
Prokné Tirner Gyöngyi szakmai
vezetõ elmondta, a rendezvény-
sorozat õsztõl nyárig havonta egy
alkalommal kínál elfoglaltságot a
családoknak. Ez a második ren-
dezvény, melyen az õszi termé-
sekkel közelebbrõl is megismer-
kedhetnek a gyerekek, miközben
kézmûves tevékenységekben is
kipróbálhatják magukat. Idén
még két alkalommal, november-
ben az advent, míg decemberben
a karácsony témakörében invitál-

juk mûhelyfoglalkozásokra a csa-
ládokat. 

A rendezvényen Pózvai And-
rea, a Népmûvészet Ifjú Mestere
göcseji terményjátékával is öröm-
mel játszottak a gyerekek. Egy
paraszti család életét, lakóhelyét,
szokásait mutatja be a társasjá-
ték, melynek minden elemét, a
dobókockától kezdve a figurákon,
a berendezéseken át az õszi ter-
mések és más természetes anya-
gokból készítette alkotója.

A Guide2Visit címû projekt cél-
ja a határtérség vidékies, aprófal-
vas, periférikus területeinek tu-
risztikai kínálatba illesztése egy
komplex látogatóirányítási rend-
szer konkrét elemeinek kialakítá-
sával, a térség fizikai átjárhatósá-
gának biztosításával, a közös
desztinációt alkotó egyes tájegy-
ségek sajátos építészeti, népi ha-
gyományainak és természeti ér-
tékeinek megjelenítésével, a

pontszerû, elszórtan elhelyezke-
dõ kisebb vonzerõk egységes att-
rakcióvá, komplex termékké fej-
lesztésének támogatásával.

Az IronCurtainCycling projekt
célja egy összefüggõ, határon át-
nyúló kerékpáros-desztináció ki-
alakítása az EuroVelo13 útvonal-
ra, mint fõ észak-déli irányú ten-
gelyre rácsatlakozó helyi, térségi
kerékpározható útvonalak rend-
szerbe foglalásával, kerékpáros-

barát szolgáltatáskör és kiegészí-
tõ kínálat létrehozásával, amely
kitörési pont lehet a társadalmi,
gazdasági szempontból is hátrá-
nyosnak számító rurális térség-
ben. 

A korábbi évekhez hasonlóan
pályázatot nyújtott be az önkor-
mányzat a Külgazdasági és Kül-
ügyminisztérium által az Európai
Területi Társulások 2016. évi mû-
ködési és fejlesztési támogatásá-
ra kiírt ETT-16 azonosító számú
felhívására is. Az így elnyert há-
rommillió forint vissza nem térí-
tendõ támogatás hozzájárul töb-
bek között a Közép-Európai Köz-
lekedési Folyosó Korlátolt Fele-
lõsségû Európai Területi Társulás
Stratégiai Központja mûködési
feltételeinek biztosításához. 

Magyarország tortájá-
val köszöntötték a
2016. évi Rio de

Janeiró-i nyári olimpiai játéko-
kon hazánkat képviselõ zalai
sportolókat a megyeházán.

Dr. Sifter Rózsa kormánymeg-
bízott azt hangsúlyozta, hogy a
megye természeti kincsei mellett
ugyanolyan nagy értéket képvi-
selnek az emberi teljesítmények,
ezek között a zalai olimpikonok
munkája és sporteredményei.  

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ azt mondta, egy olimpián a
legjobbak között a legeslegjobb-
nak kell lenni, ezért érdemel a
legteljesebb tiszteletet a szülõk
áldozatvállalása, a sportolók te-
hetsége és munkabírása.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere arra tett javasla-
tot, hogy az iskolákban szervez-
zenek találkozókat a zalai olimpiai
sportolókkal, melyeken a diákok
megismerhetik kitartásukat, el-
szántságukat, a gyõzelembe ve-
tett hitüket.

Makovecz Tamás zalaegerszegi
önkormányzati képviselõ és dr.
Szász Péter, a Zalaszám cégtulaj-
donosa egy fehér és egy kék
mezt adott át Tunkel Nándornak,
az elsõ magyar (bronz) érmet

megszerzõ és a legjobb zalai
eredményt elérõ sportolónak.

Az ünnepségen emléklappal és
ajándékkal köszönték meg a szép
teljesítményt Tátrai Miklósnak
(sportlövõ), Zborai Gyulának (asz-

taliteniszezõ), Molnár Flórának
(úszó) és Tunkel Nándornak (erõ-
emelõ), valamint a kiváló munkát
az edzõknek. Illés Fanni (úszó) el-
foglaltsága miatt nem tudott je-
len lenni.
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Ülést tartott a megyei közgyûlés

Köszönet a zalai olimpikonoknak

Jóváhagyta legutóbbi ülésén a testület az INTERREG V-A Szlové-
nia–Magyarország Együttmûködési Program 2014–2020 kereté-
ben, a Zala Megyei Önkormányzat részvételével benyújtott pályá-
zatokat, melyek közül a Guide2Visit elnevezésû, 2 018.741 EUR
költségvetésû projektben partnerként vesz részt, a 2 293 423 EUR
költségvetésû IronCurtainCycling projektben pedig vezetõ partne-
ri feladatot vállalt. 

A zalaegerszegi jármû-
ipari tesztpálya megvalósítása
érdekében miniszteri biztossá
nevezte ki Vigh László ország-
gyûlési képviselõt Varga Mi-
hály gazdasági miniszter. 

