feladata, hiszen egy-egy mentés során
több szakterület is érintett, így
szükséges az ezen területeken
ténykedõ szakemberek közremûködése. Ebbe a sorba illeszkednek
az önkéntesek is, akik hatékonyan
tudják megkezdeni a mentést a
hivatásosok kiérkezéséig. A települési önkénes tûzoltók képezik
ugyanis a helyben lévõ, azonnali
segítséget, aminél gyorsabb
nincs, hangsúlyozta.
Kálóczi Imréné, az Alsópáhoki
Önkéntes Tûzoltó Egyesület csapatvezetõje elmondta, kemény
felkészülés elõzte meg a versenyt,
hetente két-három napon is gyakoroltak Töreki Tibor parancsnok,
hivatásos tûzoltó irányításával. A
tízbõl nyolc fordulót megnyertek,
a motor meghibásodása miatt egy
érvénytelen szerelésük volt, a
zalaszentiváni versenyen pedig
csak a második helyet tudták
megszerezni. Majdnem sikerült a
kitûzött cél, hogy minden fordulót
megnyernek, de nem bánkódnak,
a bajnoki címnek rendkívül örülnek. Ezúton is köszönik az önkormányzat és a szponzorok támogatását, ami lehetõvé tette, hogy a
ver-senysorozat minden helyszínére eljussanak.
–AL–

TÖBB A PÁLYAKEZDÕ, KEVESEBB A KÖZFOGLALKOZTATOTT

Cserszegtomajon pogácsával, a település díszpolgárának zászlós- retettel igyekeznek megoldást taborával: a cserszegi fûszeressel várták a helybéli aranykorúakat lálni az idõsek gondjaira is.
szeptember végén a tornateremben.
Kérdésre válaszolva a polgármester késõbb kifejtette: nagyon
büszkék a Tolvéth Gyula és feleséA meghívottaknak szüreti be- csodatévõ szorgalma, becsületes- ge: Koroncz Katalin által irányított
mutatóval készültek a Pipacs Óvo- sége, kitartása és példamutató helyi nyugdíjasklub aktív tevéda apróságai, a Szabó István Általá- munkája nélkül a község eredmé- kenységére, önzetlen szerepvállanos Iskola diákjai pedig irodalmi nyei sem lennének ilyen bíztatóak. lására és arra, hogy a klubfoglalkoajándékmûsorral lepték meg a A korosztály tagjait példaképeknek zásokat még a szomszéd települénagymamákat, nagypapákat. Köz- nevezõ településvezetõ szeretõ kö- sekrõl is látogatják. Az önkormányzat által és a polgármester pénzügyi keretébõl anyagilag is megbecsült klub tagjai legtöbbször irodalmi-, táncos-zenés mûsort adva sikeresen vesznek részt a falu hagyományos ünnepségein, fesztiváljain,
falunapjain.
A szociális kedvezménnyel nyújtott változatos és egészséges étkezést nap, mint nap közel százan veszik igénybe úgy, hogy a meleg
ételt nem csak házhoz viszik, de az
elesettekre külön is odafigyelnek.
Az önkormányzat gyakorta szervez
egészségügyi szûrõprogramokat,
de a rászorulóknak
akár tûzifával is segítekívánatra Marcaliból érkezett Palonek. A képtás Ágnes operett-, musical- és nóviselõ-testaénekes, aki a báli zenét szolgáltatület tagjai a
tó Szép Róberttel együtt gondos65 éven fekodott a vidám hangulatról. Az
lülieket idén
Idõsek Napján tartott mûsoros délkarácsonyutánt fehér asztalok mellett felkíkor is megnált vacsora is emlékezetessé tetajándékozte. Több mint 140 nyugdíjasnak
zák majd. Az
kedveskedtek tócsiban sült csirkeidõskorúak
mell filével, fasírozottal, zöldséges
zösségben és egészségben eltöl- méltó megbecsülése így nem csurizzsel és süteménnyel.
A hála, a tisztelet és a megbe- tött életet kívánva kitartásra buzdí- pán egy mûsoros délután megszercsülés jegyében Bartha Gábor pol- tott és arra, hogy problémás ügye- vezését jelenti Cserszegtomajon,
gármester köszöntõjében kiemel- ikkel bátran keressék föl a község- hanem a hétköznapok odafigyelõ
te: a még mindig aktív korosztály háza hivatalát, mert készséges sze- gondoskodását is.

