RÉGIÓ

BERUHÁZÁS
2013. január elseje történelmi
dátum Letenye életében, a
szlovén–horvát–magyar hármas
határ mellett fekvõ város negyvenkét év után válhatott ismét
járási székhellyé. Erre a változásra gazdaságfejlesztéssel is készültek, négyéves elõkészületi
munkát követõen sikerült meggyõzniük a Müller Drogérialánc
vezetését, hogy magyarországi
logisztikai központját Letenyére
telepítse.

– Városunk életében hatalmas
mérföldkõ, hogy a logisztikai központ a hármas határ és autópályák
adta lehetõségekre felfigyelve ide
települt, és megkezdte mûködését
2012-ben – hangsúlyozta Halmi
Béla, Letenye polgármestere, akit
az elmúlt idõszak értékelésére kértünk. – Ez mindenképpen kitörési
pontot jelent számunkra Nagykanizsa árnyékában, a helyi gazdaság
élénkítése mellett jelentõs a foglalkoztatás bõvítésében betöltött
szerepe is. A logisztikai központban 250 fõ állandó alkalmazott,
míg 100–150 ember egyszerûsített munkaviszonyban dolgozhat
maximum kilencven napig egy évben, és ezzel a lehetõséggel a közmunkások is élhetnek. Fontos
megemlíteni azt is, hogy a cég bõvíti gépjármûparkját. Ezek egy része már magyar rendszámú kamion, ami a gépjármûadó szempontjából elõnyös számunkra.
– Visszatérve a közigazgatás
átalakítására, az önkormányzatok számára új feladatfinanszírozási rendszert is bevezettek.
– Költségvetésünket, mint minden önkormányzat úgy tervezte
meg, hogy hiány felhalmozása nélkül kell gazdálkodnunk. Fontos
elõrelépés volt az is, hogy az önkormányzatok átadhatták a hatósági munkát a járási hivataloknak,
ennek köszönhetõen csak azokra a
feladatokra koncentrálhatnak, ami
a dolguk, vagyis olyan települési
fejlesztésekre, melyek a helyi la-
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Beruházásokkal teli év Letenyén

Halmi Béla
kosság érdekeit szolgálják. Ebben
nemcsak az infrastrukturális beruházások élveznek elõnyt, hanem a
munkahelyteremtés érdekében
tett intézkedések is.
–Vegyük sorba fejlesztési feladataikat!
–Van olyan beruházás, melyet
már befejeztünk, míg más munkák
folyamatban vannak. Egy elbírálásra várunk. Az IPA magyar–horvát
együttmûködési programban valósulna meg ez a projekt, ami kerékpáros turisztikai tematikus túraútvonal feltárását, valamint az
egyedutai mûvelõdési ház szálláshellyé, kerékpáros központtá alakítását tenné lehetõvé, ahol kerékpáros szerviz és bolt is mûködni
fog. Ehhez kapcsolódik a Murakeresztúr felé vezetõ út rekonstrukciója, amit a Magyar Közút N.
Zrt. végzett el több mint ötszázmillió forintból. Számunkra
azért fontos ez a beruházás, mert
ez az út immár kerekezhetõ a régi
határállomástól Nagykanizsáig illetve Murakeresztúrig. A Buda-

pestrõl vonattal érkezõ kerékpáros
turisták mindkét vasútállomásról
Letenyét és a Mura–Dráva térséget
meg tudják közelíteni az elkészült
úton.
A csapadékvíz-elvezetés megoldására 105 millió forintot költöttünk. Nyolc utcában folytak a
munkálatok, ahol szükséges volt
beton árkokat fektettek le, míg máshol kimélyítették az
árkokat. A beruházás katasztrófavédelmi célokat is
szolgált, ugyanis az
esõvíz okozta károk
helyreállítására
nem lesz lehetõség
vis maior támogatásra. Végéhez közeledik szennyvízprojektünk is, ami
szintén IPA programban
valósul
meg. Új szennyvíztisztítót építettünk,
a tisztított szennyvíz pedig zárt csõrendszeren folyik
be majd a Murába.
– A többi pályázatot már elbírálták?
– Igen, és ezzel kapcsolatban jó
hírekrõl tudok beszámolni. A Nyugat-dunántúli Operatív Programhoz benyújtott 200 millió forintos pályázatunk támogatást
nyert, így végre megújulhat
egészségházunk, melynek elõnyeit a térség lakói is élvezhetik. A
kivitelezési munkák jövõre kezdõdnek meg. Kívül-belül teljesen
megújítjuk az épületet, és ide költöztetjük a gyermekorvosi rende-

HORVÁT–MAGYAR PROJEKT A MURA RÉGIÓ EGYÜTTMÛKÖDÉSÉBEN

lõt és a védõnõi szolgálatot. A járóbeteg-szakellátást továbbra is a
nagykanizsai Dorottya kórház biztosítja. Hosszú távú tervünk, hogy
az egészségház a balneológia felé
szakosodjon, miután termálfürdõvel rendelkezünk.
Nyert a 204 millió forintos
KEOP pályázatunk is, melyre szin-

ként az iskola és az óvoda rekonstrukciójához. A BM önerõalapra is nyújtottunk be pályázatot, hogy minél kevesebb hitelt
kelljen felvennünk. Itt köszön
vissza az a döntésünk, hogy az általános és zeneiskola mûködtetését bevállaltuk, így az energiatakarékos üzemeltetését szolgáló

Az egészségház felújításának látványterve.
tén régóta vártunk. A projekt az
iskola és az óvoda külsõ felújítását, hõszigetelését, nyílászárók
cseréjét, hõszivattyús fûtési rendszer kialakítását teszi lehetõvé jövõre. A beruházás 15 százalékos
önerõt igényel, amit fejlesztési hitelbõl szeretnénk biztosítani. Jó
hír, hogy a NAV veszélyes anyag
szállítási ellenõrzései során beszedett bírság 30 százaléka bennünk
illet, ami hétmillió forintot tesz ki
jelenleg. Miután az összeget csak
környezetvédelmi célokra lehet
fordítani, felhasználhatjuk önerõ-

beruházással jelentõsen csökkennek ezen kiadásaink.
– Pályázati sikert értek el a
közmunkaprogramban is.
– Hátrányos helyzetû térségként százszázalékos támogatottságú közmunkaprogramban vehetünk részt. Havonta átlagban
negyven fõt tudtunk foglalkoztatni. Két csoportot indítottunk a belterületi utak illetve a belterületi árkok rendbetételére. A hivatalokban többnyire pályakezdõ fiatalok
dolgoztak, hogy munkatapasztalatot szerezhessenek. November el-

sejétõl 60–70 fõ képzése indult el,
akik többek között alapfokú kompetencia, konyhai kisegítõ, mezõgazdasági munkás, motorfûrész,
és kisgépkezelõ képzéseken vesznek részt április végéig. Az általános iskola pedagógusai alapfokú
kompetencia tanfolyamon oktatóként mûködnek közre. A normál
közmunkaprogramban mindeközben 52-en dolgoznak.
Mindenképpen szót érdemel a
közmunkások által elvégzett külsõ
állagmegóvási munkálatok a
Szapáry–Andrássy kastélyon. Az
ÉKKÖV Kft. kivitelezésében a földszinten új vizesblokkot is kialakítottunk.
– Ez az év a civil összefogás
szép példáját is megmutatta.
–Valóban. Az egyedutai kápolna rekonstrukciója az építtetõ
család leszármazottjainak kezdeményezésére, adományokból valósulhatott meg. A megújult kápolnát augusztus 20-án adtuk át.
Civil összefogással, társadalmi
munkával és az építtetõ család leszármazottai
segítségével
a
letenyei temetõben lévõ kápolna
is régi pompájában szépült meg,
csak a belsõ festés van hátra, a faliképeket eredeti formában állítják helyre. Jövõ nyáron szeretnénk majd átadni. Mindkét kápolna önkormányzatunk is hozzájárult, köszönet valamennyi adományozónak.
Városunk jövõre lesz 25 éves,
ez alkalomból egy igazán szép falinaptárt készíttettünk 2014-re, ami
összefoglalja az elmúlt idõszak jelentõs történéseit. Szõlõhegyeink,
tavaink, erdeink és a Mura folyó
népszerûsítése érdekében faborona pincénk mellé szeretnénk építeni egy gyönyörû kilátót, Boldog
Buzád tornya néven. Bízunk abban, hogy 2014-ben, városunk 25
éves fennállásának jubileumi évében a kilátó átadását is megünnepelhetjük, ami Letenye számára a
hármas határt is jelképezi – mondta Halmi Béla.
Antal Lívia

MAGYARORSZÁG ÉS HORVÁTORSZÁG IS

„Tervezzük együtt a jövõnket" Turisztikai összefogásban érdekelt
Kerékpárút, településfejlesztési és turisztikai fejlesztési terv készül
el a Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Társulás IPA –
HUHR/1101/2.1.4/004. számú Mura Régió EGTC, tervezzük együtt jövõnket címû projektjében. Tótszerdahelyen tartották a horvát–magyar
projekt nyitó konferenciáját a közelmúltban.

Dr. Bali Lóránt adjunktus elmondta, a Pannon Egyetem keszthelyi
Georgikon karának négyfõs kutatócsoportja dolgozta ki az együttmûködés elvét. A projektben a Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési
Társulás, Tótszerdahely, valamint a
horvát Gorican, Donji Vidovec és
Donja Dubrava települések vesznek
részt. Õk alkotják a Mura Régió Európai Területi Együttmûködési Társulást. Ez a szervezeti forma azért
elõnyös, mert önálló jogi személyként direktben pályázhatnak a
2014–2020 uniós pénzügyi idõszak
forrásaira. A társulás mûködése a
horvátországi és a hazai horvátság
megalapozott együttmûködésére
épül, hiszen a településeket összeköti a közös nyelv, a személyes kapcsolatok és a közösen végrehajtott
programok.
Ebben a projektben tervek és hatástanulmányok készülnek el a
Muramenti társulás területén megvalósítandó kerékpárútra, településfejlesztési terv Gorican és turisztikai
fejlesztési terv Donja Dubrava számára, melyekben a megújuló energiák
hasznosítása valamint a fenntartható
turizmus kap hangsúlyt. Az itt megfogalmazott elképzelésekkel igazodni kívánnak az egyéb IPA projektekhez, mint például a kerkaszentkirályi

Mura brand határon átnyúló turisztikai projekt célkitûzéseihez.
A nyitó konferencián Tislér István, Tótszerdahely polgármestere, a
Muramenti társulás elnöke elmondta, az elmúlt húsz évben a társulás
által megpályázott projektek többsége határon átnyúlóan valósult
meg. Ezáltal olyan személyes kapcsolatrendszer alakult ki, ami biztos

alapja a további közös munkának,
többek között a Mura régió, tervezzük együtt jövõnket címû projekt sikerének.
Marjan Varga miniszteri tanácsos
kiemelte, Horvátország uniós csatlakozásával ledõltek a vámhatárok, a
horvát–magyar települések közötti
együttmûködések lehetõségei kiszélesedtek. Ezzel élni kívánnak, mint
ahogy szívesen vesznek részt ebben
a projektben, melynek céljai fontosak
számukra.

Mario Moharic, Gorican polgármestere felidézte, hogy Tótszerdahellyel a sport, kultúra, gazdaság és
turisztika terén 1995 óta ápolnak
kapcsolatot. Magyarország uniós
csatlakozása után immár közös projekteket valósíthattak meg, mint a
Teli tál és folklórfesztivál, valamint
gazdasági park tervezése. Bízik abban, hogy a mostani projektben minél több lehetõséget találnak az
együttmûködés bõvítésére, és ezeket meg is valósíthatják.

Az Európai Unió Magyarország–Horvátország IPA Határon Átnyúló
2007–2013-as Együttmûködési Program „Közös tervezés és együttmûködés a határmenti térség hosszútávú fejlesztéséért” címû projekt nyitókonferenciáját Keszthelyen, a Balatoni Múzeumban rendezték december közepén. A 2013 októberében indult 16 hónapos projekt megvalósításában Magyarország részérõl Zala megye képviseletében a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség és a Balatoni Integrációs és Fejlesztési
Ügynökség, míg Horvátország részérõl Muraköz megye képviseletében
Medimurje megye Fejlesztési Ügynöksége és Medimurje Turisztikai Egyesülete vett részt.