Az önvezetõ autók számá-
ra is alkalmas jármûipari teszt-
pálya mintegy 40 milliárd fo-
rintos beruházásáról még má-
jusban döntött a kormány. –
emlékeztetett Vigh  László. Épí-
téséhez és üzemeltetéséhez
egy profitorientált állami cé-
get hoznak létre. Mint mond-
ta, feladata, hogy kivitelezése
minél gyorsabban valósuljon
meg, melyhez európai uniós
fejlesztési források bevonásá-
ra is számít. A kormány abban
bízik, hogy a zalaegerszegi
tesztpálya által generált fej-
lesztések az ország GDP-jében
is megmutatkoznak majd.

Balaicz  Zoltán, Zalaeger-
szeg polgármestere elmond-
ta, a város mintegy 7 milliárd
forint értékben 250 hektáros
területet ad a beruházáshoz,
továbbá 3 milliárdot a TOP
programból a közmûvesítés-
hez és az útépítéshez. A teszt-
pálya közvetve és közvetlenül
mintegy 350 új mérnöki állás-
helyet teremt, ezért fejleszte-
ni kell a szakképzést és a mû-
szaki felsõoktatást. Az ország-
ban elsõként tesztmérnök-
képzést is indít a Pannon
Egyetem Zalaegerszegen.

Dr.  Sifter  Rózsa kormány-
megbízott úgy fogalmazott,
hogy a bürokráciacsökkentés
eredményeit a tesztpálya kap-
csán is tesztelhetik. A beruhá-
zást az eljárások egyszerûsíté-
sével, a határidõk lerövidíté-
sével, mihamarabbi kiadásá-
val segítik.  

Dr.  Pál  Attila,  a megyei köz-
gyûlés elnöke szerint a jármû-
ipari tesztpálya gazdasági te-
kintetben lehetõségeket, de
ugyanakkor felelõsséget is je-
lent a megye számára. 

VIGH LÁSZLÓ MINISZTERI BIZTOS

Jármûipari
tesztpálya

Az õszi termések felhasználásával különféle díszeket, figurákat,
képeket készítettek a gyerekek a zalaegerszegi Gébárti Kézmûve-
sek Háza Nyitott mûhelygalériák programján, az elmúlt vasárnap. 
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Balatongyörök, a Balaton
északi partjának gyöngyszeme,
a világ egyik legszebb panorá-
máját tudhatja magának. Szá-
mos látnivaló és kikapcsolódási
lehetõség várja évszaktól füg-
getlenül a vendégeket. Biró  Ró-
bert polgármester elöljáróban a
fõidényt értékelte:

– Ha a számokat nézzük, idén is
sikeres nyarat tudhatunk magunk
mögött. A strandi bevételek mint-
egy 7-8 százalékkal haladták meg a
tavalyi összbevételt, de az össze-
hasonlítás kicsit csalóka lehet,
mert idén kismértékû emelést haj-
tottunk végre a belépõjegy ára-
kon, és a valóság az, hogy a sok-
szor csapadékos idõjárás miatt az
elmúlt évihez képest 5-6 százalék-
kal kevesebben váltottak belépõt a
strandunkra. A vendégéjszakák
számában, szeptember végéig szá-
mítottan, mutatkozik néhány szá-
zalékos emelkedés. Szerencsére a
legfontosabb turisztikai mutató-
számaink jók maradtak. A hozzánk
érkezõ turisták háromnegyede
belföldi. A németek és osztrákok
mellett nem ritkák a francia, angol
turisták sem, és szép számmal jöt-
tek lengyelek, csehek, szlovének,
szlovákok is.

– Milyen rendezvények voltak
a legnépszerûbbek?

– A nyár végén a 100 éve szüle-
tett Simándy Józsefre, a híres
operaénekesre, településünk dísz-
polgárára emlékeztünk koncertek-
kel és kulturális programokkal. A
neves tenor életét, munkásságát
és mûvészi pályáját egy utazó fo-
tókiállítással idéztük meg. A zon-
gora- és klarinétkísérettel zajlott
szabadtéri emlékhangversenyt –
melyen operaáriák, operettrészle-
tek, sõt szavalatok is elhangoztak
– a mûvész szobrának megkoszo-
rúzása vezette fel. Szeptember el-
sõ hétvégéje hagyományosan a
györöki szüret és halászléfõzõ
fesztiválé volt. A régi szüretek
hangulatát idézte meg a vidám,
jelmezes szüreti felvonulás fúvós-
zenekarral, néptáncosokkal és
boros lovas kocsival. A fõzõcsapa-
tok által elkészített ízletes halász-
levek kóstolása mellett kirakodó-
vásár, néptáncmûsor, gólyalábas
elõadás, rockabilly koncert, este
pedig szüreti bál várta az érdeklõ-
dõket. 

A szüreti mulatság napján az
ausztriai Vordernberg község kép-
viselõ-testületének jelenlétében,
Walter Hubner polgármesterrel
közösen aláírtuk a testvér-
települési kapcsolatot szentesítõ
okiratot. Közel egyéves elõkészítõ
munka és többszöri oda-vissza lá-
togatás elõzte meg a hivatalos
kapcsolat megerõsítését. Célunk a
két település közti idegenforgalmi,
gazdasági kapcsolatok erõsítése,
az intézmények, mûvészeti cso-
portok együttmûködésének erõsí-

tése. Vordernberg egy ezer lelkes,
Graztól északnyugatra fekvõ falu a
Steier régióban. Az egykori bá-
nyász település jelenleg a téli turiz-
musból él. Érdekesség, hogy a
vendégeik 60 százaléka hazánkból
érkezik. 