Nõtt az álláskeresõk száma Zalában EURÓPAI MIKROHITEL CSÚCSTALÁLKOZÓ

Mintegy 100 fõvel nõtt a nyilvántartott álláskeresõk száma Zala
megyében, szeptember végén 15 100 álláskeresõt regisztráltak a
kirendeltségeken – közölte a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja.

A legnagyobb mértékben – közel
4 százalékkal – Zalaegerszeg és
Keszthely térségében nõtt az álláskeresõk száma, Letenye térségében
viszont több mint 5 százalékkal kevesebb álláskeresõt tartottak nyilván szeptemberben, mint augusztusban.
A gazdaságilag aktív népesség
11,4 százaléka volt nyilvántartott álláskeresõ Zala megyében. Az elmúlt
öt év adatai szerint az õsz elsõ hónapjában többen kerestek állást a
kirendeltségeken, mint a korábbi
hónapokban. Az emelkedés részben
a pályakezdõk számának növekedésével, valamint a közfoglalkoztatásban részt vevõk számának mérséklõdésével magyarázható.
Szeptemberben az álláskeresõk
11,7 százaléka, mintegy 1,8 ezer fiatal volt pályakezdõ. Zalaegerszeg
és Nagykanizsa vonzáskörzetében a
munkanélküli fiatalok aránya alacsonyabb volt a megyei átlagnál,
míg a többi térségben 11,8 – 12,4
százalék körül alakult.
Az elmúlt hónapban 1,3 ezer új
álláshelyet jelentettek be, közel ezret nem támogatott foglalkoztatás
keretében ajánlottak a munkaadók.
Legnagyobb számban segéd- és alkalmi munkásokat, tehergépkocsivezetõket, bolti eladókat, forgácsolókat, hegesztõket, lakatosokat és
húsfeldolgozókat kerestek.
A kirendeltségeken több mint
2,2 ezer álláskeresõt regisztráltak,
közülük 256-an korábban még
nem szerepeltek a nyilvántartásban. A közel 2 ezer ismételten álláskeresõvé váló munkanélküli
több mint 60 százaléka egy éven
belül veszítette el ismét állását, és

mintegy ötödüknél már 4 évnél is
hosszabb idõ eltelt a regisztrációból való kikerülésük óta. A nyilvántartásból kikerülõ 2,1 ezer álláske-

resõ közül 1150-en tudtak elhelyezkedni; közel 300-an támogatott foglalkoztatás keretében, 870en pedig az elsõdleges munkaerõpiacon találtak munkát.
Az év elsõ 9 hónapjában összesen közel 12,7 ezer álláskeresõ tudott elhelyezkedni Zala megyében,
mintegy 5,8 ezer ember támogatott munkakörben.

SIKERT ARATOTT A CREDINFO HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER
 A Magyar Mikrofinanszírozási Hálózat meghívására Budapesten tanácskoztak Európa mikrohitel hálózatainak vezetõi a
közelmúltban. A rangos szakmai eseményen részt vett Jorge
Ramirez Puerto, a European Microfinance Network (EMN)
igazgatója mellett az Egyesült Királyság mikrofinanszírozási
hálózatának ügyvezetõ igazgatója, Németország, Belgium,
Spanyolország, Olaszország valamint az északi skandináv országok hálózatainak vezetõi. Zala megyét Nagy András, a megyei vállalkozásfejlesztési alapítvány ügyvezetõ igazgatója
képviselte, aki nagy érdeklõdés mellett mutatta be a
CREDINFO hitelinformációs rendszert.
Magyarország számára külön
jelentõséggel bír, hogy a tanácskozáson az európai szakmai kérdések megvitatása mellett külön
napirend volt a magyarországi
mikrofinanszírozási szektor áttekintése is, melynek során a fórum
résztvevõi szakmai ajánlásokat,
direktívákat fogadtak el a magyar
döntéshozók számára. A nemzetközi tapasztalatok figyelembevételével meghatározott ajánlások
magukban foglalják a mikrofinanszírozó szektorra vonatkozó legfontosabb jogi szabályozási direktívákat valamint a közpénzekbõl
történõ programfinanszírozás legfontosabb alapelveit is. Közös volt
az az álláspont, miszerint a jogi
szabályozás tekintetében Magyarország nagyon jól teljesít.
Európában az elsõk között itt
tették lehetõvé non-profit alapítványok számára a mikro-hitelezés lehetõségét. Pillanatnyilag kizárólag ezek a vállalkozásfejlesztési alapítványok folytatnak olyan
mikrohitelezési tevékenységet
Magyarországon, mely során a
program pozitív társadalmi hatása nagyobb jelentõséggel bír,
mint a pénzügyi megtérülési