A projekt célja, hogy a határon
átnyúló térség fejlesztéséhez megfelelõ hátteret biztosítson a közös
tervezés és szoros együttmûködés
keretében kidolgozandó tervezési
dokumentumok révén. A projekt
nyitó rendezvényén a magyar és
horvát partnerek az eddig szerzett
tapasztalatok összegzéseképpen, a
jövõ elképzeléseit felvázolva ismertették turisztikafejlesztéshez kapcsolt programjaikat, elképzeléseiket,
vállalásaikat.
Köszöntõjében Manninger Jenõ,
a Zala Megyei Közgyûlés elnöke kiemelte: a jó kapcsolatok erõsítéséhez hozzájáruló projekt hozzájárul az
uniós források hatékony elköltéséhez. A megyei önkormányzat egyik
fontos feladata a területfejlesztés. A
következõ uniós ciklusra készülés
komoly lehetõségeket kínál a szép
adottságokkal rendelkezõ megye
számára, hogy minél több forrást
szerezzen meg a munkahelyteremtéshez és a gazdaság fejlesztéséhez.
A Medimurje megye Fejlesztési
Ügynökség tevékenységnek a Joint
Planning CODE projektben betöltött

szerepérõl Hazic Valentina, projektmenedzser (REDEA) tartott prezentációt. Mint mondta: az EU és a nemzeti programok összhangba hozásával, véleményezési jogosítvánnyal
igyekeznek irányt mutatni a stratégiai gazdasági fejlesztésekhez, de
marad energiájuk a hálózatépítésre
és az oktatás megszervezésére és a
vállalkozók segítésére is. Medimurje
megye turisztikai trendjeit, a kínálati
elemeket, az egészség-, konferencia-, bor-, gasztronómiai, sport- és
welness turizmus erõsítésére tett lépéseket Grula Rudi, az 1999-ben ala-

kult turisztikai egyesület vezetõje
foglalta össze. Miért Turisztikai
Desztináció Menedzs-ment…? E kérdésre válaszolt Szalóky Jenõ, a
Gyenesdiási Turisztikai Egyesület
tiszteletbeli elnöke. Az Országos TDM
Szövetség elnökségi
tagja elõadásában kiemelte: a globalizált világban a lokális, alulról
építkezõ
turisztikai
rendszerek, szervezetek lehetnek sikeresek.
A közösségi kormányzás lehetséges szerepérõl a határon átnyúló
turisztikai fejlesztésekben már Kabai Gergely,
a Balatoni Integrációs
Közhasznú Nonprofit
Kft. Társadalomtudományi Kutatócsoportjának munkatársa beszélt.
Bali József, a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Kft. ügyvezetõje a konferenciát összegezve megemlítette,
hogy mindennek, mind a munkának,
mind az ünneplésnek megvan az
ideje. Most, egy hétéves programozási ciklus végéhez érve, a
2014–2020-as idõszakban megvalósuló fejlesztések tervezésének jött el
az ideje, amelyhez a Joint Planning
CODE projekt várhatóan eredményesen hozzájárul majd a határmenti
térség közös turisztikai-gazdasági
tervezési dokumentumának elkészítése által.

MEGYE
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ÉPÜLET-FELÚJÍTÁSOK ÉS KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS
BALATONMAGYARÓDON

Cserszegtomaj csúcsra járat Felelõs tervezéssel és helytállással

Cserszegtomaj egyensúlyban lévõ költségvetésének bevételi és kiadási fõösszege idén 624 millió 832 ezer forint volt, ebbõl igyekeztünk takarékosan, ésszerûen, racionális keretek között gazdálkodni.
Szerencsére nem küzdöttünk mûködési nehézségekkel és még 17,4
milliós „felcímkézetlen” tartalékalappal is rendelkeztünk, amibõl az év
utolsó hónapjára is megmaradt mintegy 12 millió. Az ez évre kitûzött
célokat úgy sikerült teljesíteni, hogy több helyen is racionalizáltunk és
igyekeztünk a feladatok ellátását a lehetõ legoptimálisabb keretek
között elvégezni – avatott be a község mûködtetésének anyagi vonatkozásaiba Bartha Gábor polgármester, akit a falufejlesztés idei irányairól kérdeztünk:

– Átadtuk a jelentõs uniós forrás
felhasználásával elkészült, mintegy
28 millió forint beruházási értéket
jelentõ, környezetbarát öko-parkot

a település központjában, ahol családbarát gyógynövény- és füvészkert is fogadja a helyieket és a turistákat. A „Cserszegtomaj zölden
gondolkodik” program keretében
május végén felavatott park a közösségi rendezvények megtartására is alkalmas és kihelyezett óvodai
foglalkozások és iskolai tanórák
helyszíneként is birtokba vették a
gyerekek. A pályázathoz kapcsolódóan fasort is építettünk és kialakítottunk itt hulladékgyûjtõ szigetet
és a komposztálással kapcsolatos
ismeretek gyakorlati elterjesztését
is felvállaltuk. Februárban azt is
számba vettük, hogy mire nem jut
majd elegendõ pénz. A nagyközség
területén található az okker- és pi-

vábbi utak modernizálására. A kátyúzási, padkaszélesítési program
felkaparós-darálós-vizesbázisú ragasztóanyagos tömörítésû, máshol

már bevált útépítési technológiát
részesített elõnyben. Martaszfaltos
technológia alkalmazásával felújítottuk a 2000 óta lakott Millennium utcát is. A tervekben szereplõ
rossz állapotú Fenyves és Csabagyöngye utcák burkolatának megújításáról sem mondunk le.
Sok két és három évtizedes tulajdonjog-rendezési ügyben próbálunk ésszerû és törvényszerû megoldásokat keresni. Számos jogszabályváltozás érintette mostanában
az egyes területek fejlesztését,
rendezését. December elsejétõl fõépítész intézi a település szabályozási és rendezési tervéhez kapcsolódó ügyeket, de építkezési láz
idén Cserszegtomajon sem volt. A

Útfelújítás a Kápolna soron.
ritbánya, ahol a hatvanas években
hagytak föl a termeléssel. A környezetvédelmi rehabilitáció viszont
ez idáig elmaradt. Hatósági kötelezések sora született arról, hogy e
területet Keszthely városával közösen rendbe kell tenni, ezért jelentõs összeget különítettünk el e célra, ám a rehabilitációt segítõ állami
pályázatok elmaradtak, így a 400
milliósra rúgó terhet, ha akarnánk,
sem tudnánk egyedül a vállunkra
venni. A testület arról határozott,
hogy 55 millió forintos ráfordítással felújítja a két fontos közlekedési tengelyként szolgáló Kápolna
sort és a Pajtika utcát. Az itt élõk
több mint egy évtizedes kívánságát sikerült teljesíteni. E mellett
legalább húszmilliót költöttünk to-

hiányzó, de hamarosan elfogadásra
kész szabályozási terv így nem jelentett hátrányt a beruházások,
építések esetében. Az ingatlanforgalom hasonló tendenciát mutat,
mint az országos átlag.
– A korosztályok összekötésének mély gyökerei vannak…
– Igen. A születésszám optimizmusra ad okot. Tavaly 34 baba érkezésének örülhettünk, idén pedig
húsz körül lesz az újszülöttek száma, akiknek családját 50 ezer forintos születési támogatással is segítjük a negyedévente tartott ünnepségeken. A fiatalok megkapaszkodását igyekszünk minden eszközzel
támogatni. A helyi óvoda és bölcsõde nagyon jól mûködik. Az iskola felügyelete, mûködtetése már a

KLIK-hez tartozik. Az elsõ három
hónap apróbb technikai nehézségein sikerült úrrá lenni. Az iskolához tartozó tornacsarnok megõrizte közösségi tér funkcióját. A helyi
sportegyesület új asztalitenisz
szakosztállyal gyarapodott. Van
már nõi kézilabda-, nõi torna-, férfi
kosárlabdacsapat is a már meglévõ
nagy tradíciójú szakosztályok mellett. A kétszeres Európa-bajnok
Mile Alexandra a Vietnámban tartott lábtoll vb-n negyedik helyezést ért el. Mostanában az iskolai
diáksportkör tagjai: az íjászok is sikert sikerre halmoznak. A szülõk
válláról levéve a terhet az önkor-

mányzat a meccsekre, bajnokságokra való eljutásban is segít. A fiatalok sikerei az idõsebb példaképeknek köszönhetõ. Idén két 90
esztendõs születésnapját ünneplõ
hölgyet is köszönthettünk. A hetente gyakorló, és havi rendszerességgel egymással találkozó, Aranykorúak Klubja példamutató módon
támogatja a tagjait és a falut. Ki mit
tud rendezvényeken, nótafesztiválokon, versmondóversenyeken és
táncos megmérettetéseken is szép
eredményeket hozva bizonyítanak.
A nagy távolság ellenére szorosra
fûztük Dálnokkal, erdélyi testvértelepülésünkkel a baráti, tartalommal
megtöltött kapcsolatot. Barátaink,
testvéreink érdekeiért kiállva részt
vettünk az Autonómiát Székelyföldnek! címmel zajlott nagy menetelésen.
– A hírek viszont nézeteltérésekrõl is szólnak…
– A hagyományos nagyrendezvényeket (falunap, bornap, sörnap,
szüreti felvonulás) és a nemzeti
ünnepeinkhez tartozó megemlékezéseket mind sikerült közmegelégedéssel, lélekemelõ családi légkörben lebonyolítani. Akad ugyan
egy független önkormányzati képviselõnk, aki rendszeresen, gúnyos
megjegyzésekkel, a közbeszerzések átláthatatlanságára hivatkozva
kritizálja a képviselõ-testület ülésein hozott döntéseket, köztük a
falunap anyagi elszámolását. A tömegeket vonzó, szabályos és törvényes keretek között bonyolított
fesztiválok megrendezésének költségeit és anyagi vonatkozásait belsõ ellenõr is vizsgálta. Minden részében szabályosnak ítélte az utalásokat, így a testület nem követett el semmiféle bûncselekményt.
Nincs takargatnivalónk. A demokrácia írott és íratlan szabályait is
betartjuk. A testületen belül megjelent rosszindulatú stílus és gondolkodás viszont sok erõt és energiát vesz el tõlem és minden érintett képviselõtõl. Bízom benne,
hogy bölcs józansággal és szeretettel megoldjuk ezt a problémát is.
Mi a karácsonyi ünnepségre áhítattal készülünk.
Nemes Norbert

Már a 2010-es önkormányzati választások után érzõdött, hogy
minden át fog alakulni. Az elõttük álló megoldandó feladatok érdekében a hivatal és az önkormányzat mûködését át kellett tekinteni,
és új alapokra helyezni. Így indult a 2010–2014-es önkormányzati
ciklus Balatonmagyaródon, ahol felelõs tervezéssel közösségi célú
fejlesztéseket is megvalósítottak az elmúlt három évben. Kalász Mátyás polgármesterrel emlékezünk vissza a kezdetekre, és értékeljük
az elért eredményeket.

– Ebben az önkormányzati ciklusban a nagy átalakulások idõszakát éltük, éljük meg. A közigazgatási reform részeként elsõként
meg kellett szüntetni a körjegyzõségeket, majd létrehozni a közös
önkormányzati hivatalokat. A települések járásokba szervezõdtek,
az iskolák állami fenntartásba kerültek. Mindez nagyon sok feladatot adott a mindennapokban, melyeket a hivatal és az önkormányzat munkájának köszönhetõen sikerült megoldanunk. Mindeközben fejlesztéseket terveztünk,
ehhez fontossági sorrendet állítottunk fel, s elhatároztuk, hogy
elsõként a közintézményeket és a
település környezetét tesszük
rendbe.
– Mivel kezdõdött ez a munka?
– Elsõként a közvilágítást terjesztettük ki a déli faluvégre, majd
felújítottuk a nagyon rossz állapotban lévõ ravatalozót, hogy az
a búcsúzás méltó helye legyen.

vélhetõen saját erõbõl valósítjuk
meg a jövõ évben. A térfigyelõ kamerarendszer kiépítésére is nyertünk forrást, így a két beruházás
több mint 18 millió forintnyi támogatást tett ki.
A Start munkaprogram keretében kistraktort szereztünk be
pótkocsi, tólólap, fûnyíróadapter
tartozékokkal, melyeknek nagy
hasznát vesszük. Most építünk
egy garázst, ahol ezeket az eszközöket
tárolni
tudjuk.
A
zalakarosi és keszthelyi kistérség
közösségi közlekedést szolgáló
projektjében mi is részt veszünk:
Balaton-magyaródon
három
buszváró és buszöböl újulhat
meg jövõ tavasszal.
– A település által üzemeltetett Kányavári-sziget rekonstrukcióját tervezik a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatósággal.
Elbírálták már a pályázatot?
– Igen, a pályázat támogatást
nyert, így megkezdõdhet a Kányavári-sziget
korszerûsítése.