Október elsõ napján ínycsiklan-
dó süteményekkel és zenés-táncos
programokkal vártuk az érdeklõ-
dõket a Szent Mihály-napi búcsúra,
melyen többek közt a Zalai Bala-
ton-part Ifjúsági Fúvószenekar is
szórakoztatta a közönséget.  A ha-
gyományos, óvodát segítõ

sütivásár is nagy népszerûségnek
örvendett. Ugyanezen a hétvégén,
az utolsó hajójáratok közlekedésé-
nek zárónapján áthajóztunk
Balatonmáriafürdõre, ahol több
eseményt is ünnepeltünk. A ven-
déglátókon kívül Balatonkeresztúr,
Badacsonytomaj és Balatongyörök
focicsapatai léptek az új, mûfüves
pályára, hogy megnyerjék a
minibajnokságot, de a gyõztesek-
nek járó kupát mi hozhattuk el. 

A Nyitott Balaton programsoro-
zat részeként október elsõ pénte-

kén kinyitottak a Bece-hegyi bo-
rospincék, és hangulatos borkós-
toló túrán kóstolhatták a hegy le-
vét a borbarátok. Elindultak a kü-
lönbözõ sportfoglalkozások a mû-
velõdési ház nagytermében – jóga,
zumba, aerobik –, valamint több is-
meretterjesztõ elõadást is terve-
zünk a Társas-kör és a Kertbarát-
kör összejövetelein belül, s folyik
már egy tavaszi, régészeti és hely-
történeti elõadássorozat elõkészí-
tése is.

– Milyen beruházások, fejlesz-
tések kezdõdnek?

– Amint a helyi adóbevételeink
befolynak, elkezdjük a nyáron el-
maradt kátyúzásokat, és a stran-
don keresztülvezetõ sétány utolsó
szakaszának térburkolására is sort
kerítünk. A 71-es fõút megerõsíté-
sének nagyon örülünk, így a me-
gyehatártól Vonyarcvashegyig egy
teljes szélességében megújított,
sima burkolatú úton hajthatnak az
erre közlekedõk. Egy 15 éves ál-
munk vált valóra az út felújításával.
A 2000-es évek elején az M7-es
autópálya építéséhez ezen a szaka-

szon hordták a követ a nagy teher-
szállítók, amitõl az útpálya nyom-
vályús, gödrös, kikopott lett. A kö-
vetkezõ két évben egészen Keszt-
helyig megújul majd az útpálya
szerkezete. 

A Magyarországi Kerékpáros
Szövetség megkeresett minket,
hogy szeretne egy úgynevezett
„Strandolj és parkolj” pontot létre-
hozni a strandon a turisztikai szol-
gáltatásfejlesztési pályázatok kere-
tében, amelynek a beadására ez a
szervezet jogosult. Ha nyer a pá-
lyázatuk, már tavasszal elkezdõd-

hetnek az építési munkák. A kerék-
párosok biztonságos megállóhe-
lyet kapnának zárható tárolóval,
egész éven át üzemelõ vizes-
blokkokkal, pihenõvel, melegedõ-
vel, kényelmes strandi beléptetõ-
vel. A tó körül harminc kilométe-
renként, hat ilyen pont létesülne.

A böngyéri településrészen
egy bringaparkot is tervezett a
Szövetség, ahol a kisebbek tanul-
hatnának meg kerekezni, ügyes-
ségüket kipróbálni. A geopolitikai-
lag jó helyen fekvõ településünk-
re azért esett a választás, mert ki-
tûnõ kiindulópontja a Keszthelyi-
hegység túraútvonalainak meg-
közelítésére. Negyedik éve kerék-
páros hajójáratok is érkeznek a
balatongyöröki kikötõbe, illetve
indulnak innen. 

Tervezés és elõkészítés alatt áll
egy kétmilliárd forint összértékû
megaprojekt: a külterületi részek
csatornázása. A kormányhatározat
szerint a térség lakóinak kiváló ivó-
és karsztvizet biztosító Erzsébet-
forrás egyes vizsgálati paraméte-
rei, nitráttartalma lassan elérik az

egészségügyi határértékeket. Az
okokat keresve a DRV kötelezett
minket egy környezetvédelmi ha-
tástanulmány elkészítésére. A
szaktanulmány szerint a külterüle-
tek teljesen beépültek, és az ivóvíz
ugyan minden ingatlanon elérhe-
tõ, de csatornázás a mai napig
sincs, az emésztõgödrök használa-
ta sok kivetnivalót hagy maga
után. Az itt lévõ ezer ingatlan után
éves szinten mindössze 65–70
köbméter szennyvizet szállítanak
el, a 30–40 ezer köbméteres
mennyiség helyett. 

Jeleztük, hogy nem rendelke-
zünk 400 millió forintos önerõvel,
ezért a beruházás költségeinek 70
százalékát a kormány magára vál-
lalta. Elértük, hogy a helyben élõk-
nek a legkisebb anyagi terhet kell-
jen viselniük. Kapunk segítséget,
de anyagilag a lakosoknak is hozzá
kell járulniuk a beruházáshoz. A
tervek szerint a beruházás végez-
tével – ugyancsak lakossági hozzá-
járulással – a külterületi utak is szi-
lárd burkolatot kapnak.