Nagy András
szempontok. Mint ismert a
mikrofinanszírozás lényege, hogy
olyan ügyfelek számára nyújt kisebb összegû kölcsönöket, akik a
profitorientált pénzügyi szolgáltatóknál csak korlátozott mértékben
hitelképesek elsõsorban gazdaságossági és kockázati megfontolások miatt.
Magyarországon a Nemzeti
Kisvállalkozás-fejlesztõ Konzorciumot alkotó megyei vállalkozásfejlesztési alapítványok jelentik
ennek a finanszírozásnak a gerincét. Az alapítványok által jelenleg

kezelt hitelek összege meghaladja a 32 milliárd forintot, amely több
ezer magyar család boldogulását
szolgálja.
A rendezvénysorozat részeként megtartott nemzetközi konferencia 15 országból érkezõ résztvevõi megerõsítették, hogy a magyar tapasztalatok átvételét szorgalmazzák! Külön kiemelték a vállalkozásfejlesztési alapítványok
szakmai tevékenységének jelentõs nemzetközi szerepét is.
Pozitív példaként hozták fel a
teljesen magyar fejlesztésû –
Nagy András, a Zala Megyei
Vállakozásfejlesztési Alapítvány
igazgatója által bemutatott –
CREDINFO hitelinformációs rendszert, mely már most jelentõs
nemzetközi díjakban részesült. A
nagy nemzetközi érdeklõdésre
való tekintettel a rendszer már mûködik Norvégiában, illetve a
DIFASS projekt keretében bevezetése folyamatban van Szlovákiában, Spanyolországban és
Olaszországban is. A rendezvénysorozat vendégei között jelen
voltak az EMN Jogi és Szabályozási munkacsoportjának tagjai is,
akik székesfehérvári látogatásuk
során az RVA szakmai tevékenysége mellett a CREDINFO rendszert is tanulmányozni kívánták.
Magyarországon
jelenleg
huszonhat szervezet használja a
CREDINFO rendszert, amely alkalmas hitelkérelem on-line fogadására és kezelésére, gyakorlatilag a teljes hitelbírálatot on-line
lehet végezni, emellett statisztikai
és szociális elemzéseket is lehet
végezni.
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Az idei idõjárási viszontagságok, a hosszú tél és a kései tavaszodás ellenére õszi árpából rekord terméshozam született a
pókaszepetki Zalagrár Kft.-nél, jól
teljesített az õszi búza is, de a kukorica és a szója terméshozama
elmaradt a várttól. Az idei év
eredményeirõl, a beruházási tervekrõl, a szervezeti változásról
Pintér Sándor leköszönõ ügyvezetõ igazgatóval és Pál György leendõ ügyvezetõ igazgatóval beszélgettünk.