Megújult az önkormányzati hivatal épülete
Idén a szintén nagyon elavult állapotú kultúrház rekonstrukcióját
hajtottuk végre. A falakig bontottuk vissza az épületet, ahol kívülbelül mindent felújítottunk a padlózattól kezdve a nyílászárókon, a
tetõszerkezeten át a szerelvények
és a vezetékek teljes cseréjéig. Az
épületet hõszigeteléssel láttuk el
és újra festettük. December 7-én
adtuk át a megújított, küllemében
megszépített kultúrházat idõsnapi ünnepség keretében. Önkormányzatunk jelentõs ráfordítással
saját erõbõl valósította meg a beruházást. Falumegújító munkánkat az önkormányzati hivatal
beázó épületének felújításával
folytattuk. Új nyílászárókat építettünk be, az egész tetõszerkezetet
kicseréltük, szigeteltük
és vakoltuk a külsõ falakat. A templom melletti közösségi tér kialakítását is megkezdtük. Itt
sétányokat alakítunk ki,
padokat helyezünk ki,
és új növényeket ültettünk, de ezt már csak
jövõre tudjuk befejezni.
A Leader pályázaton
nyertünk támogatást
ezekre a fejlesztésekre.
A projekt játszótér létesítését is tartalmazta,
amit azonban kihúztak,
így értelemszerûen kevesebb összeget kaptunk az igényeltnél. A
játszótér kialakítását

Többek között új fogadóépület,
kilátó, biciklitároló, parkoló épül, a
fahidat is felújítják. A beruházás
számunkra is nagy fontossággal
bír, mivel a megújuló sziget turistákat vonzhat településünkre is.
Ennek érdekében a templom melletti régi iskolaépületben szálláshelyek kialakítását tervezzük, ami
csoportos, családi és egyéni vendégfogadásra is alkalmas lenne.
Szeretnénk tovább üzemeltetni a
szigetet, a gazdaságosság és a
színvonalasabb
szolgáltatások
nyújtása egyaránt fontos, melyrõl
folyamatos tárgyalásokat folytatunk a vízügyi igazgatósággal.
– Az infrastrukturális felújítások mellett a közösségi élet is új
lendületet kaphat a településen.

Kalász Mátyás
– Feltétlenül, hiszen mikor elhatároztuk az épületek, különösen a kultúrház felújítását, azt is
elhatároztuk, hogy mindezt új
tartalommal töltjük meg. Önkormányzatunk megteremtette a fizikális feltételeket, olyan vezetõt
választott a kultúrház élére, aki
szervezõ munkájával és ötletességével más területen is már bizonyított, és akit a nagy többség
elfogad. Úgy vélem, megkezdõdhet a közösségépítõ munka,
melyben a lakosság is aktívan kiveszi részét. Az idõsek napja elsõ
nagy eseményként méltó kezdésnek bizonyult. Bízunk abban,
hogy a kultúrház olyan tartalmas
és színvonalas rendezvényektõl
lesz hangos, melyek a helyi igényekre és lehetõségekre épülnek, teret adva
valamennyi korosztálynak az együttlétre, a
szabadidõ hasznos eltöltésére. Ez azonban
már a közösségen múlik. Örömünkre szolgál
az is, hogy a Kis-Balaton
Alapítvány új elnökkel
és kuratóriumi tagokkal
folytatja munkáját a
kultúra és közmûvelõdés
terén
szoros
együttmûködésben a
lakossággal és az önkormányzattal.
Balatonmagyaród
szépen fejlõdõ település, a folytonosság ezen
a téren jól nyomon követhetõ a korábbi években is. A
2010-es választásokat követõ idõszak az önkormányzati és közigazgatási rendszer jelentõs átalakításával azonban mindenképpen választóvonal a község életében.
2010-tõl teljesen más idõszak köszöntött ránk tele új kihívással és
feladattal, amit sikerült megoldanunk a képviselõ-testület tagjai,
az önkormányzat dolgozói, valamint minden jó szándékú, a faluért tenni akaró ember munkájának köszönhetõen. Mindez biztató jövõnkre nézve, hiszen mindig
jelentkeznek új feladatok, amelyekben helyt kell állnunk településünk érdekében – hangsúlyozta
Kalász Mátyás.
Antal Lívia

A mûvelõdési házat önerõbõl újították fel.
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AZ ÉLHETÕBB ZALASZENTIVÁNÉRT EGYESÜLET RENDEZVÉNYSOROZATA

Újra ékessége a településnek Velünk élõ irodalom
Hálaadó szentmisén ünnepelte a lakosság a Keresztelõ Szent János
tiszteletére emelt római katolikus templom megújulását Zalaszentivánon. A külsõ-belsõ renoválást 18,5 millió forintból valósították
meg. A beruházás során megszüntették a legnagyobb problémát okozó vizesedést is, így a templom újra ékessége lett a községnek.

A szentmisét Márfy Gyula veszprémi érsek celebrálta, aki köszönetét fejezte ki azoknak, akik munkájukkal, imádságukkal és adományukkal lehetõvé tették a templom
megújítását. Példaértékûnek nevezte a zalaszentiváni önkormány-

zat és a plébánia összefogását,
hozzátéve azt, hogy az állam és az
egyház kapcsolatában csak a
konstruktív együttmûködés nyerhet teret. Mint mondta, Európa országait a keresztény hit köti össze,
az unió alkotmánya mégsem utal a
keresztény gyökerekre, éppen
ezért lehetünk büszkék a magyar
alkotmányra, mely megemlékezik
e fontos tényrõl.
Dormán Miklós, Zalaszentiván
polgármestere köszöntõjében elmondta, a településen élõk régi vágya teljesülhetett a felújítással,

melynek költségeihez a plébánia 12
millió forintot nyert a Leader pályázaton, melyhez más forrásokból és
adományokból 6,5 millió forintot
tettek hozzá.
A kivitelezés során legfontosabb
feladat volt a vizesedés megszünte-

tése. Ennek érdekében kívülbelül körbe ásták az épületet,
és a keletkezett
árkokat olyan
anyagokkal töltötték fel, melyek elvezetik a
csapadékvizet a
föld mélyébe.
Bent a falakat a
márványfestés
technikájával
újították fel. Szi-

 A téli idõszak egyik sorozatosan
visszatérõ problémája a vízmérõk,
belsõ vezetékhálózatok elfagyása.
Az õszi megelõzõ figyelemfelhívások
ellenére sokan csak tavasszal szembesülnek azzal, hogy a rendkívüli
idõjárás miatt probléma keletkezett.
Ennek megelõzése érdekében Kovács Lászlóval, a Zalavíz Zrt. karbantartó vízvezeték-szerelõjével be- rõjük, belsõ vízvezeték-hálózatuk álszélgettünk tapasztalatairól.
lapotát, és amennyiben szükséges,
meg kell tenniük az adott óvintézke– Novemberben még nem érke- déseket. A dolog azonban akkor válik
zett bejelentés fagyott vízmérõrõl, még komolyabbá, amikor megenyazonban az elõzõ két tél során szám- hül az idõ, mert ilyenkor jönnek elõ a
talan bejelentést fogadtunk a Fo- hibák. Gondoljunk csak bele, egy
gyasztóktól – kezdi Kovács László. – szétfagyott vezetéken, egy 3 mm-es
Nem lehet elégszer elmondani, résen 6 bar nyomás mellett 10–12
hangsúlyozni, hogy a Fogyasztóknak m3 víz is elfolyhat naponta, amely
fokozottan ellenõrizniük kell vízmé- egy hónap alatt akár több száz köb-

getelték a külsõ falakat is, majd újravakolták az egész épületet, melynek tetõszerkezetét korábban már
felújították. A polgármester jelezte,
az önkormányzat továbbra is támogatja az egyházközséget minden
beruházásban.
Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ, a Zala Megyei Közgyûlés
elnöke beszédében méltatta a beruházást, ami a közösség összefogása révén jöhetett létre Zalaszentivánon. Hangsúlyozta, bár a városokban nagyobb mértékû fejlõdés
tapasztalható, az életkörülmények
javítása, a falu szépítése valós és jogos igény a kistelepüléseken is. A
kormánynak éppen ezért szándéka,
hogy a kisebb településeket jobb
helyzetbe hozza.
Sömenek István plébános, érseki tanácsos megköszönte Márfy
Gyula érseknek, hogy ezen a jeles
ünnepen osztozott a zalaszentiváni
hívõk örömében, majd hálát mondott a templom megújításáért. Ezt
követõen a falu szülöttjének, Herceg Lajosnak keze munkáját dicsérõ ajándéktárgyat, festett tányért
adott át Szakos Zsolt egyházi képviselõ-testületi tagnak példaadó
munkája elismeréseként,
valamint
Dormán Miklós polgármesternek, aki a
templom felújításában végzett kiemelkedõ munkájáért részesült „Hit Éve" kitüntetésben.
A templomszentelési istentiszteleten
mûsort adott az általános iskola énekkara
valamint a Tõzike
Népdalkör.

 Az Élhetõbb Zalaszentivánért Közhasznú Egyesület a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával „Velünk
élõ irodalom” címmel nyert támogatást irodalmi rendezvénysorozat megtartására.
A rendezvénysorozat célja, hogy a település lakosságával még jobban megkedveltessük az olvasást – elsõsorban a gyermekekkel megszerettessük a könyvet.
Az író-olvasó találkozók célja kettõs: a meghívott írót
közelebb hozza olvasóihoz, s ezzel együtt magát az irodalmat is. További cél a tudás- és értékrend építés, az
érdeklõdés felkeltése, önismeret fejlesztéssel párosulva. Az olvasást népszerûsítõ rendezvénysorozat egyes
elemei kapcsolódnak a 2013. és 2014. év évfordulós irodalmi eseményeihez
kedhettek meg, amelyek korosztályukhoz és korosztályukról (is) szóltak. A résztvevõk megtapasztalhatták azt
MÉG HOGY MI NEM OLVASUNK
is, hogy az irodalom nem fekete betûk sokasága fehér
– VERSET OLVASNI JÓ!
papíron, hanem nagyszerû játék és az önkifejezés élõ,
valós lehetõsége. A rendezvény fejet hajtott
Weöres Sándor elõtt is, aki 100 éve született. Közremûködõ: Énekmondó Együttes

ÕSZI KÖNYVTÁRI NAPOK
– OLVASÓK KIRÁLYA ÉS KIRÁLYNÕJE
Az Õszi Könyvtári Napok keretében mesedelelõt
volt a településen az óvodásoknak, és a kisiskolásoknak. Horváth László mesemondó segítségével
közösen eljátszották Benedek Elek Gyöngyvirág
Palkó és Benedek Elek Táltoskecske címû meséit. A
program célja volt, hogy az olvasás a könyvek szeretete váljon a mindennapok és a felnõttkor részévé.

A program célja a gyerekek megismertetése a kortárs és a közelmúlt
gyermek- és ifjúsági irodalmának
olyan mûveivel, amelyekkel nem találkoztak még az irodalomórák anyagában, de amelyek számot tarthatnak a gyermekek érdeklõdésére. A
foglalkozáson a gyerekek interaktív
formában, a szövegekkel való aktív
kapcsolatban a gyermek- és ifjúsági
irodalom olyan alkotásaival ismer-

A FOGYASZTÓK ÉRDEKÉBEN

HOGYAN

ÓVJUK VÍZMÉRÕNKET A FAGYOKTÓL?

méter vizet is jelenthet a Fogyasztó
kárára.
– Mit tehetünk a károk elkerülése
érdekében?
– Gondoskodni kell a falakon kívüli, illetve a fagyhatárnál magasabban
fektetett és nem kellõen szigetelt vízvezetékek, kerti csapok víztelenítésérõl. Rendszeresen ellenõrizzük, hogy
nincs-e víz az aknában, valamint figyeljünk arra is, hogy helyén van-e az
aknafedél, amelyet érdemes hõszigeteléssel ellátni. Erre a legjobb módszer, ha egy hungarocell lemezt az aknatetõ aljára rögzítünk. Az esetek
döntõ hányadában ez megfelelõ védelmet biztosít, de aki még óvatosabb, az a vízmérõt is leszigetelheti.
Erre akár egy papírdoboz is alkalmas,
amelyet lefelé fordítva kell a mérõszerkezetre helyezni, így a talajból felfelé áramló kevés hõt ott tartja. Az
épületen belüli vezetékek, illetve szerelvények védelmében a helyiség nyílászáróinak épségérõl és a szükséges
fûtésrõl gondoskodnunk kell, hogy
megelõzzük az esetleges elfagyásból
adódó károkat.
Amennyiben az ingatlan használaton kívül van, például zártkertek esetében, a Fogyasztó térítésmentesen
kérheti a vízszolgáltatás átmeneti szüneteltetését, a vízmérõ leszerelését.
Csak a visszaszereléskor kell a szereMegfelelõ védelemmel elkerülhetõ a vízmérõ elfagyásából következõ anyagi kár. lés költségét kifizetni. Így megóvhatja

hálózatát a szétfagyástól, az épületet
a felázástól és az ezzel kapcsolatos
további kellemetlenségektõl.
Dzsudzsák Ferencné, a Zalavíz Zrt.
ivóvízágazat vezetõje elmondta, hogy
a jelenlegi jogszabályok szerint a fagyott vízmérõ kicserélésének költsége
a Fogyasztót terheli, abban az esetben
is, ha az elfagyás nem a saját hibájából történik. Nem beszélve a vízelfolyás miatt jelentkezõ magasabb vízdíjszámláról, amely ugyancsak a Fogyasztó költsége.
– Az idei évben több alkalommal is
felhívtuk a figyelmet arra, hogyan
elõzhetõ meg a vízmérõk elfagyása,
és az ebbõl adódó anyagi veszteség.
A prevenciós tevékenységnek köszönhetõen 2013-ban mindössze 34
hibabejelentés érkezett elfagyott vízmérõ miatt Társaságunkhoz, ezzel
szemben 2012 hasonló idõszakában
1056 volt ez a szám. A Zalavíz Zrt. a
jövõben is partnere lesz a Fogyasztóknak, hiszen kölcsönös odafigyeléssel nem csak vízbázisunkat óvjuk,
hanem tudatosabb és takarékosabb
vízfelhasználással további rezsicsökkentést érhetnek el a háztartások.
A Zalavíz Zrt. partner a rezsicsökkentésben, így a jövõben is rendszeres tájékoztatást nyújt Fogyasztóinak,
hogy milyen intézkedésekkel érhetnek
el további megtakarításokat vízdíjszámlájukban.