Nemes Norbert

BALATONGYÖRÖK

Sikeres szezon után
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Gyenesdiás föllélegezhetett a
fõidényt követõen, hiszen a rend-
kívül változékony nyári idõjárás el-
lenére jó turisztikai szezont zárt. A
strandi bevételeik százszázaléko-
san teljesültek, a többi helyi adó-
bevétel is emelkedett, az idegen-
forgalmi adó (IFA) és közvetett
módon az iparûzési adóbevételük
is nõtt. 

– Az IFA közel nyolcszázalékos
növekedési ütemet mutatva 21,2
millió forintban realizálódott a 274
szálláshelyünkön. Mindez optimiz-
musra ad okot és irányt mutat a
várható fejlesztéseinkhez. Az ön-
kormányzatoktól beszedett szolida-
ritási hozzájárulás, az IFA 55 fillérje
a nagyközség esetében mintegy 20
millió forintos kiesést jelent, de jó
adópolitikával, következetes hivata-
li munkával, a nagy támogatási in-
tenzitású pályázatok megragadásá-
val, külön a balatoni településeknek
szánt fejlesztési források emelkedé-
sével ez a hátrány a késõbbiekben,
akár elõnyös helyzetet is  eredmé-
nyezhet – foglalta össze helyzetér-
tékelését Gál Lajos, Gyenesdiás pol-
gármestere.

– A kvótanépszavazás eredmé-
nyesen zajlott és a „nemek” közel
száz százalékából azt szûrjük le,
hogy Gyenesdiáson is mindenkinek
fontos a biztonság, az emberek
egymásra való odafigyelése, a ke-
resztény kultúra védelme. A temp-
lomaink, az élõ közösségeink meg-
óvása komoly nemzeti ügy. Még a
voksolás elõtt, képviselõ-testületi
határozattal csatlakoztunk az Ön-
kormányzatok Szövetségének fel-
hívásához, mely szerint elitéljük a
kötelezõ kvótát. Büszke vagyok,
hogy gyõzött a józanság a térség-
ben és településünkön is. A gyer-
mek- és családbarát strandunkon
folyó animációs foglalkozásokra,
sok év távlatában is, sikertörténet-
ként tekinthettünk. Sokat köszön-
hetünk a vendég polgárõrök biz-
tonságot kínáló fellépéséért. Sike-

rült a Diási Játékstrand öko-
jellegét erõsíteni. 

Nem csupán a szelektív hulla-
dékgyûjtés és a természetvédelmi
bemutató jelentett sikert, hanem
az is, hogy a 3 csillagos Kék Hullám
Zászló mellé elnyertük a „Balaton
legzöldebb strandja” minõsítést is.
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park
(BfNP) különdíjában részesültünk,
mert sikerült megtartani annak a
„zöld” szempontrendszernek az
elõírásait, amit a Hermann Ottó In-
tézet és a BfNP közösen elõírtak. A
minõségi díj kötelez minket arra,
hogy tartsuk az irányt az új kihívá-
sok közepette is. 

Nemrég Gyenesdiáson tartotta
országos konferenciáját a Klímaba-
rát Települések Szövetsége, ame-
lyen vízügyi szakemberek, telepü-
lésvezetõk, önkormányzatok, klí-
maügyi képviselõk, valamint a klí-
maszövetség partnerszervezetei
vettek részt. Az országos testület
oszlopos tagjaként nemrégiben
megvitattuk az adaptív vízgazdál-
kodás szerepét, de szó volt többek
között a szélsõséges helyzetek ke-
zelési lehetõségeirõl, valamint az
elõrelátó mezõgazdasági vízgazdál-
kodás módozatairól. Segítségükkel
komplex klímastratégiát szeret-
nénk alkotni, amely a váratlan ese-
mények, kihívások helyi kezelését
is lehetõvé teszi.

– Milyen pályázatokra számíta-
nak?

– Az új háziorvosi praxis kialakítá-
sával a testület tett egy ígéretet,
hogy a felnõtt egészségház mellé új
gyermekorvosi és fogorvosi rende-
lõ épül. Ez a legfontosabb, de
energiahatékony rendszerek kiépí-
tésével szeretnénk megújítani az
étkezdét és a helyi iskolát is. Az in-

tézménystruktúra komplett mo-
dernizálására kész tervekkel rendel-
kezünk. A turisztikai fejlesztéseink
sem maradnak el, az új kerékpárút-
nyomvonal, a horgásztanyák meg-
újítása és a hegylábi csapadékvíz-el-
vezetés is lényeges, a turizmussal
szorosan összefüggõ feladat. 

Fontos vállalásunk a 430 diákot
érintõ „iskolabõvítés tornaterem-
mel” projektünk megvalósulása is.
Az engedélyes tervek várják itt a
startot. Remélve, hogy a tankerület
támogatását is élvezzük terveink-
hez. A döntéshozók bölcsességé-
ben és jóakaratában bízunk, hogy
passzív tulajdonosi körbe kerülve is
beteljesedjék a több évtizedes vá-
gyunk. Augusztus végén beadtunk

egy második körös, konszolidációs
pályázatot is utak építésére, járdák
felújítására, minderre a jövõ esz-
tendõben kerülne sor. A programba
partnerként hívtuk a DRV-t, mert
akadnak olyan útszakaszok, ame-
lyek alatt még a korszerûtlen, mi-
elõbbi megújításra érdemes cérna-

vezetékek futnak. A melegaszfalto-
zás elõtt kell elvégezni vízvezeté-
kek cseréjét, hogy az útfelbontás
már ne érintse az újonnan lefekte-
tett burkolatot. 