– Nagy volt a várakozás és az
ijedtség, hogyan vészelik át a növények a szokatlan idõjárás következményeit. Az április közepi kitavaszodás után a növények, átugorva a fenofázisokat, gyors fejlõdésnek indultak. A repce hamar szárba
és virágba borult, ami aggodalmat
keltett a terméshozam szempontjából – mondja Pintér Sándor. –
Nyárra azonban sikerült megnyugodnunk, az idõjárás szélsõsége ellenére pozitív hatásúnak bizonyult,
így idén a cég történetének legmagasabb terméseredményeit értük
el több növény esetében a területünkre jellemzõ adottságok (homokos, kavicsos talaj, dombok)
mellett. Õszi árpából 7,3 tonnát,
õszi búzából 6,7 tonnát, repcébõl
3,9 tonnát sikerült betakarítanunk
átlagban hektáronként. Aztán jött
az aszály igen magas hõmérsékletekkel, ami megviselte a kukoricát
és a szóját. Az idei évtõl kezdve pedig kukoricáinkat kultivátorozzuk a
jó vízmegtartóképesség megõrzése érdekében. A terméshozam 4,84,9 körüli, bízunk benne, hogy a
betakarítás végére eléri az öttonnás átlagot hektáronként. A szója
sajnos negatív rekorddal zárt 1,7
tonna hektáronkénti átlag termésmennyiséggel.
– Hogyan „teljesített" a gyümölcsös?
– Meggyesünk, amely már nem
éppen fiatal ültetvény, kiváló terméshozamot produkált. Tizenöt

AGRÁRIUM

REKORD TERMÉSHOZAMOK ÉS VEZETÕVÁLTÁS A ZALAGRÁR KFT.-NÉL

Világszínvonalú almaültetvényt hoznak létre
tonnát termett hektáronként, ami
az országos átlag közel kétszerese.
A körte szintén rekordtermést hozott a 35–38 tonna hektáronkénti
hozammal. Ez azonban eladási

Pintér Sándor
gondokat is jelent, mert túltermelés van. Az almánál a várthoz képest húsz százalékkal több termésre számítunk hektáronként. Még
tart szüretelése, minõsége jónak
ígérkezik. Egyedül a nyári almával
volt egy kis gondunk, a csöngedi
almást ugyanis egy alkalommal elverte jég. Azon dolgozunk, hogy jó
áron tudjuk értékesíteni. A nagy
termés miatt jelenleg logisztikai
problémáink vannak, de ez elõbbutóbb megoldódik.
– Milyen beruházásokat valósítottak meg?
– A beruházások tekintetében
furcsa helyzet figyelhetõ meg Magyarországon. Miközben a kis családi gazdaságok arányának növelését favorizálják, a nagygazdaságok
hatalmas mértékben fejlesztenek.
Még abban a tejágazatban is, ami
eléggé problematikus az alacsony

tejár, a nagyfokú import, a hazai
feldolgozóipar gyengesége, illetve
a tejkvóta 2015-ös kivezetése következtében. Mindebbõl az látszik
számunkra, hogy az agrárium mégiscsak a koncentráció és a hatékonyság növelése felé mozdul el
hazánkban is. Úgy gondoljuk, éppen ezért nekünk is fejleszteni kell.
Lehet, hogy nem minden úgy térül
meg, ahogy szeretnénk, a termelést azonban növelnünk kell, olcsó,
jó minõségû termékekkel a piacokat meg kell tartanunk, mert más
út nincs.
Idén cégünk hatalmas fejlesztésekbe fogott, lecseréltük a nagy
traktorokat, vettünk egy kultivátort és egy permetezõ hidas traktort, amivel minõségi problémáink
vannak. Ez utóbbit egyébiránt
azért vásároltuk meg, mert tavaly
betiltották a légi permetezést,
amit idén viszont megengedtek.
Tavasszal 6,5 hektáron új almaültetvényt
létesítettünk.
Ezzel

Felhívás az Arany János Tehetséggondozó Programba
történõ jelentkezésre
Az Emberi Erõforrások Minisztériuma
2013/2014. tanév rendjérõl szóló
47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet alapján
pályázatot hirdet helyi (települési és
megyei) önkormányzatok és nemzetiségi önkormányzatok számára tehetséges, nyolcadik évfolyamos tanulóinak
az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételére.
A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetû, tehetséges
diákok továbbtanulását.
Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében lehetõség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetû tehetséges gyerekek
olyan középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, nevelõdjenek, amelyek célul tûzték ki a tehetséggondozást és a felsõfokú
tanulmányokra való eredményes felkészítést.