Szakmai tanulmányút Szlovéniába
A ZALAI BORÚT EGYESÜLET a közelmúltban szakmai tanulmányutat
szervezett tagjai és partnerei számára
Szlovéniába.
A Szlovénia–Magyarország Határon
Átnyúló Együttmûködési Program
2007–2013 által támogatott Jó bor – jó
szomszédság projekt keretében létrejött
eseményen 30 fõ látogathatott el
Lendvára, valamint
Szlovénia egyik legszebb
városába,
Ptujba.
A nyelvi nehézségek áthidalására és a
program sikeres lebonyolítása érdekében
idegenvezetõ kísért
bennünket – árulta el
Deák András, az egyesület projektkoordinátora. Fehér Gabi idegenvezetõ és Gömbös Majda, a Lendvai
Szõlõ és Gyümölcstermesztõk Egyesületének projektkoordinátora segítségével
rendkívül gazdag programot állítottunk
össze, melynek során a résztvevõk bõvíthették szõlész-borász szakmai ismeretüket, információt, tapasztalatot cserélhettek egymással és a meglátogatott kisebbnagyobb pincészetek képviselõjével.
A szakmai tanulmányút elsõ állomása a lendvai Kelenc Pincészet volt, ahol a
házigazda Darko Kelenc mutatta be a
120 000 liter kapacitású, uniós támogatás segítségével modern tartályokkal
berendezett családi borpincét. A Jó bor –
jó szomszédság projekt nyújtotta európai uniós támogatásból létrejött Lendvai
Borturisztikai Központot Gömbös Majda
mutatta be, majd az út Gradba vezetett,
ahol Szlovénia legnagyobb várépületét
tekintették meg. Késõ délután a Marof
Pincészetbe várták a csapatot ebédre és
borkóstolóra.
A
Marof Pincészet
minden borász és

vendéglátó vállalkozó számára ajánlott
úti cél, hiszen a legújabb trendeknek
megfelelõ pince, borkóstolóhely, falusi
vendéglátó- és szálláshely is található a
komplexumban. A nap utolsó szakmai
programjaként ismét Lendvahegyre láto-

gattunk, ezúttal Rozsmán István mutatta
be pincéjét és borait.
Másnap az út Lendván át a régió központjába, Ptujba vezetett, ahol lehetõségünk nyílt megtekinteni a várat, majd
egy hangulatos óvárosi sétát követõen Szlovénia legnagyobb pincészetébe, a Ptuji borpincébe látogattunk, ahol
az 1 200 000 liter befogadóképességû
vörösborpincét tekintettük meg.
A meglátogatott borászatok a hagyományos értékeknek és modern trendeknek is megfelelõ szõlõfeldolgozást
és bortermelést folytatnak. A jó példák
átvétele, a közös fellépések biztosítása,
helyi és határon túli együttmûködések
ösztönzése, fejlesztési stratégiák kidolgozása és a pályázati lehetõségeken való közös fellépés a borturizmust, mint a
vidékfejlesztés egyik eszközét erõsíti, a
borrégiók fenntartható fejlõdését biztosítja.
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Még 2012 végén az önkormányzati adósságrendezéshez
kapcsolódva az 1100 fõs lélekszámú Hahót 15,6 millió forint tehertõl szabadult meg. Az erõket persze nem csupán az adósságkonszolidáció mérséklésére fordítottuk, hanem pályázati és egyéb
forrásból, illetve önerõbõl különbözõ fejlesztéseket hajtottunk
végre – tekintett vissza a falu
anyagi helyzetére Szabó Zsolt polgármester, akit elöljáróban a község megújításáról kérdeztünk.

– Pályázat segítségével még tavaly év végén sikerült kiépíteni egy
térfigyelõ kamerarendszert, négy
darab IP kamerával. A polgárõr
egyesület nevében idén, ennek
fejlesztésére adtunk be sikeres pályázatot, így a rendszert további öt
kamerával tudjuk bõvíteni úgy,
hogy ellenõrzés alá kerül a település szinte minden szakasza, beleértve a becsatlakozó utakat is, de
kamera vigyázza a külterületi
alsófakospusztai falurészt is.
Megcéloztuk az óvoda felújítását is egy belügyminisztériumi pályázatból, de ez nem kapott támogatást, ám ennek ellenére úgy
döntöttünk, hogy az óvoda tetõszerkezetének javítását meg kell
oldanunk, erre 7,3 millió forint saját forrást biztosítunk. Megvalósult
a tetõszerkezet felújítása, csatornázás, a párkányjavítás, beleértve
az elõtetõk korszerûsítését is.
Fejlesztési elképzelés az egészségügyi centrum nyílászáróinak a
modernizálása, cseréje. Hõszigetelt mûanyag nyílászárókra szeretnénk cserélni, az emeleti szolgálati
lakások nyílászáróit is. Pályázati lehetõség hiányában erre a közel 3,5
milliós fejlesztésre is saját forrásból kerülhet sor. A háziorvosi, fogorvosi rendelõ, a védõnõi szolgálat
és a két szolgálati lakás megújítása
nem csak az itt dolgozók örömét
jelenti majd.
Sajnos az önkormányzati épület
felújítását lehetõvé tévõ, pályáza-

FALUKÉP

ÉSSZERÛ, RACIONÁLIS GAZDÁLKODÁSSAL

Hahót élhetõ községgé alakul
tunk nem kapott támogatást, de
ez nem szegi kedvünket. Keressük
azokat az anyagi forrásokat hozó
lehetõségeket, amelyek elõnyösek
a településünk számára. A polgárõr
egyesület nevében a járõr- és figyelõszolgálat ellátására egy terepjáró autó beszerzésére adtuk
be kérelmünket.
Vis maior kárigényünkre közel
egymillió forint érkezett, amibõl
tavasszal árkolunk, kitisztítjuk az
átereszeket a Kisfaludy utca és a
74-es számú fõút közötti szakaszon. Mintegy félmillió forint önerõt is hozzá kell tennünk, hogy a
csapadékvíz kártételének nyomait
eltüntessük.
– Milyen elgondolások megvalósításán fáradoznak még?
– Az „Itthon vagy! Magyarország, szeretlek!” programsorozat
részeként szeptember végén sikerült valamennyi korosztálytól számára élvezhetõ szüreti felvonulást
megszerveznünk külsõs fellépõkkel, elõadómûvészekkel, melyen a
falu lakosságának megvendégelésére is sor került. A mûvelõdési házunk 2010-ben felújításra került az
IKSZT pályázati keretbõl, ahol jól
mûködõ civil programokat szervezünk, kulturális rendezvényeket
tartunk, falunapi, anyák napi, Mikulás-napi ünnepségeket rendezünk, de a helyet kapnak a vállalkozó cégek is. Tavaly azt határoztuk
el, hogy az épület az utcafrontját is
megszépítjük. Cél az elhasználódott buszváró cseréje, illetve az
épület elõtti szakasz térkövezése,
kültéri utcabútorok kihelyezése,
tehát az épülethez méltó közösségi tér kialakítása. A tervek jelenleg
engedélyezés alatt vannak. Jövõ

nyárra szeretnénk végezni a teljes
felújítással.
A helyi egyházközösséggel
együtt egy közparkot kívánunk kialakítani a falu központjában: a

munka keretében alakítanánk ki a
– A gyerekek és az idõsek táközparkot, ahol õshonos fák és mogatására is futja?
–Természetesen, hiszen mindcserjék telepítése várható.
Pályázati forrásból a plébánián két korosztályra kiemelt figyelmet
tudunk felújítást végezni. Mintegy szentelünk. A legfiatalabb generáció támogatása (ovisok, iskolások)
a legfontosabb feladat. Az óvoda
megmentése és felújítása már ennek jegyében zajlott. Nagy szívfájdalom mindenki számára, hogy a
gyereklétszám csökkenése, törvényi elõírások, egyéb megkötések
miatt 2012. szeptember elsejével
nem tudott elindulni az iskola.
Nem volt rá mód, hogy az iskolát
megmentsük. Úgy gondolom,
hogy a kezdeti nehézségek mára
rendezõdni látszanak, a gyerekek

templom és a Deák Ferenc utca
között húzódó telken. az elképzelés a pihenést és kikapcsolódást
szolgáló, környezetbe illõ sétány
padokkal, utcabútorokkal.
A faluközpontban található a
bolt, a takarékszövetkezeti fiók, az
óvoda, a templom is, ezért ezek
biztonságosabb, komfortosabb
megközelíthetõségét is segíteni
szeretnénk. Ennek érdekében a
helyi polgárõr egyesülettel elindultunk a „Zöld övezet 2013” pályázaton. Az elsõ fordulón továbbjutottunk, illetve eredményesnek minõsítették az elgondolásunkat. Hiszünk a közösség szemléletformáló erejében, így a helyi lakosság, a
civil szervezetek, a vállalkozók bevonásával, önkéntes társadalmi

2 millió forintot
nyert a hahóti
egyházközség
egy közösségi
tér kialakítására, ahol mind a
hitoktatásnak,
mind az egyéb
egyházi
rendezvényeknek
(elsõáldozás,
bérmálás, Buzád-napi megemlékezés stb.)
megfelelõ körülményeket tudunk
biztosítani. Nyílászárócsere, fûtéskorszerûsítés, járólapozás is része a
programnak. Település hírnevének, értékeinek õrzésére továbbra
is nagy gondot fordítunk.

Stabilan mûködik Bázakerettye önkormányzata, pénzügyi
helyzetük a költségvetésnek
megfelelõ, nincsenek kifizetetlen számláik és lejárt tartozásuk.
Iványi László polgármester a
2013-as esztendõ nagy eredményének tartja a mûködés fenntarthatóságát, melyhez a jelen
önkormányzati ciklusban folytatott takarékos gazdálkodás is lõen hoztuk létre öt településsel.
hozzájárult.
Településünk Csörnyefölde körjegyzõségével alakított ki közös
önkormányzati hivatalt, melyet
– Önkormányzatunk pénzügyi kilenc település alkot. Bázahelyzetének rendezésében min- kerettye a székhely, de Csörnyedenképpen szót érdemel az adós- földén is meghagytuk a telepheságkonszolidáció, melynek kö- lyet, hogy az emberek a megszoszönhetõen a ránk maradt folyó- kott helyen tudják intézni ügyeiszámlahitel-tartozásokat kiegyen- ket. Hamarosan itt az év vége, és
lítették. Továbbá szerepet játszott az eltelt egy év tapasztalatából
a közigazgatás és az oktatás átala- mondhatom, hogy az elõzetes vákítása, miután jelentõs kiadási té- rakozásaink szerint, érdeksérelem
telt képezett költségvetésünkben nélkül, a kölcsönös elõnyök menaz iskola fenntartása, amit ettõl tén mûködik a közös önkormányaz évtõl átvett a Klebelsberg In- zati hivatal, melynek jegyzõi feltézményfenntartó Központ. Az adatát a korábbi csörnyeföldi
óvodát kistérségi fenntartásban jegyzõ, dr. Ratkovics Ágnes látja
mûködtettük, miután ez meg- el. A közigazgatás átalakításának
Iványi László
szûnt, a jogszabályi lehetõség az másik jelentõs lépése volt idén a
év közepén adott módot arra, járási hivatalok mûködésének az emberek megszokták az új renhogy visszavegyük. Az új óvoda- megkezdése, és a hatósági fel- det, az ügysegédi szolgálat heti
fenntartó társulást szintén az ide adatok átszervezése. Ezzel kap- két alkalommal áll rendelkezésre.
vonatkozó törvénynek megfele- csolatban is elmondhatom, hogy
– Hogyan értékeli az új önkormányzati finanszírozási rendszert?
–Korábban az iskola és jegyzõség mûködtetéséhez nyújtott állami normatívát jelentõs mértékben ki kellett egészítenie önkormányzatunknak. Az iskola átvételével ez a teher most megszûnt,
az új finanszírozási renddel biztosítható a közös önkormányzati hivatal fenntartása, ami mindenképpen pozitívumnak értékelhetõ. A víz- és csatornaszolgáltatást
eddig a Bázakerettyei Község
Szolgáltató Nonprofit Kft. mûködtette. Az új törvényi elõírásoknak
megfelelõen ezt a feladatot a Délzalai Víz- és Csatornamûnek adjuk
át, amit egyébiránt már korábban

javarészt Zalaszentbalázsra, Gelsére járnak. Van, aki csemetéjét
magával viszi Nagykanizsára, Zalaegerszegre, mert a munkahelye is
oda köti. A szállításba mi is segítünk, a gyerekeket minden nap a