A strandjaink rendbetételét
évszakfüggetlenül lényegesnek
tartjuk. A Játékstrand felhõszaka-
dásoktól átázott keleti oldalát, a
megsüllyedt fövenyszakaszt fel kell
töltenünk úgy, hogy a csapadékvíz-

elvezetésre is gondot fordítunk. A
partvédõ mû fejlesztésére várjuk a
Balatoni Fejlesztési Tanács aktuális
pályázatát. A Lidóstrandon új kapu-
zat kialakítását vettük tervbe, új
jegypénztár épületet emelnénk és
mellé egy új beléptetõ kapu készül-
ne el jövõ májusig. A vállalkozói
együttmûködéshez kapcsolódva
késõbb új vendéglátó helyiségek is
épülnének a kis strandon. 

Egy TDM-pályázathoz kapcsolód-
va megszépítenénk a körforgalom
melletti területet, szõlõlugasos pi-
henõvel és egyéb attrakciókkal gaz-
dagodna a prés környéke. A közbiz-

tonság javítására ötmillió forintos
önerõ felhasználásával elindítottuk
a települési térfigyelõ kamerarend-
szer kiépítését, amely a 71-es út
belterületi szakaszát teljes egészé-
ben lefedi, a nagyközség több
pontját érintve, a megfigyelõ bázis
a polgárõrség irodájába települne. 

A kulturált, minõségi szórakozás
feltételeit biztosítva, egy tíz alkal-
mas NKA-s pályázat révén elindult a

sikeres, a résztvevõk körében nép-
szerû „Táncház a javából” program.
A Kinizsi Sportegyesületünk örömé-
re, a tagok munkájának segítségé-
vel, a TAO pályázatok révén a fut-
ballpálya-lelátó és a sportcentrum
fejlesztése több ütemben megvaló-
sult. A szép, és igényessé tett
sportközpontot azzal modernizál-
nánk tovább, hogy a már meglévõ
mûfüvünket leraknánk és ezzel egy
korszerû nagypálya szolgálná a focit
szeretõket a Balaton utca mentén.
A régi malom épületét igényes tu-
ristaházzá szeretnénk alakítani, eh-
hez szeretnénk megnyerni a Ma-
gyar Természetbarát Szövetség
partnerségét. Sok CSOK-os fiatal ér-
deklõdik a helyi ingatlanok iránt, hi-
szen több lakóház építése is elin-
dult, amit örvendetesnek találunk.

– A civilek is a szezon fõszerep-
lõi voltak?

– A fõidényben az együttmûkö-
dés a Turisztikai Egyesülettel példa-
értékû volt. Õk fölfûzték és kiaján-
lották a település értékeit a kovács-
mûhelytõl a Darnay pincéig. Közö-
sen figyeltük a vendégek visszajel-
zését. A gasztrorendezvényeink si-
keréhez több szervezet nyújtott se-
gítséget. A fõzõcsapatok, nyugdíjas
klubok nélkül nem lett volna meg a
vendégvonzó hangulat a piactéren,
ami megannyi fesztivál és nagyren-
dezvény helyszíneként szolgált. 

A közösségi tér vendégcsaloga-
tó hangulatáért sokat tettek az ott
mûködõ vállalkozások is, akik minõ-
ségi kínálati palettájukat a termé-
szetesség jegyében és a vendégek
igényei szerint állították össze. Az
egészséges helyi termék mindig
megtalálható volt a piacon. A Kinizsi
Sportegyesület tagjainak társadal-
mi munkájáért, és szakmai teljesít-
ményéért, becsületes szerepvállalá-
sáért is köszönettel tartozunk. A
Forrásvíz egyesület tagjai a Keszt-
helyi-hegység bakancsos túraútvo-
nalait tették rendbe, de a többi
egyesület is kitett magáért, köszö-
net érte.

Nemes Norbert

Gyenesdiási eredmények
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Cseresnyés Péter munkaerõpi-
acért és képzésért felelõs államtit-
kár nyitotta meg a rendezvényt, a
helyi közösség nagyszerû ünnepé-
nek nevezve az eseményt. 

Bertók Ferenc polgármester
érdeklõdésünkre elmondta, a
gesztenyés nap kulturális és
gasztronómiai fesztivállá nõtte ki
magát, köszönhetõen Vargáné
Marikának és Varga Attila tanár
úrnak, a Galamboki Gesztenye Lo-
vagrend alapítóinak, akik ezt a
szép hagyományt életre keltet-
ték. Idén Molnár László személyé-
ben új gesztenyelovagot avattak.
A környezõ településekrõl érkezõ
polgármesterek, a fõzõcsapatok
és civil szervezetek tagjainak je-
lenléte is bizonyítja, hogy a gesz-
tenyés nap a térség rangos, meg-
határozó eseménye, ami képes
színvonalában növekedni a ké-
sõbbiekben.

A polgármester továbbá el-
mondta, a beadott pályázataik kö-
zül a tanyaprogramról már megér-
kezett a pozitív elbírálás, így egy
1,6 hektáros önkormányzati terü-
leten gyümölcsöst alakítanak ki.
Ide õshonos gyümölcsfafajtákat –
szilvát, körtét, barackot – telepíte-
nek, emellett aszalót és tároló-
helyiséget létesítenek. A gépi
munkákat traktorral fogják elvé-
gezni, amit szintén a pályázati tá-
mogatásból szereznek be. Így a
zöldségtermelést és értékesítést
újabb tevékenységgel tudják bõví-
teni, ami egy következõ lépés az

önállósodás, önfenntartás felé,
hangsúlyozta Bertók Ferenc.