A Tehetséggondozó Programba jelentkezhet minden
olyan tanuló, aki

–
–
–
–

tankönyv, taneszköz
kollégiumi étkezési
utazási
ruházkodási támogatások rendszere

Kollégiumi bentlakásos program-hétvége
A program résztvevõk számára a kollégiumi elhelyezés kötelezõ!
Havonta egyszer és egy tanévben legalább 10 alkalommal szervezõdik, melyen a tanulók részvétele kötelezõ. A tíz alkalomból legfeljebb három a tanév során átcsoportosítható, és így például õszi-,
tavaszi-, nyári szünetben nagyobb belföldi és külföldi kirándulásokat
szervezünk.
Pályázni a pályázati felhívás hiánytalanul kitöltött ûrlapjainak
beküldésével lehet, amelyek a programban már részt vevõ középiskolákban szerezhetõk be, vagy letölthetõk az Emberi Erõforrások
Minisztériuma honlapjáról www.kormany.gov.hu (Emberi Erõforrások Minisztériuma Oktatásért Felelõs Államtitkárság).

a) tanulói jogviszonyban áll, és a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik abban a tanévben, amelyben a pályázat meghirdetésre kerül, és
b) az e pontban meghatározott valamelyik feltételnek megfelel:
ba) hátrányos helyzete a 2013. augusztus 31-én hatályos közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § (1) bekezdés 14. pontja alapján került megállapításra, vagy
baa) a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) hátrányos helyzetû,
bb) a Gyvt. 52. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont
nyújtó ellátási formájában részesülõ átmeneti nevelésbe vett, vagy a
programba történõ jelentkezés idõpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett,
bc) a gyermekjóléti szolgálat Gyvt. 40. §-a szerinti – az általános
iskola és a szülõ kezdeményezésére elkészített – javaslata alapján rászorult. A gyermekjóléti szolgálatnak a rászorultság kérdésében annak alapján kell döntenie, hogy kellett-e a Tehetséggondozó Programba történõ jelentkezést megelõzõ három éven belül a Gyvt.
39. §-a alapján az érintett tanuló érdekében intézkednie.

A pályázatot legkésõbb 2013. december 12-ig – postai úton – a
települési önkormányzat juttatja el az elsõ helyen kiválasztott középiskola címére! Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „Arany János
Tehetséggondozó Program".
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– képviselõ-testületei határozatot
– nevelõtestületi nyilatkozatot
– szülõi nyilatkozatot
– tanuló személyi adatlapot
– az osztályfõnök jellemzését, kiemelt hangsúllyal a hátrányos
helyzet alátámasztásával (2 példányban)
– a tanuló kézzel írott önéletrajzát (2 példányban)
– a jelentkezési sorrendet tartalmazó intézményi lapot
– a hátrányos helyzetet, vagy a rászorultságot igazoló hivatalos
dokumentum fénymásolatát

Az 5 éves képzés során a Program kiemelt céljai között szerepel, hogy
– a tanulók felkészültek legyenek felsõoktatási intézményben
történõ továbbtanulásra,
továbbá térítésmentesen
– szerezzenek angol (vagy más idegen nyelvbõl) középfokú
nyelvvizsga bizonyítványt,
– informatikából szerezzék meg az ECDL-bizonyítványt,
– a tanulók gépjármûvezetõi engedéllyel is rendelkezzenek.
A pedagógiai eszközök mellett a kollégium személyre szóló szociális segítséget nyújt a diákok szocializációját hátráltató anyagi
nehézségek ellensúlyozására:

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak
a programban részt vevõ intézményekben, Zala megyében:
z Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium, 8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 16.
– Sümegi László kollégiumigazgató (Tel.:
+36 92/510-200)
– Käsz Ildikó igazgatóhelyettes, programgazda (Tel.: +36 92/596-445/27)
z Zrínyi Miklós Gimnázium 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 30. (Tel.: +36 92 313-490)
SZERETETTEL VÁRUNK
MINDEN ÉRDEKLÕDÕT!

Hogyan lehet a Programba bekerülni?