RENDEZETT PÉNZÜGYI HELYZET ÉS PÁLYÁZATI FELADATOK

Kötet Bázakerettye dicsõ olajipari múltjáról
is terveztünk. Az kft. önkormányzati cégünk, mely a termálfürdõ
üzemeltetését is végzi. Idén
nullszaldóval zárt a fürdõ, így a
2013-as esztendõ eredményes
gazdasági évnek tekinthetõ. Ebben szerepet játszott az is, hogy a
rossz idõ miatt a nyitást késõbbre, a zárást pedig elõbbre hoztuk.
A fürdõ tulajdonképpen csak a

– Ha már szóba kerültek a pályázatok, idén milyen lehetõségekkel tudtak élni ezen a területen?
– Több épület felújításán dolgozunk. A Leader-programon elnyert támogatások a szolgáltatóház, a régi iskola tetõszerkezetének, valamint a hivatal homlokzatának megújítását teszi lehe-

Családi karácsonyi készülõdés az óvodában.
forró napokon volt nyitva, amibõl
viszont bõven kijutott idén nyáron. A kft. továbbra is részt vesz a
park- és településfejlesztési feladatokban, pályázataink megvalósításában. Ezt a területet a jövõben erõsíteni kívánjuk.

tõvé. Az önkormányzat épületében fûtésrekonstrukciót is szeretnénk végrehajtani. Ez egy KEOPos energiahatékonysági pályázat
lesz, melynek elõkészítését megkezdtük. Hasonló céllal valósítanánk meg egy másik beruházást a

falugondnoki buszunk térítésmentesen behozza Fakospusztáról, és
itt Hahóton szállnak fel a Zala Volán
járatára. Az iskolaépület állagmegóvása és megfelelõ célú hasznosítása mindenképp szükséges, akár
idõsek otthonaként, akár továbbképzõ helyként, akár szakiskolaként gondolunk rá a jövõben. Törekszünk a gyerekeket összefogni
a helyi pedagógusok jóvoltából.
Nekik és egyéb segítõknek köszönhetõen a nemzeti és állami ünnepeink rendezvényein, a karácsonyi
programokon mindig vannak helybéli diákfellépõk, akik színesítik a
mûsort. A karácsonyi mûsort is
összefogva rendezzük meg. Az
ovisokat számos játékkal leptük
meg, míg Mikulás ünnepén minden megjelentet ajándékkal jutalmaztunk. Célunk a gyerekek öszszefogása, a közösségépítés, a településhez való kötõdés erõsítése.
Az aranykorúak köszöntéseként kétévente tartjuk az idõsek
napját, ami nagyon jól szokott sikerülni. Idén júniusban volt az ünnepség, amelyen nagy számban
vettek részt, és nagyon jól érezték
magukat.
Addig nyújtózkodj, ameddig a
takaród ér! Ezt a közmondást minden esetben szem elõtt tartom. A
falu szépítéséért, a község javának
gyarapításáért dolgoztam eddig is,
és ezután sem változik a célom.
Sokszor bombáznak bennünket a
helyi polgárok jogos, vagy annak
tûnõ igényekkel. Azonban vannak
olyan szabályozások, módosítások,
melyek önkormányzatunk kérését
figyelembe nem véve kerülnek bevezetésre – szemétszállítás, menetrendi módosítások stb. – gyakran a község lakóinak kárára.
Önkormányzatunk gazdálkodásában mindig a felelõs irányítás, racionális gondolkodás áll az elsõ helyen, mely megelõzi a meggondolatlan lépések megtételét. Erre az
elkövetkezõ években is ügyelni
szeretnék, így öröm dolgozni, pályázatokat készíteni egy mindenkor élhetõbb Hahótért.

termálfürdõben a mûködtetési
költségek csökkentése érdekében. Napkollektoros rendszerrel
szeretnénk biztosítani a strand
energiaellátását, ehhez remélünk
pályázati támogatást. Ennek elõkészítésén is dolgozunk.
– Hamarosan egy újabb kötet
jelenik meg Bázakerettye olajos
múltjáról.
– Igen. Településünk és környékének olajipari múltjáról már
több kiadvány és kronológia látott napvilágot. A legújabb kötet
a bázakerettyei származású,
Szombathelyen élõ és dolgozó
helytörténész, Bajzik Zsolt munkája. A könyv érdekessége, hogy
visszavezet az 1400-as és az
1700-as évek közötti idõszakra,
bemutatva
hogyan alakultak ki a
települések.
Helytörténetünket
mélyebben
ismerhetjük
meg ez által, a szerzõ
természetesen Bázakerettye
olajipari virágkorát is
részletesen
taglalja
a
kötetben.
Nyomdakész
állapotban van,
bízunk abban, hogy
még az idén
megjelenhet.
Iványi László hozzáfûzte, bizakodva tekintenek a 2014-es esztendõ elé, remélve, hogy célba
érnek pályázati szándékaik, hiszen
az épületkorszerûsítések mellett
az utak, járdák felújításán is dolgoznának.
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PÁLYÁZATI PROJEKTEK TESKÁNDON

Ünnepekre készülve Gellénházán Az egészséges életmód jegyében

Az önkormányzati adósságátvállalásnak köszönhetõen rendezõ- mét ünneplõbe öltöztettük a mûdött a pénzügyi helyzet Gellénházán, ahol hosszú idõk óta elõször idén velõdési házat, ablakaiban 24 szíhúszmillió forintot takarított meg a helyhatóság.
nes karácsonyi matricával.
A polgármester végül beszélt
arról, hogy nagy a felháborodás a
– Az adósságkonszolidáció jelen- majd a gesztenyefesztivál folytat- lakók körében, hogy a Varga Gábor
tõs elõrelépést hozott önkormány- ta, amit idén Petrikeresztúr önkor- utcát át kell nevezni. Erre a korzatunk életében, hiszen 2013. ja- mányzata rendezett meg. Decem- mányhivatal szólította fel az önkornuár elsejével pozitív költségvetés- ber 6-án a tíz év alatti gyerekeket mányzatot. Az új elnevezés érdesel indíthattuk az évet – értékelt ajándékkal lepte meg a Télapó a kében kikérték a lakók véleményét,
Farkas Imréné, Gellénháza polgár- mûvelõdési házban, 14-én pedig a miután javaslat nem érkezett, jamestere. – A megtakarított húsz- mindenki karácsonyára invitálták a nuár elsejétõl Iskola utca lesz a neve. Az önkormányzat vállalja az
millió forintot lekötöttük, felhasz- lakosságot a volt reptérre.
nálásáról a késõbbiekben döntünk
– A karácsonyi kézmûves kirako- utánajárást és azon költségeket,
a 2014-es költségvetés tervezési dóvásárunkat idén negyedik alka- ami a lakcímváltozás miatti igazolszempontjait figyelembe véve. Az
idei év sok változással járt, köztük
azzal is, hogy iskolánk fenntartását
átadtuk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak. Az épület
önkormányzatunk tulajdonában
maradt, így fejlesztését továbbra is
szem elõtt tartjuk, hiszen az iskola
itt élõ gyerekek otthona. Örömünkre szolgál, hogy az FGSZ Földgázszállító Zrt. idén hárommillió forinttal támogatta az intézmény alapítványát. Ebbõl a pénzbõl a cég
közel száz munkatársa
egy játszóteret és egy
lábteniszpályát épített
májusban, az iskola
udvarán. Emellett tanulmányi versenyt is
lommal
rendeztük ványmódosításokkal jár. Idén nem
hirdetnek, melyen tameg (képünkön). Civil sikerült pályázati kiírást találni a
valy 150 ezer, míg
szervezeteink ezúttal bölcsõde kialakításához. Bíznak abidén 250 ezer forintot
is gondoskodtak éte- ban, hogy jövõre lesz erre lehetõnyert az iskola a résztlekrõl és italokról. ség, mivel a bölcsõdére nagy szükvevõ gyerekeknek köMindez, ahogy tavaly ség lenne. Szeretnék majd megszönhetõen.
A pénzügyi stabilitás megte- is, egy erre az alkalomra készített osztani ezt a jó hírt a Gellénházi
remtése mellett idén is sikeresen bögre megvásárlásába került. A ha- Krónika hasábjain is. A kéthavonta
megtartották hagyományos prog- gyományos karácsonyi koncertün- megjelenõ lapot idén indították útramjaikat. A farsang nyitotta meg a ket december 21-én tartjuk, me- jára, hogy tájékoztassák a lakossásort, tavaszi fesztivál, Szent Iván- lyen a helyi mûvészeti csoportok és got az önkormányzat munkájáról, a
napi falunap, szüreti felvonulás, az iskola tanulói lépnek fel. Idén is- falu életérõl.

SZISZTEMATIKUS A FALUFEJLESZTÉS

Teskánd önkormányzata négy pályázaton is eredményesen szerepelt. A projektek kerékpárút tervezését, közösségépítést, egészséges
életmód népszerûsítését szolgáló programok, valamint egy energiatakarékossági beruházás megvalósítását teszik lehetõvé.

– A KÖZOP által tízmillió
forinttal támogatott programunkban elkészítettük településünk és a szomszédos
Bagod között létesítendõ kerékpárút építésének megvalósíthatósági tanulmányát és
engedélyezési tervét október végére – mondta el érdeklõdésünkre Tóth István
Jánosné, Teskánd polgármestere. – Több feltételnek
kellett megfelelnünk, hiszen
a volt vasúti nyomvonal,
melyre épülne a kerékpárút,
Natura 2000 területen fekszik. Meg szeretnénk valósítani a konkrét kivitelezést is,
ami jelenleg 240 millió forintba kerülne. Ehhez pályázati kiírást várunk. A létesítendõ út a Göcsej és Õrség tájegységek közötti kerékpáros összeköttetést biztosítaná.
A polgármester kiemelte, önkormányzatuk fontosnak érzi, hogy ismeretterjesztõ és figyelemfelkeltõ
rendezvényekre invitálja a helyi lakosságot; ezt segíti most két projekt is. A TÁMOP Építõ közösség kialakítása a teskándi Kemence Házban címû, ötmillió forinttal támogatott programban többek között
foltvarró szakkört, és más kézmûves foglalkozást indítanak, és kirándulásokat szerveznek. Már ellátogattak a Szépmûvészeti Múzeumba
(képünkön), Lébényben pedig a bú-

csújáró templomot keresik fel.
Megünneplik a karácsonyt és a húsvétot, valamint olyan mesterségek
rejtelmeibe tekintetnek bele, mint
a mézeskalács-készítés. A fõzõtanfolyamhoz konyhai eszközöket is
vásárolhatnak.
– A TÁMOP Egészségre nevelõ és
szemléletformáló programok Teskándon címû pályázatunk tízmillió
forint támogatást nyert. Ennek során elkészítettük a település egészségfejlesztési tervét, ami a honlapon
is olvasható. Szervezünk elsõsegélynyújtó képzést, emellett tartunk
tanfolyamot a testtudatról, az
egészséges táplálkozásról és ezekkel

kapcsolatosan egészségügyi felméréseket is végzünk. A közelmúltban
egészségnapot rendeztünk a Kemenceházban, melyen többek között csakrakimérés, masszázs, valamint vegetáriánus ételek kóstolója

várta a helyi lakosságot. Lesz még
egy ilyen nagyszabású egészségnapunk a jövõ nyáron. A projektnek köszönhetõen többek között kosárlabdapalánkot, pingpongasztalt, sátrat
és pavilont szerezhetünk be.
Önkormányzatunk eredményesen szerepelt a KEOP pályázaton is.
Ennek köszönhetõen két napelemet
szerelhetünk fel jövõre, egyet a Kemenceházra és a hivatalra, míg a
másikat a tanuszodás óvoda épületére. A fejlesztés a villamosenergiaköltségekben hoz majd jelentõs
megtakarítást. A 85 százalékos támogatottságú pályázaton tízmillió
forintot nyertünk.

KERECSENYI KÖZMUNKA

Páka pályázatokkal prosperál Az élhetõbb községért
A megye nyugati részén található, közel 1200 lakosú, 268 milliós költségvetésbõl gazdálkodó Páka község vezetõi mindent megtesznek azért, hogy a
gazdasági fejlõdés fölfelé íveljen. Nem csak Öveges professzor egykori lakóházára, a Dömeföldei Tájházra, a mûemlék római katolikus barokk templomra
és a bunkerekre lehetnek büszkék, hanem arra a szisztematikus falufejlesztésre, amelyik Lukács Tibor polgármester vezetésével válik a mindennapok részévé. A települést sokan úgy tartják nyilván, mint a sikerfalut, amelyik szinte
mindig eredményesen adja be pályázatát. Ortaháza, Kányavár, Pördefölde és
Nova közös pákai székhelyû önkormányzati hivatalában a polgármestertõl a
pályázati sikerekrõl érdeklõdtünk:

– A sportegyesületünk egy leaderes, 100
százalék támogatási intenzitású pályázaton
nyert közel ötmillió forintot egy új, a futballpálya melletti játszótér fölépítésére. A Béke utca
végén és az Átkötõ utcában található régi játszótereink nem feleltek meg
az EU-szabványoknak,
ezért készült el a modern, uniós elõírásoknak megfelelõ játszótér.
A
képviselõ-testület
azért döntött a focipályához közel esõ helyszín mellett, hogy
a szurkoló apukákkal együtt érkezõ csemeték is föltalálják itt magukat. Még tavalyelõtt adtuk be a pályázatot, ami
most ért záró fejezetéhez.
November végén tartottuk a Petõfi,
Táncsics, Hegyalja, Kossuth és Rákóczi
utcákat érintõ, mintegy 50 millió forint
beforgatásával zajló belvízelvezetési
projektünk mûszaki átadását. Kitisztítottuk és kicseréltük az átereszeket és
medertisztítást is végeztünk. A dömeföldei településrészen gyakorlatilag 100
százalékban megoldottuk a belvíz elvezetését, így hosszú évtizedekig nem

lesz rá gondunk. A nagy esõzésekkor
lezúduló csapadékvíz sokszor veszélyeztetett itt családi házakat és pincéket
is. A ravatalozó teljes megújítását pedig
egy bruttó 18 milliós leaderes pályázattal szeretnénk elvégezni jövõ tavasszal.
A köztemetõ közepén egy térkõ-burkolatos járdát szeretnénk kiépíteni, pihenõpadokkal.
A már az 1994-es felavatásakor is
elavultnak számító, Pákát, Ortaházát,
Csömödért és Kisszigetet szolgáló
szennyvíztisztító telep tavasszal startoló
korszerûsítésére is találtunk egy 95-96
százalékos támogatottságú pályázatot.