Szolnok Ferenc, a Zala Megyei
Cigány Civil Szervezet elnöke, a
Romact Országos Munkacsoport
programsegítõje a faluban zajló
portaprogramról számolt be. En-
nek lényege, hogy a helyi önkor-
mányzat, a nemzetiségi önkor-
mányzat és a civil szervezetek ösz-

szefogással segítik a rászorulókat
lakhatási körülményeik javításá-
ban. Ez tulajdonképpen kisebb
lakásfelújítási valamint udvarren-
dezési munkát jelent, továbbá
konyhakert kialakítását, melyek el-
végzésébe a lakókat is bevonják. 

Kulcsár Norbert, az Innovatív
Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület
munkaszervezet-vezetõje hozzá-
fûzte, a Romact programban
egyesületük koordináló szerepet

tölt be. A résztvevõ tizenhárom
település egyike Galambok, a por-
taprogram elsõ állomása, ahol két
rászoruló család házát, udvarát
tették rendbe. A Romact prog-
ramban emellett szakmai tanács-
adást nyújtanak az önkormányza-
toknak, hogy azok minél több uni-
ós pályázatban vegyenek részt, az
elnyerhetõ támogatásokkal segít-
ve mások mellett a hátrányos
helyzetû lakosokat.  

A fesztiválon helyi és környék-
beli mûvészeti egyesületek szóra-
koztatták az érdeklõdõket, akik a

gesztenyemassza házi elkészítésé-
vel is megismerkedhettek.  

– A héjában megfõzött geszte-
nyét áttörjük darálón, majd három
speciális szitán morzsoljuk át –
magyarázta Mándó Miklós. – A har-
madik után már tiszta gesztenye-
lisztet kapunk, melyhez némi cu-
korszirupot, rumaromát adunk. 

A gesztenyemassza tejszínhab-
bal elkészítve az õsz legkiválóbb
desszertje. 

A DÉL-ZALAI TELEPÜLÉS ÖNFENNTARTÁSRA TÖREKEDIK

A gesztenye ünnepe Galambokon
Sült gesztenye, fõtt gesztenye, gesztenyepüré, gesztenyés süte-

mények – a Gesztenyés Nap ínycsiklandó kínálata Galambokon, me-
lyet kilencedik alkalommal rendeztek meg a plébániaudvaron. 

A verseny célja az ivóvízellátás
területén dolgozó szakemberek el-
méleti és gyakorlati felkészültségé-
nek megmérettetése, hivatássze-
retetének és szakmai elkötelezett-
ségének erõsítése, a csapvízfo-
gyasztás és a víziközmû ágazat
társadalmi elismertségének növe-
lése, továbbá a szakmai kapcsola-
tok ápolása.

Az elsõ napon a rendezvény
megnyitóján dr. Pál Attila, a Zala
Megyei Közgyûlés elnöke és Hor-
váth László köszöntötte a résztve-
võket. Beszédükben kiemelték a
Zala megyei közmûszolgáltatók és
a tulajdonos települések jó kapcso-
latát. Ezt követõen Arnhoffer And-
rás, a Zalavíz Zrt. elnök-vezérigaz-
gatója a rendezvény elõkészítésé-

ért mondott köszönetet, végül Kur-
di Viktor, a MaVíz elnöke nyitotta
meg a rendezvényt.

A háromfõs szerelõcsapatoknak
a gyakorlati verseny során egy épí-
tett alappályán egy lakóházat imi-
táltak, ahol egy ivóvízvezetéket
húztak végig. A meglévõ gerincve-
zetéken volt egy ivóvízbekötés az
ingatlanra, illetve mellette egy tûz-
csap is. A bekötõvezetéken voltak
szerelési feladatok, amelyeket
pontosan dokumentálva kellett el-
végezni. A feladatleírás nem hatá-
rozza meg egyértelmûen, hogy mit
kell tenni, ezért volt fontos a felada-
tok szakszerû értelmezése és a
csapattagok közötti hatékony kom-
munikáció.

A versenyt egy ötfõs szakmai
zsûri értékelte pontozólap alapján.
Értékeléskor figyelembe vették a
megjelenést, a szerszámok rendel-
tetésszerû használatát, a szaksze-
rû munkavégzést, valamint a mun-
kavédelmi szempontokat is.

A verseny második napján egy
elméleti tesztfeladatot kellett kitöl-
tenie a versenyzõknek, amelyre 60
perc állt rendelkezésükre. A zsûri a

tesztlapon a szakmai és jogi isme-
reteiket mérte fel. A gyakorlati és
elméleti feladatokon megszerzett
pontszámok összesítésével szüle-
tett meg a 15. országos víziközmû
szerelõverseny végeredménye. A
megmérettetést a Fejérvíz Zrt. csa-
pata nyerte, második helyen az Érd
és Térsége Víziközmû Szolgáltató
Kft., a harmadik helyen pedig az
Észak-dunántúli Vízmû Zrt. csapa-
ta végzett.. Ez azt jelenti, hogy jö-
võre a Fejérvíz Zrt. rendezi a sze-
relõversenyt Székesfehérváron. Az
esemény végén Kis István, a
Fejérvíz vezérigazgatója átvette

Arnhoffer András elnök-vezérigaz-
gatótól a rendezvény vándorzász-
lóját.