A pályázat eredményérõl 2014. február 6-ig a középiskola tájékoztatja a jelentkezõket.

együtt összesen 14 hektárra jéghálót helyeztünk ki, és korszerûsítettük az öntözõrendszert. Ezekbõl a
beruházásokból csak a 6,5 hektárra
kihelyezett jégháló volt támogatott beszerzés.
– Az almásban milyen további
fejlesztéseket terveznek?
– Almakoncepciónk az, hogy az
53 hektáros ültetvényt teljesen felújítjuk új, piacon jobban kelendõ
fajták telepítésével, kétéves ütemezéssel. Ebbõl 14 hektárt már
felújítottunk, idén 19 hektáron telepítünk, a fennmaradó területen
pedig két év múlva cseréljük a gyümölcsfákat. Jó hír számunkra, hogy
a teljes alma- és körteültetvényre
megnyertünk egy pályázatot, ami
csepegtetõ öntözõrendszer kiépítését teszi lehetõvé. Ez víztakarékosabb, mint a meglévõ esõztetõ
rendszer, ami továbbra is a fagyvédelmet illetve a színezést szolgálja.
A csepegtetõ öntözõrendszerrel
pedig a víz- és tápanyagpótlást

Pál György
tudjuk majd elvégezni. A pályázati
támogatás segítségével vásárolunk
három gyümölcsöstraktort, permetezõt és fûkaszát, így mindenbõl hat lesz. Ez azt is jelenti, hogy a
tizenkét óra helyett mindössze hat
óra alatt tudjuk elvégezni az almás
permetezését. Mindez együttvéve
nagy jelentõségû, mert világszínvonalú almaültetvényt hozunk létre. Ez egyben komoly felelõsséget
is jelent, nagyobb tudást és jobb
munkavégzést követel meg valamennyi munkatársunk részérõl, hiszen ennek a beruházásnak meg
kell térülnie.
– Ön hamarosan visszavonul az
operatív irányításból. Hogyan emlékszik vissza az eltelt évekre?
– Jövõ év március elsejével húsz
évet leszek a cégben. Ez a két évtized igen gyorsan elszaladt, sok volt
a program, nem igazán unatkoztam. Emlékszem, hogyan kezdtem,
milyen volt akkor a gazdaság, és
hogyan fejlõdött évrõl évre. Örömmel mondhatom, hogy egy nagyon
erõs, stabil és korszerû céget adok

át utódomnak, ami persze nem jelenti azt, hogy nem fejleszthetõ tovább. E tekintetben úgy gondolom, hogy a fokozatosságot be kell
tartani, nem szabad túlságosan
elõre szaladni, mert alkalmazni is
tudni kell a bevezetett legkorszerûbb technológiákat. Az elmúlt néhány évben ugrásszerû fejlõdés figyelhetõ meg az agrotecnikában,
amit szakmailag és anyagilag is fel
kell tudni érni. A Zalagrár Kft. képes
lesz ezekre a fejlesztésekre, Pál
György személyében pedig kiváló
szakembert találtunk, hisz végzettségét tekintve erdész technikus,
agrármérnök,
vadgazdálkodási
szakmérnök, növényvédelmi szakmérnök, tehát összességében minden végzettséggel rendelkezik,
amivel cégünk foglalkozik. Õ 2014.
január elsejével veszi át a vezetést,
én pedig tanácsadóként dolgozom
tovább.
– Ön hogyan vélekedik a cégrõl, a jövõrõl?
– 2013 áprilisa óta dolgozom itt
a Zalagrár Kft.-nél. Ezen idõ alatt
próbáltam a cég mûködésébe belelátni, próbálok jelenleg is mindent elsajátítani ahhoz, hogy megfeleljek a tulajdonosok elvárásainak. Valóban egy nagyon erõs, stabil, sokrétû cég vezetését vehetem
át. A mostani vezetés nagyon sok
áldozatos munkával építette fel a
céget, melyhez csak gratulálni tudok. Jelenleg a cég operatív irányítását végzem. Termelésünket tekintve olyan környezetkímélõ integrált gazdálkodási rendszerben
termelünk, ahol a korszerû technikák, technológiák mellett az ökonómiai és ökológiai szempontokat
is figyelembe vesszük. Úgy gondolom, hogy a jövõ a precíziós növénytermesztésé, amelyik utat cégünk is választotta. Én mindent
megteszek azért, hogy a helyes útról ne térjünk le, és hogy a
Zalagrár Kft. a jövõben is megõrizze jelenlegi jó hírnevét, és szakmai
pozícióját tovább növelje vezetésem alatt.
Antal Lívia

A SZEGEDI GABONAKUTATÓ

vetõmagajánlata és újdonságai
A jól megválasztott vetõmagok, a talajmûvelés és a növényvédelem módja jelentõsen befolyásolja a gabona- és kukoricatermesztés mennyiségét és minõségét, hangzott el a szegedi Gabonakutató Kft. táplánszentkereszti növénynemesítõ állomásán közelmúltban rendezett szakmai fórumon. Vas, Somogy és Zala termelõi kukorica- és szójabemutatón vettek részt, amellett tájékoztatást kaptak a Gabonakutató fajta- és hibridajánlatáról.