A projekt összköltsége közel 310 millió
Ft. A közbeszerzés már elindult, és a jelentõs kapacitásbõvítést õszre már
minden rendszerhasználó érezni fogja.
Bízunk benne, hogy a költségek csökkentéséhez is hozzá tudunk járulni.
Egy másik pályázathoz kapcsolódva
szeretnénk a falu közösségi életét segítõ, a sport-, kulturális, óvodai, iskolai,
civil életet megkönnyítõ, az önkormányzati feladatellátás nehézségét
mérsékelõ új, kilencszemélyes kisbuszt
vásárolni. „Hasznosítsuk együtt a zöldhulladékot! Komposztálás
Pákán” címû, tavalyelõtt
benyújtott pályázatunk
eredményeképpen
mintegy 10 millió forint
támogatásból komposztáló ládák beszerzésére
kerülhet sor jövõ év tavaszán.
– Jut forrás az oktatás-nevelés és civil
élet támogatására is?
– Hogyne. A gesztorságunk alatt mûködõ
óvodába 30 kisgyerek
jár, a pákai központú iskolában pedig
140 diák folytatja tanulmányait. A „Páka
Értékeiért Egyesület” a község és vidéke építészeti környezeti és természeti
értékei megõrzését, korszerû, esztétikai
fejlesztését, hagyományápolását tûzte
zászlajára, de még a falu takarításába is
besegítenek. A Pákai Magyar–Német
Baráti kör pedig a testvértelepülési kapcsolatok ápolásában jár élen. Jövõ júliusban egy EU-pályázat segítségével
francia–német–szlovén–magyar települési találkozó helyszíneként szeretnénk
megmutatni hírneves vendégszeretetünket.

„A gyönyörû és szinte érintetlen természeti környezetben lévõ,
mintegy 260 lakosú Kerecsenyen az emberek nagy része mezõgazdasági munkával foglalkozik, de egyre többünkben erõsödik a felismerés, hogy a falusi turizmus fejlesztésére is érdemes nagyobb hangsúlyt fektetni. Rendelkezünk egy 2,5 hektár területû, horgászatra is
alkalmas víztározóval; egy jól felszerelt, 18 sátorozó helyet kínáló
kempinggel és egy egyre népszerûbb állatsimogatóval. Itt megtalálhatók az õshonos állatok, köztük: mangalica, kecske, racka juh, ló, póniló, szamár, lúd, kacsa, pulyka, tyúk. A hely egyre népszerûbb a nagykanizsai óvodai és iskolai csoportok körében is." A fenti mondatokkal
mutatta be röviden a zalai dombvidék kicsiny zsáktelepülését Réti
Alfréd polgármester, akit a falufejlesztés lehetõségeirõl kérdeztünk.

– Az elmúlt években jelentõs
összeget fordítottunk a munkanélküliek helyben történõ foglalkoztatásának megoldására. Az önkormányzat képviselõ-testülete egyhangúan döntött arról, hogy csatlakozunk a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium által indított Start
közmunkaprogram pályázat négy
részterületéhez is. Eredményes
volt mind a téli átmeneti foglalkoztatás, mind a képzéssel egybekötött mezõgazdasági foglalkoztatás is. A bérekkel, járulékokkal, dologi kiadásokkal mintegy 50 millió forint támogatásból megvalósuló program sikerét jelzi a belterületi és a külterületi utak karbantartása. Útpadkákat alakítottak ki, de a
csapadékvíz-elvezetõ árkokat is
kitisztították.
A településen a szennyvízcsatorna kivételével valamenynyi közmû kiépítésre került.
Mart aszfaltos szilárd burkolattal is elláttak egy-egy útszakaszt. Az önkormányzati épületek belsõ festésével, vakolásával is végeztek. A mintegy 35 fõ
résztvevõhöz november elején
még 15-en csatlakoztak, így

összesen félszáz ember kapcsolódott a programhoz. A jövõ év áprilisáig tartó, öt hónapos gyakorlati
és elméleti kurzus végén „betanított zöldségtermesztõi” végzettséget kapnak az oktatás résztvevõi.
Az egész éves képzés végén pedig
„zöldség-gyümölcstermesztõ, háztáji savanyító” képesítés megszerzésére is lehetõség nyílt. A tanúsítványokat október végén már át is

vehette az arra érdemes majd negyedszáz felnõtt tanfolyami hallgató. A program keretében tavaly az
újrahasznosított önkormányzati
kertterületeken mintegy 5-600 db,
3-5 év múlva termõre forduló gyümölcsfát (alma, szilva, meggy, cseresznye, õszi- és kajszibarack, körte, nemesített papírhéjú fehér dió)
ültettünk el. Arról még nincs végleges döntés, hogy a gyümölcsöt értékesítjük, vagy feldolgozás után
bocsátjuk áruba.
Idén fõ profilként zöldségtermesztést folytattunk. Paprika, paradicsom, uborka, cukorborsó, fehérbab, tarkabab, sárgarépa, zöldség, zeller, vörös- és fehérkáposzta, karfiol, karalábé, cukkini, tojásgyümölcs is termett és hozott egymillió forint fölötti árbevételt. Fölépítettünk egy 400 négyzetméteres fóliasátrat, amit jövõre bõvítünk is, keresve az olcsó fûtés kiépítésének lehetõségét.
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A 2013-as esztendõ pozitív elmozdulást hozott az építõiparban elsõsorban az uniós támogatású projektek felgyorsulása
következtében. Ez a törekvés
kedvezõen hatott a magasépítésre, mely területen a ZÁÉV Zrt.
a tevékenységét folytatja – vélekedett Peresztegi Imre, a nagy
múltú zalai építõipari vállalkozás
vezérigazgatója.

– A pozitív elmozdulás meglátszik vállalatunk ez évi teljesítményén is, hiszen forgalmunkat
növelni tudtuk, az elmúlt évhez
képest árbevételünk több mint
tízszázalékos növekedést mutat.
Ennek következtében erõforrásainkat meg tudtuk tartani, sõt
mintegy ötszázalékos béremelést
hajtottunk végre dolgozóink jövedelmét növelve. Komoly sikernek
könyvelhetjük el azt is, hogy a
ZÁÉV Zrt. stabilan megõrizte vezetõ pozícióját a magasépítési piacon és regionális tevékenységét
erõsíteni tudta. Országszerte jelentõs projekteken dolgoztunk.
Zalai cégként nagyon fontos számunkra a megye, ezért sajnáljuk,
hogy az itteni megrendeléseink
nem növekedtek, inkább csökkentek. Összforgalmunkban a
megyében végzett munkánk értéke nem éri el a 15 százalékot.
Nagyon sok vidéki feladatunk van,
amit többnyire az irányítási központoktól távolabbi helyszíneken
végzünk. Megvalósítási költségeik
ennél fogva magasabbak, ami jövedelmezõségüket visszavetheti.
Úgy vélem, minden körülményt
összevetve teljesítettük üzleti
tervünket 2013-ban a forgalom, a
foglalkoztatás, a piaci jelenlét és
pénzügyi stabilitás tekintetében
egyaránt.
– Hány fõt foglalkoztatnak?
– Részvénytársaságunknál 160
fõ az alkalmazotti állományunk,
míg leányvállalatainknál 100 alkal-

GAZDASÁG

MAGASÉPÍTÉSI PROJEKTEK ORSZÁGSZERTE

A ZÁÉV Zrt. munkáival ismét bizonyított

A felújított egervári várkastély.
mazott dolgozik jelenleg. Emellett több mint száz diák ipari szakképzését biztosítjuk. Õk nagykanizsai és zalaegerszegi oktatási intézmények tanulói. Mindenképpen kiemelendõ, hogy
cégünknél nagyon kicsi a fluktuáció. Erõs a
projektmenedzsment,
vagyis olyan magasan
képzett szakemberek
dolgoznak nálunk, akik
a mai kor elvárásainak
megfelelõ szintû tudással, technológiai és
jogszabályi ismeretekkel rendelkeznek.
– Térjünk rá a megvalósított projektekre. Mely munkák voltak ezek?
–Vegyük elõször a
zalai munkákat. Idén
átadtuk a Kanizsai Dorottya Kórház új sür-

gõsségi betegellátó részlegét, valamint az Axiál Kft. új telephelyét
Zalaegerszegen. A megyeszékhelyen a városi sportcsarnok villamos hálózatának megújításán is

dolgoztunk. Jelentõs feladatunk
volt még a megyében az egervári
várkastély mûemléképületének
rekonstrukciója.
Részvénytársaságunk szinte az
ország egész területén jelen van.
Bükkszéken és Karcagon fedett
fürdõkomplexumot, Abonyban iskolát építettünk. Idén fejeztük be
a szekszárdi Agóra projektként, a
Babits Mihály Kulturális Központ
építését, valamint a csurgói iskola
rekonstrukcióját is.
– Milyen elismeréseket vívtak
ki megvalósított projektjeik?
– A szakmai elismerések mindig megtisztelõek cégünk számára. Idén a gyõri Széchenyi István Egyetem Új-Tudástér és
INNO-Share épületeinek kivitelezéséért részesítették részvénytársaságunkat építõipari nívódíjban. A Vállalkozások és Munkál-

tatók Országos Szövetsége Év
vállalkozója díjjal tüntetett ki,
mint a ZÁÉV Zrt. vezérigazgatóját
a megyei szervezet javaslatára.
– Hogyan alakulnak jövõ évi
feladataik?
– Az idei esztendõhöz hasonló
mértékû üzleti terv végrehajtását
határoztuk meg 2014-re. Elképzeléseink teljesülése érdekében

ra. A belváros-rehabilitációs
program keretében januárban
megkezdjük a Piac téri Deák
projekt
kivitelezését, melyrõl
már megállapodtunk a Zalaegerszegi Városfejlesztõ Zrt.-vel. Bízunk abban, hogy a nagykanizsai
kórházfejlesztéshez
hasonló
egészségügyi beruházásokat indíthatunk el a megye más városaiban is.
A turisztikai fejlesztések terén
is jelentõs referenciákkal rendelkezünk országszerte, hiszen számos gyógy- és termálfürdõt, valamint szálláshelyet építettünk az
elmúlt években. A bükkszéki és a
karcagi fürdõkomplexum mellett
említést érdemel a Velencei-tó
Kapuja projekt. A húszhektáros

Az Axiál telephelye Zalaegerszegen.

A gyõri egyetem Új-Tudástér INNO-Share épülete.

többek között azt várjuk, hogy
növekedjenek magánpiaci megrendeléseink – ami már idén is
kedvezõ tendenciát mutatott – a
közbeszerzési eljárásokon elnyert
projektek mellett. Számítunk arra, hogy a gazdaságfejlesztés hatásai az építõipari beruházásokra
is pozitívan hatnak majd, és ebbõl
a ZÁÉV Zrt. profitálhat mûködési
területén. E tekintetben reméljük, hogy a zalaegerszegi ipari
parkban is lesznek olyan beruházások, amelyeket megvalósíthatunk a letelepedõ cégek számá-

strand területén új kikötõ- és öltözõ és más funkciójú épületeket
hozunk létre.
Országszerte készen állunk feladatokra, hiszen a megyén kívül
Budaörsön, Pécsett, Gyõrben, Kaposváron és Szombathelyen
divizionális egységeink mûködnek. Változatlanul hazánk egyik
meghatározó magasépítési vállalkozása szeretnénk maradni, bízva
abban, hogy jövedelmezõségünk
is tovább javul 2014-ben – mondta befejezésül Peresztegi Imre
vezérigazgató.