Az elsõ szerelõversenyt az
Észak-dunántúli Vízmû Zrt. szer-
vezte Dorogon 2001-ben. A
Zalavíz Zrt. legutóbb 2010-ben volt
a rendezvény házigazdája. Az idei

évben azért lehetett házigazda a
zalaegerszegi székhelyû társaság,
mert az elõzõ évi szombathelyi ver-
senyen elsõ helyezést ért el. Házi-
gazdaként csapatot nem nevezhet-
tek, helyette a versenyfeladatok
elõkészítése volt a Zalavíz Zrt.
munkatársainak feladata. 

ORSZÁGOS VÍZIKÖZMÛ SZERELÕVERSENY
GYAKORLATI ÉS ELMÉLETI VERSENYEN MUTATTÁK MEG TUDÁSUKAT

Huszonegy csapat indult a XV. országos víziközmû szerelõver-
senyen. Az ágazat egyik legrangosabb szakmai eseményét a Ma-
gyar Víziközmû Szövetség (MaVíz) és a Zalavíz Zrt. rendezte Len-
tiben, 2016. szeptember 28–29-én. A kétnapos megmérettetésre
az ország minden pontjáról érkeztek szerelõcsapatok, akik gya-
korlati és elméleti tudásukat mérték össze, hogy a második nap
végére kiderüljön, hogy melyik vízszolgáltató csapata a legjobb.

Garancia, minõség és emberség – a jogkö-
vetõ magatartás mellett ezen elváráso-
kat teljesítette az a nyolc zalai kereske-

delmi vállalkozás, melyek ezentúl, mint pozitív lis-
tás üzletek hirdethetik magukat.

Kara Ákos, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium
info-kommunikációért
és fogyasztóvédele-
mért felelõs államtitká-
ra a Megyeházán adta
át a tanúsítványokat
számukra. Mint fogal-
mazott, a minisztérium
és a fogyasztóvédelmi
hatóság legfontosabb
célja a fogyasztói biza-
lom erõsítése. Ennek
egyik eszköze a pozitív
lista, melyre immár
2500 vállalkozás került
fel az országban. Ez egy
népes család, ami arra
biztatja õket, hogy folyamatosan bõvítsék ezt a
kört, melynek tagjai értékteremtõ tevékenységük-
kel mintaként szolgálva más vállalkozások számára.

Az elkövetkezõ egy év fontos feladatának ne-
vezte az e-kereskedelemmel kapcsolatos szabályo-
zás kidolgozását. Ebben, ahogy a termékbemutatók
korábbi szabályozásában is, legfõbb politikai szán-
dék a józanész. Az e-kereskedelem jogi és földrajzi
értelemben is egy bonyolultabb világ, így párbe-
szédre invitálják a vállalkozásokat a megfelelõ fo-
gyasztóvédelmi jogszabályok megalkotása érdeké-
ben, jelezte.

Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott arról beszélt,
ahogy a hatékony közigazgatás megteremtéséhez,
úgy a vállalkozások mûködtetéséhez is szükséges
az átlátható és könnyen alkalmazható jogszabályi
háttér. A kormányhivatal munkájában elsõdleges
szempont az állampolgárok és a fogyasztók elége-
dettsége. Az ellenõrzések is azt szolgálják, hogy
erõsödjön a fogyasztói bizalom és a vásárlói tuda-
tosság, hangsúlyozta.

Az eladó és a vásárló közti bizalom mellett érvelt
Horváthné Kiss Anita. A zalaszentgróti gazdabolt tu-
lajdonos üzletvezetõje új boltjában folytatott ellen-
õrzés során szintén kiérdemelte a tanúsítványt, így
már kétszeresen pozitív listás. A vásárlók elége-

dettségét tartja szem elõtt Vass Istvánné, aki mind-
össze öt hónapja nyitotta meg nõi divatáru üzletét
Nagykanizsán.

A vásárló az elsõ, véli Mayer Zoltán, egy lenti va-
dászbolt vezetõje. Hasonlóképpen vélekedik Bódiné
Hermán Melinda, aki állateledel boltot üzemeltet
Lentiben. Mint mondta, az ellenõrök nagyon udva-
riasak és segítõkészek voltak. 

Molnár Sándor, a Zala Megyei Kormányhivatal fo-
gyasztóvédelmi osztályvezetõje érdeklõdésünkre
elmondta, a fogyasztóvédelmi hatóság 2011. év
elején vezette be a pozitív lista rendszerét. Ezt azt
jelenti, amennyiben a hatóság azt állapítja meg,
hogy az adott vállalkozás az ellenõrzés során szá-
mon kért jogszabályi rendelkezéseknek maradékta-
lanul eleget tett, a fogyasztóvédelmi hatóság köz-
pontja errõl dokumentumot, igazolást állít ki részé-
re, ami az üzletben kifüggeszthetõ.

A Zala megyei pozitív listát Zalavárról, Keszthely-
rõl, Zalaegerszegrõl is bõvítették vállalkozások.

AL

ÚJABB ZALAI VÁLLALKOZÁSOK A POZITÍV LISTÁN

Jogkövetés, elégedett vásárlók
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Tréfálkozás, éneklés, hangos-
kodás – egyaránt hangulati elemei
a szüreti felvonulásoknak, mely-
nek hagyományát igazi õszi kar-
nevállá alakították Nagyka-
pornakon. Ez idén október elsején
sem volt másképp, a résztvevõk
minden hadba fogható jármûvet –
traktorokat, lovas kocsikat, kiste-
herautókat – feldíszítettek, voltak
akik lóra pattantak, így vonultak
végig a településen.