Vadvári László területi képviselõ
az õszi kalászosok közül kiemelte
két piacvezetõ búzájukat, melyek
sikeresen termeszthetõk a Nyugat-Dunántúlom. A GK Békés korai
érésû, javító minõségû szálkás búza, prémiumkategóriás, vadveszélyes helyre is vethetõ. A GK Csillag
átlagos minõségû, de nagy termõképességû korai tar búza. A GK
Szala és a GK Marcal õszi búzákat
Táplánszentke-reszten nemesítették ki, kifejezetten tájfajta, sikeresen termeszthetõ Nyugat-Dunántúlon. Mindkettõ középérésû búza,
a különbség csak annyi, hogy a
Marcal gyengébb talajon is jól terem. Mint mondta, az új nemesítésû portfoliójukból nagy reménységük a GK Körös és a GK Berény,
mindkettõ korai, de az elsõ tar,
míg a másik szálkás õszi búza.
Megbízhatóak és
jó
malomipari
minõséget tudnak.
Új tritikálé fajtájuk a GK Szemes, melynek
különlegessége,
hogy szeme a
búzáéra hasonlít
és nem a rozséra. A tritikálét

„takarmánybúzának” tartják számon, de a Gabonakutatónál vizsgálják malom- és élelmiszeripari
hasznosíthatóságát, erre a célra a
GK Szemes alkalmas lenne.
A GK Stram és a GK
Judy kétsoros õszi árpa,
az utóbbi kifejezetten
ajánlott Zala megye éghajlati, talajadottsági viszonyaira.
A GK Gabriella középérésû fajtarepce,
télállósága kiváló, termõképessége meghaladja a 4 tonnát hektáronként intenzív körülmények között. Õszi káposztarepce hibrid a

Finesse, óriási becõtömeget fejleszt és nagy a stressztûrõ képessége. Új, korai hibrid a Nicola,
melynek elõnye, hogy becõtömege egy szintben helyezkedik el, és
egyszerre érik.
A Gabonakutató piacvezetõ középérésû szójája, a Pannónia Kincse (alsó fotó). Nagy biztonsággal
érik be az ország nyugati részén,
így Zalában is. Szintén sikeresen
termeszthetõ az Aires, ami alacsony tripszin-inhibitor tartalmú
szójafajta.
Vadvári László tájékoztatta a jelenlévõket arról, hogy idén hibridváltásba kezdtek a kukorica esetében, így a TC 259-es, a Boglárt és a
Szegedi 349-es már nem kapható.
A Sarolta igen korai, háromvonalas
hibrid, amit Zalában is szívesen termesztenek. A Saroltához hasonló
kedvezõ tulajdonsággal bír a GKT
288 kukoricahibrid. A Kenéz középérésû, kétvonalas hibrid, kimagasló terméspotenciállal rendelkezik. A Szegedi 386-os, kettõs hasznosítású középérésû hibrid gyengébb talajokon jól teljesít.
A Gabonakutató újdonságként
szuperkorai éréscsoportú kukoricafajtákat ajánl. A TK 175 és a GKT
211 június 20-ig vethetõk. Táplánszentkereszten 6,5–8 tonna termésátlaggal takarították be a nyári nagy aszály ellenére. Tehát hozta
az elvárt szintet, amibõl az is következtethetõ, hogy a fõvetésben
is eredményes lehet az egyébiránt
másodvetésbe ajánlott fajta. Új
hibridajánlat a GKT 372 és a GKT
376 (felsõ fotó), melyek nagy termõképességgel rendelkeznek intenzív termõterületeken.