– Említette, hogy ezek a termékek saját fejlesztések. Kikkel
dolgoztak együtt?
– A kutatás-fejlesztést teljesen
saját erõbõl, házon belül oldottuk
meg. Miután ezen a területen nem
igazán van képzés, az elmúlt években mi magunk képeztük ki azon
kollégákat, akik a termékfejlesztési
tevékenységben részt vesznek. Az
új telephelyen már a kibõvített létszámmal kívánunk dolgozni, így
olyan szakembereket is keresünk,
akik segítségünkre lehetnek a

gyártóeszközök, technológiák kifejlesztésében.
– Milyen területre várnak még
munkaerõt?
– A mûszerészek, gépésztechnikusok, fejlesztõmérnök mellett adminisztratív területre és segédmunkára is várunk jelentkezõket
elsõsorban Kispáliból, továbbá Zalaegerszegrõl és a térségbõl. Nem
zárkózunk el a pályakezdõktõl sem.
Minden új munkatársat átképzésben részesítünk, hogy el tudják látni majd feladataikat. Az álláslehetõségekkel kapcsolatban az
info@recy.hu e-mail címen
lehet érdeklõdni és jelentkezni kizárólag fényképes
önéletrajzokkal.
Az átköltözést követõen
újabb két-három üzemcsarnok építését kezdjük meg a
2014. évben. Iparterületünkön vállalkozások, fuvarozó cégek számára
is biztosítunk telephelyeket akár
épületekkel is. Május-júniustól beüzemelésre kerül telephelyünkön
az elsõ szélturbinánk is, amit leendõ megrendelõink is megtekinthetnek majd. Augusztusra várhatóan cégünk gyárthatja le már a
szélturbina valamennyi alkatrészét,
ami azt is jelenti, hogy újabb 20–25
fõvel bõvíthetjük a létszámot, ami
az év végére eléri a 70–75 fõt –
mondta végül Horváth Zsolt.

A ZALA RAKTÁR KFT.

Telephelyet létesít Kispáliban
Új telephelyet épít Kispáliban a Zala Raktár Ingatlankezelõ és
Szolgáltató Kft. 191 millió 400 ezer forintos költséggel, melyhez 95
millió 700 ezer forint európai uniós támogatást nyert a NYDOP1.3.1.-ABC/-11-2012-0019 azonosító számú pályázatán. A beruházás jelentõsége a telephely kialakítása mellett, hogy a hulladék gumiabroncsok begyûjtésével és hasznosításával foglalkozó cég termékfejlesztési eredményeinek köszönhetõen feldolgozói és gyártási tevékenységekbe kezdhet.

– 2002-ben hulladékkezeléssel
kezdtük tevékenységünket Zalaegerszegen, a volt laktanyában
bérelt ingatlanokban. Az elmúlt
években cégünk megerõsödött,
és ahogy kezdtük kinõni magunkat, felmerült az igény, hozzunk
létre egy saját telephelyet, amit

hoz módosítani kellett a településrendezési tervet, nekünk meg
el kellett készíteni a kiviteli terveket. A megvásárolt 18 hektárból
16 hektár ipari terület, mely több
helyrajzi számú részbõl áll. Ezek
egyikén építettünk most három
csarnokot az elsõ ütemben az

bármikor tudunk majd bõvíteni –
tájékoztatott az elõzményekrõl
Horváth Zsolt, a Zala Raktár Kft.
ügyvezetõ igazgatója. – Szándékaink megvalósításához Kispáli
önkormányzatában találtuk meg
a legmegfelelõbb partnert, hiszen az ipari terület kialakításá-

uniós forrással támogatott beruházásban. A generálkivitelezõ a
nagylengyeli Tornyos és Társa Kft.
volt, a három épület mûszaki átadása december 15-én megtörtént. Ez a terület a késõbbiekben
kilenc csarnoknak fog még helyet
adni.

– Mikor tudnak kiköltözni az új
telephelyre?
– Az engedélyeztetéseket követõen várhatóan februárban-márciusban használatba tudjuk venni új
telephelyünket, és akkor valamennyi tevékenységünkkel kiköltözünk Kispáliba. A mostani 18
fõs létszámot pedig közel ötven
fõre bõvítjük. Az új telephelyen
már nemcsak hulladékkezeléssel,
hanem termékgyártással is foglalkozunk.
– Ezeket a termékeket hulladékokból állítják elõ?
– Igen. A hulladékokból újrahasznosítás céljával különbözõ
gumitermékeket, gumiburkolatokat fogunk elõállítani. Például játszótereken használatos ütéscsillapítókat, vagy a kerékpárutakra
gumiburkolatokat. Járdák is készülhetnek gumiburkolattal, ami
sokkal nagyobb komfortérzetet
biztosít az emberek számára, mint
az aszfalt vagy térkõ. Kispáliban
tehát több olyan saját fejlesztésû
termék gyártásába fogunk, melyek kevésbé vagy egyáltalán nem
ismertek hazánkban. A gyártástechnológiák telepítése 4-5 hónapot vesz igénybe, utána indítjuk a
termelést.
– Milyen saját fejlesztésû termékeket fognak még gyártani?
– Jelentõs mérföldkõ cégünk
életében, hogy megkezdhetjük saját fejlesztésû szélturbináink gyár-

tását az új telephelyen. Nem a Gyõr
mellettiekre kell gondolni, mert az
általunk gyártott maximum 18 kWos teljesítményû szélturbinák kifejezetten lakó- és társasházak számára készülnek. Könnyedén telepíthetõk az épületek tetejére is, így
nem szükséges egy csomó engedélyt beszerezni. Nagyon kedvezõ
feltételek mellett, akár ingyen szereljük fel a szélturbinát és csak az
általa megtermelt villamos energia
árának díját kell megfizetni a lakóközösségnek bérleti díj formájában.
Ez kevesebb, mint az áramszolgáltatónak fizetett díj, sõt azzal is
megtakarítás érhetõ el, hogy a lakók által megtermelt villamos energia visszatáplálható a hálózatba.
Cégünk a beszerelés mellett a
rendszer üzemeltetését is biztosítja. Az új telephelyen hulladék-feldolgozói tevékenységünket kibõvítjük építési-bontási (inert) törmelékek feldolgozásával is.

TÉRSÉG

HORIZONT
A 2013-as pénzügyi terv megvalósítását nem fenyegeti veszély, azt sikeresen teljesíti a
ZALAERDÕ Zrt. idén - mondta
Rosta Gyula vezérigazgató, majd
hozzátette: az idei évben szép
számmal akadtak olyan beruházásaink, fejlesztéseink, illetve
nagy nyilvánosságra számot tartó programjaink, melyekre méltán lehet büszke a Társaság.
Mindemellett nem csak beruházásokról és közjóléti eseményekrõl szólt ez az év, hanem megoldandó problémákról is.

– A rendkívül száraz nyári
idõjárás miatt sok erdõfelújításunk
aszálykárt szenvedett, ez tovább
növelte a problémáinkat – szögezte le elöljáróban a vezérigazgató. –
A cég folytatta a 2012-rõl áthúzódó lucfenyõpusztulás felszámolását. Idén 100 ezer bruttóköbméter lucfenyõt kellett kitermelnünk,
ez olyannyira jelentõs az összmennyiségen belül, hogy az értékesítésünket is nagymértékben
átrendezte. Egy gyengébb árfekvésû termékrõl van ugyanis szó,
amibõl mennyiségileg többet kell
vágnunk, mégis nagyon nehezen
jön a tervezett árbevétel. Ugyanakkor a következõ évekre vonatkozó felújítási kötelezettség jelentõs költségtöbbletet okoz majd. A
lucfenyõpusztulás miatt meg kell
takarítanunk egyéb, keménylombos állományokból kitermelhetõ
fatömeget, hiszen a tartamosságot itt sem hagyhatjuk figyelmen
kívül. A rendkívül aszályos nyári
idõjárás miatt sok erdõfelújításunk
aszálykárt szenvedett, ez tovább
növelte a problémáinkat. Kocsányos és kocsánytalan tölgybõl
nem volt makktermés, így az egykét éves csemetékkel tudunk
majd 2014-ben erdõsíteni. Számottevõ erdõfelújítási feladatok
hárulnak a következõ évben az erdészeteinkre, melyeket pontosan
és nagyon hatékonyan kell végrehajtaniuk, mert jelentõs mértékû

A ZALAERDÕ ZRT. EREDMÉNYES MARADT

Beruházásokra, fejlesztésekre is futotta

Rosta Gyula
felújítási hátralék hatósági korlátozást vonhat maga után a fakitermelésben.
A vezérigazgató pozitívumként
nyugtázta: a Zalaerdõ jelentõs szerephez jutott idén is a szociális tûzifaprogramban. A Társaság a tavalyi 450 köbméterhez képest
idén 1600 köbmétert meghaladó
mennyiséget kell, hogy kiszolgáljon a mûködési területén lévõ önkormányzatok részére.
A vadászati ágazattal kapcsolatban Rosta Gyula elmondta, hogy
az erre az évre meghatározott
7000 körüli nagyvadlelövési tervet is nagy valószínûséggel teljesíti a részvénytársaság, viszont a
szarvasbõgés eredményei alapján
az átlagsúly elmarad a korábbi
években megszokottól. Míg korábban gyakran 20 felett volt az
aranyérmes trófeájú bikák száma,
idén mindössze 6 aranyérmes bikát sikerült elejteni a Zalaerdõ által
kezelt területeken. A vadkár kérdésével kapcsolatban hozzátette:

mennyiségi tekintetben jelentõs
csökkenést nem tudtunk elérni,
azonban a kukorica piaci árának
csökkenésével mérsékeltebb végösszegre számíthatunk.
– Különösen büszkék vagyunk a
közjóléti fejlesztéseinkre, ezek közé tartozik az obornaki Nyitnikék
Erdei Iskola, melynek átépítése
még 2012-ben kezdõdött a vadászház mellett álló egykori szolgálati lakásból – így Rosta Gyula. –
Idén tavasszal megtörtént a tereprendezés, bebútoroztuk az
épületet, májusban pedig ünnepélyes keretek között átadtuk a
nagyközönségnek. Az erdei iskola
vezetõje, Povics Noémi komplex
programokat állított össze az óvodás és iskolás csoportok számára,
de fontos kihangsúlyozni, hogy
különbözõ nyílt és tematikus napokra családokat is vár a Zalaerdõ
Zrt. Obornakra. Azért, hogy az erdei iskolánk híre minél szélesebb
körben elterjedjen, a Társaság felvette a kapcsolatot a környék oktatási intézményeivel is.
A Zalaerdõ Zrt. közjóléti tevékenységei közé tartoznak azok a
rendezvények is, melyeket a cég
nem csak a szakmabeliek, hanem
minden érdeklõdõ számára szervez. Az egyik ilyen volt a júniusban
megrendezett Erdei Vasút Napja is,
melynek alkalmából bemutatták az
idén felújított C50-es dízelmozdonyt. Talán a legtöbb látogatót
mégis a hagyományos vadászati
évadnyitó vonzotta, melyet idén is
a Sohollári völgyben rendeztek
meg. A megyei vadászkamara és a
Zalaerdõ Zrt. egy igazán impozáns,
mindenki számára lebilincselõ
programsorozatot állított össze: a

VÉRADÁSRA BUZDÍT A VÖRÖSKERESZT ZALA MEGYEI SZERVEZETE

Az ünnep valóban ünnep legyen
A karácsonyi és szilveszteri idõszakban kevesebb munkanap áll rendelkezésre, ezért a Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete az ünnepnapok folyamatos vérellátása érdekében véradásra buzdítja az embereket. A vöröskereszt karácsonyi adománygyûjtéssel is készül az ünnepekre, hogy tartós élelmiszerekkel támogassa a rászoruló családokat.
A szervezet év közben több olyan programon dolgozott, mellyel a hátrányos helyzetû embereken segített.

– Most zárul a Raiffeisen Bank
Stepic jótékonysági programja,
melynek köszönhetõen a családok
átmeneti otthonában élõ öt egyedülálló édesanya OKJ-es bolti pénztáros képzésen vehetett részt. Õk a
december 10-i budapesti ünnepségen vehették át a bizonyítványt,
mellyel várhatóan könnyebben el
tudnak majd helyezkedni – tájékoztatott Baracskai Józsefné, a vöröskereszt megyei igazgatója. – Nagyon sikeresnek tartjuk a Remény
programot is, amit a Dán Vöröskereszt támogatott magyarországi
képviseletével, a Velux Alapítványnyal. A családok átmeneti otthonában élõ gyerekek helyzetének javítására fókuszáltunk ebben a három
évig tartó programban. Pszichológusok és fejlesztõ pedagógusok
foglalkoztak a gyerekekkel, akik
különféle szabadidõs rendezvényeken is részt vehettek. Önkénteseket is bevontunk, illetve meghívtunk olyan családokat és fiatalokat,
akiknek sikerült a továbblépés, és
ma már rendezett a helyzetük. Az
otthon mûködtetéséhez is támogatást nyújtottak, ennek okán is bízunk abban, hogy folytatódhat a
program.
Baracskai Józsefné elmondta,
idén is megszervezték adománygyûjtési akciójukat a zalaegerszegi
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Tesco áruházban. A fõleg tartós
élelmiszereket tartalmazó csomagokat a velük kapcsolatban álló rászorulóknak és az idõs egyedülálló
betegeknek osztják ki. A nagykanizsai és a zalaegerszegi Plazaban
Adomány Expressz néven hirdettek
akciót december 6-a és 17-e, az
utóbbi helyszínen december 6-a és
20-a között. Ebben a munkában is
közremûködnek önkéntesek. Leginkább tartós élelmiszereket kérnek a szervezõk, természetesen
tisztító- és tisztálkodási szereket,
édességet, könyveket, játékokat,
meleg ruhákat is elfogadnak az
adományozóktól. Abban a reményben indították el adománygyûjtési
akciójukat, hogy a vásárlók támogatásával rászoruló családok ünnepét szebbé tehetik. Ezt a célt szol-

gálja az egy tál ételosztás is, december 26-án a zalaegerszegi Dísz
téren.
A vöröskereszt ebben a hónapban is a folyamatos vérellátás biztosítását tartja legfontosabb feladatának, különös tekintettel a karácsonyi és szilveszteri ünnepnapok miatti kiesésre. Ezért kérnek
mindenkit, hogy éljenek a
véradás lehetõségével a következõ idõpontokban és
helyszíneken.
December 16-a és 19-e
között elsõként Gellénházán,
majd Kemendolláron és végül
Iklódbördõcén tartanak véradást. Zalaegerszegen ezen a
héten, hétfõn és csütörtökön
a vérellátó állomáson várják
az adakozókat. December 21én Letenyén, december 27én Zalaszentgróton lesz véradás. Kérik, hogy minél többen jelenjenek meg december 23-án és
december 30-án a zalaegerszegi és
a keszthelyi vérellátóban, továbbá
január 2-án a zalaegerszegi vérellátóban vagy a nagykanizsai vöröskeresztnél. A Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete valamennyi véradónak köszönetét fejezi ki, hogy
2013-ban is sikerült biztosítani a
vérellátás folyamatosságát. Humanitárius cselekedetükre éppen
ezért számítanak 2014-ben is!
A Zala megyei véradások pontos
helyszíneirõl és idejérõl tájékozódhatnak a vöröskereszt honlapján www.veradas.hu – Itt adhat vért! linken.
Valamennyi véradónknak és
támogatónknak békés boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk!

hagyományos Hubertus mise, a
szakmai és a kulturális programok,
mind-mind nagy sikert arattak a
megjelentek körében.
– Úgy gondolom, cégünk fontos lépést tett idén a marketing és
a sajtókapcsolatok irányába egy
PR-munkatárs felvételével –
mondta Rosta Gyula, hozzátéve: a
cég honlapja folyamatos fejlesztés
alatt áll, és ez év márciusában elindult a hivatalos facebook oldal is,
ahol rendszeres frissítéssel jelen-

lalkoztatott végezte itt a munkáját. Elindult a téli közfoglalkoztatási periódus is, ennek keretében
november 1-jétõl 159 fõ dolgozhat a Zalaerdõ Zrt.-nél, hozzájuk
január 1-jétõl újabb 41 fõ csatlakozik. A téli közfoglalkoztatási program várhatóan 2014. április 30-ig
tart. Mind az elsõ, mind a második
periódust érintette a képzési
rendszer. A tavaszi képzéseken
(kisgépkezelõ, motorfûrész-kezelõ, illetve erdõmûvelõ tanfolyam)

nek meg a Társaság programjai,
szakmai ismertetõ anyagok, a kollégák saját természetfotói, újságcikkek és egyéb, a Zalaerdõ Zrt.-t
érintõ írások.
A foglalkoztatás témakörét
már Pölöskei János személyügyi
elõadó ismertette, aki elmondta,
hogy idén átlagban 425 fõ állandó
dolgozót foglalkoztatott a cég. Továbbá 2013. március 1. és szeptember 30. között 428 fõ közfog-

80 fõ vett részt, a téli tanfolyamok
(kisgépkezelõ, motorfûrész-kezelõ) december 1-jén indultak 84 fõ
részvételével. A közfoglalkoztatottak éves feladatai közé tartozik
egyebek mellett a parlagfûirtás, a
hulladékgyûjtés, a szociális célú
tûzifa összegyûjtése és a hóeltakarítás.
A Zalaerdõ Zrt. 2013-as beruházásairól Gál Károly vagyongazdálkodási osztályvezetõ számolt be:

– A 2013. évi beruházásainkat
az elõzetes tervben megfogalmazott célok alapján nagyrészt sikerült teljesíteni. Az idén az elõzõ
évet csekély mértékben meghaladó, azonban a gazdálkodás és a
közjóléti szerepvállalás szempontjából elengedhetetlen fejlesztéseket kívántuk megvalósítani. A gépi beruházásoknál a legjelentõsebb tételt a faanyag-mozgatási
és -kitermelési feladatok ellátására beszerzett VOLVO kiszállító szerelvények, illetve a két forwarder
jelentik. A korábbi években megszokott ütem szerint folytatódott
a vasúti jármûpark és a pálya felújítása. Idén két kisvasúti hidat
újítottunk fel, és folytattuk a
Zajda–Szilvágy szakasz pályaszerkezetének cseréje is. Elindult a
tervezése és kivitelezése egy kisvasúti oktató kocsinak is, mely
várhatóan a következõ év elsõ felére készül el. Az épületgépészeti
rendszereket több helyütt korszerûsítettük (elektromos felújítások, vizesblokk-kialakítás, ablakcsere stb.).
– A jövõ évi tervek között szerepel a korábban említett lucfenyõpusztulás felszámolása – vette át a szót ismét Rosta Gyula. –
Ennek mértékét ma még nem
tudjuk elõre megmondani, ezt a
késõ tavaszi, nyári erdõállapotok
fogják megmutatni, de jövõ évi
választék-összetételt és az átlagárainkat is döntõen ez fogja meghatározni. Alapvetõ célunk a hagyományos piacaink megõrzése,
illetve a vadászati tevékenységünk bõvítése piaci, értékesítési
oldalról, valamint a vadkárok elleni védekezés hatékonyságának
fokozása. Tovább kívánjuk fejleszteni a közjóléti tevékenységeinket, mind programok, mind szolgáltatások tekintetében. Sajnos
az idei beruházásainkat a hatósági eljárások hosszadalmas mivolta, a bürokrácia lassította, reméljük, ez a jövõben jó irányba fog
változni.
Nemes Norbert
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BAYER SZÁNTÓFÖLDI KONFERENCIA

Új szerek, innovatív technológiák
zák, a vetõmagok terén nagy az innováció. A növekvõ piaci igények a
repceterület növekedését fogják
eredményezni hazánkban is. A kiváló agronómiai tulajdonságokkal

tõ kártevõkkel és kórokozókkal
szembeni sikeres védekezéshez a
hatékony új termékek és intenzív
termésvédelmi technológiák eredményesen járulnak hozzá. A levélbetegségek, a csövet fertõzõ kórokozók és a rovarok kártétele okozta együttes termésveszteség, valamint a gombaméreg szennyezõdés
miatti minõségromlás ellen különösen hatékony szerek kerülnek forgalomba Magyarországon is.
A Propulse nevû új repce gombaölõ szer hatékonyságát Csorba

rendelkezõ vetõmagok, kísérletekkel igazoltan nem csupán a magas
termésszintre való képességet rejtik, de a kimagasló olajtartalmat is.
Ezen felül kevéssé hajlamosak a dõlésre, korán virágzóak és kedvezõtlen körülmények között is jól megállják a helyüket.
Rikk István marketing menedzser a kukorica, mint az egyik legfontosabb takarmány- és ipari növényünk termésvédelmével foglalkozott vetítettképes elõadásában.
A termést közvetlenül veszélyezte-

Csaba marketing menedzser ecsetelte. A nemesítés terén elért elõrelépésnek hála, a honi modern repcefajták magas terméspotenciállal
rendelkeznek, de a repcére specializálódott gombák számára is kedvezõ feltételek teremtõdtek. A jövedelmezõség fokozásának egyik leghatékonyabb eszközeként tekinthetünk a környezetet kevésbé terhelõ
új, egyedülálló hatásbiztonságot kínáló Propulse nevû gombaölõ szerre, amely kitûnõ preventív és gyógyító hatással is rendelkezik.

Vas-, Gyõr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Veszprém és Zala
megye mezõgazdasági termelõit, kereskedõit, és az érintett megyék
növényvédelmi hatóságainak szakembereit látta vendégül november
legvégén, Sümegen, a Kapitány Hotelben a növényvédelem, a növényés vetõmagnemesítés terén világelsõnek számító Bayer CropScience,
amely Magyarországon a növényvédelmi, vetõmag és közegészségügyi üzletágával van jelen.

A mintegy 140 fõ résztvevõvel
zajlott régiós konferenciát azért
szervezték, hogy a fõbb termesztett kultúrákra koncentrálva átfogó
növényvédelmi ajánlatokat nyújtsanak, bemutatva a cég legújabb, különösen hatékony rovarölõ, gombaölõ, csávázó, gyomirtó szereit.
Mint elhangzott: a siker a folyamatos fejlesztésnek köszönhetõ, így
fenntartható megoldást kínáló kémiai és biológiai növényvédelmi
termékekkel, és magas minõségû
vetõmagokkal is büszkélkedhetnek.
Dr. Dariusz Przeradzki, a Bayer
CropScience magyarországi igazgatója a rendezvény nyitóünnepségén a termelõk elkötelezettségét
megköszönve kifejtette: a most bemutatott termékek, készítmények
az új mezõgazdasági szezon sikerét
hozhatják. Farády László marketing
menedzser a Huszár aktív nevû,
széles hatásspektrumú, kitûnõ árérték arányú, kiváló hatékonyságú
kalászos gyomirtó terméket mutatta be, amely aktiváló hatása révén
kiemelkedik az egy- és kétszikûek
elleni gyomirtó szerek versenyében, mert gyorsítja a tünetek kifejlõdését és fokozza a hatásbiztonságot nehezített viszonyok között is.
Elõadásában Szundy Péter, a repce
vetõmagok értékesítésének vezetõ
szakembere arról is szót ejtett,
hogy a repcenemesítésben a legmodernebb eljárásokat alkalmaz-

Tervezze meg elõre
a tavaszi gyomirtási munkákat!
GABONÁBAN:

KUKORICÁBAN:

NAPRAFORGÓBAN:

A kettõs hatásmódú
TALTOS (N) 450WG a tisztán szulfonil-urea hatóanyagú készítményeknél
szélesebb gyomirtó spektrummal, az évelõ gyomok
(pl. mezei acat) ellen jobb
hatékonysággal, és a legtöbb kétszikû gyom ellen
gyorsabb hatáskifejtéssel
rendelkezik.
A hármas hatásmóddal
rendelkezõ, a szulfonilurea+fluroxipir csomagoknál gyorsabb és erõsebb
MUSTANG FORTE a tavaszi kalászosok ideális
gyomirtója, de az õszi kalászosok gyomirtására is
használható a magról kelõ
és évelõ kétszikû gyomnövények ellen.
A tribenuron-metil ill. az
imazamox hatóanyagot toleráló napraforgó hibridek
árvakeléseit mindkét készítmény nyomtalanul eltünteti.
A GENIUS, amely zseniális gyomirtó hatással rendelkezik õszi és tavaszi
búza, rozs és tritikálé egyés kétszikû gyomnövényei
ellen (vadzab, nagy széltippan,
sebforrasztó
zsombor, mezei acat), prémium kétszikûirtó hatékonysággal.

A posztemergens gyomirtásában jól bevált a rugalmasan kijuttatható és
hosszú
tartamhatású
PYTHON OPTIMA csomag
(6ha). A magról kelõ kétszikû gyomok (parlagfû, libatop fajok, szerbtövis fajok,
selyemmályva)
mellett
egyes egyszikû fajokat
(kakaslábfû, muhar, vadzab) is rendkívûl gyorsan
elpusztít.
Állományban
biztonságos és széles
gyomirtó
spektrumú
megoldás a MUSTANG
SE (0,8 l/ha). A COLOMBUS EC (1-1,5 l/ha) nagy
gyomok ellen is és az évelõ kétszikû gyomok okozta
problémákat is megoldja a
kukoricában (mezei acat,
fekete üröm, folyondárszulák, sövényszulák, mogyorós lednek, hamvas szeder, vidra keserûfû). Egyszikû gyomok ellen kombinációs partnerük a nikoszulfuron (0,06 kg/ha).

Ez a széles hatásspektrumú, kontakt gyomírtó
szer a magról kelõ kétszikû gyomok ellen biztos
hatást ad.
Gazdaságos és jól bevált a GOAL DUPLO 0,5 l/ha
+ egyszikûirtó kombinációs alapkezelés, poszt:
imazamox.
A GOAL DUPLO tökéletesen kiegészíti a posztemergens kezelések hatását, mivel kiválóan dolgozik azon gyomok ellen,
amelyeknél a posztemergens felülkezelés kevésbé
hatékony (pl. a libatop fajok, a parlagfû, a selyemmályva, a vadkender és a
varjúmák).

A

z ünnepek közeledtével a Dow Agrosciences
szeretne minden egyes termelõnek,
gazdálkodónak és hobbikertésznek
áldott, békés ünnepeket, jó egészséget és
sikerekben gazdag új esztendõt kívánni!

SZAKMAI INFORMÁCIÓ: Horváth Zsolt z Tel: 30/444-9107

AGRÁRIUM