– Valóban, a rendezvény már
túlmutat a szimpla betakarítási
ünnepen, hiszen igazi közösségi
ünnep, melyen bárki beöltözhet
bárminek, mégsem kell egyedül
szerepelnie – mondta el vélemé-
nyét Sifter Péter polgármester. –
Most már tíz évre nyúlik vissza,
hogy újból megszerveztük a szü-
reti felvonulásokat, melyek már-
már kihaltak. Az embereknek el-
várása, hogy egy vidéki települé-
sen is történjen valami, e tekin-
tetben az itt élõknek arra is volt il-
letve van igénye, hogy õk maguk
legyenek részesei az események-
nek. Ebbõl az indíttatásból indult
újbóli útjára a szüreti felvonulás a
képviselõ-testület támogatásával.
Gyakorlatilag úgy kezdõdött,
hogy megbeszéltük a helyi vállal-
kozókkal, hogy bocsássák rendel-
kezésre gépjármûveiket, mi meg
rávettük az embereket a részvé-
telre. Most már igazi komoly szer-
vezést nem igényel, a résztvevõk
beleadnak mindent, ötletes jel-
mezeket öltenek, és a jó hangu-
latról is kezeskednek. Önkor-
mányzatunknak feladata csupán
annyi, hogy gondoskodjon külsõ
szereplõrõl, most a Kanizsa Tánc-
együttest hívtuk el. Rajtuk kívül
óvodásaink és iskolásaink is tán-
coltak az állomásokon.  

– De nemcsak helyiek vesznek
részt a mulatságon.

– Így van. Különösen büszkék
vagyunk szüreti felvonulásunk
népszerûségére, ami már igazi

õszi karnevállá fejlõdött. Szívesen
csatlakoznak hozzánk más telepü-
lésekrõl, még Zalaegerszegrõl is,
hogy egy vidám délután részesei
lehessenek. Az elsõ állomás min-
dig az önkormányzatunk által
fenntartott idõsek otthona, hogy

az ott élõ lakók se maradjanak ki a
mulatságból. Ez a hagyományt
idézõ, vidám program így az õ
napjukat is feldobja, amirõl még
egy ideig beszélgethetnek egy-
mással, felidézve, hogyan zajlot-
tak az õ idejükben a szüreti felvo-
nulások. A menet még legalább
tíz állomáson megállt a faluban,
tánccal, borkóstolóval szórakoz-
tatva az érdeklõdõket.  

– Bállal zárul a program?
– Hát kellõképpen megfárad-

nak, mire visszaérnek, ezért egy
bál megszervezése kicsit kockáza-
tos lenne a tekintetben, hogy len-
ne-e kellõ közönsége. Önkor-
mányzatunk egyébiránt nem zár-

kózik el elõle, ha valaki felvállalná
megrendezését.

– Térjünk át a munkás hétköz-
napokra. Milyen pályázatokban
gondolkodnak?

– Az elmúlt idõszak nem bõvel-
kedett pályázatokban, legalábbis a

településeket
érintõen. Ná-
lunk a közmun-
kaprogramok
adtak felada-
tot, melyekbe
12-13 fõt von-
tunk be. A 935
fõs települé-
sünkre egyéb-
iránt nem jel-
lemzõ a mun-
kanélküliség,
így ez a létszám
mindenképpen
kedvezõ a fog-
lalkoztatottsági
mutatók szem-

pontjából. A megjelent pályázati ki-
írásokban viszont részt vettünk.
Adtunk be pályázatot a turista-
szálló energetikai korszerûsítésére,
ami napelem-rendszer beépítését
valamint a nyílászárók cseréjét fog-
lalná magába. Mindez elõsegítené
az egész évi üzemeltetést. A falu-
ház hasonló fejlesztését szolgálná
egy másik pályázat. Szintén nap-
elem kerülne az épület tetejére,
mellyel a fûtésre fordított költsé-
geinket csökkenthetnénk. 

S van egy harmadik energeti-
kai pályázatunk is, mely a hivatal
melletti volt kisiskola, a legutóbbi
idõkig könyvtárként mûködõ épü-
let külsõ felújítását tenné lehetõ-
vé. Nagykapornak központú kö-
zös önkormányzati hivatalunk
nyolc település közigazgatási fel-
adatait látja el, melyhez a jelenle-
gi hely már szûkösnek bizonyul. A
hivatal bõvítését a szomszédos
épület megújításával ezért ter-
vezzük. 

Örömmel számolhatok be egy
nyertes pályázatról, melynek segít-
ségével az idõsek otthona konyhá-
jának modernizálását valósíthatjuk
meg. A konyhán a lakók mellett az
óvoda, az iskola számára is fõznek,
biztosítják a szociális étkeztetést,
és vendégebédet is lehet kérni. A
beruházással 2017 végéig kell elké-
szülnünk, így a jó minõséghez a
korszerû technikai feltételek is
adottak lesznek.

– Az önkormányzat két épület
felújítását is fontolóra vette…

– Igen, az egyik a bencés rend-
ház keleti szárnya, mellyel immár
tíz éve szeretnénk valamit kezdeni.
Szóba került, hogy az idõsellátás
számára alakítjuk át, ami egyrészt
nagyon sokba kerül, emellett szá-
mos jogszabálynak is meg kell felel-
ni. Igazából még nem találtuk meg
azt a funkciót, melynek mûködte-
tése nemcsak visz, de legalább hoz
is valamit. A Városháza csárdával ki-
csit elõbbre tartunk, a tulajdonosá-
val megegyeztünk arról, hogy még
az idén megvásároljuk. Ennek a
mûemléképületnek is olyan funkci-
ót szeretnénk találni, mely pályáza-
ti támogatásból megvalósítható, és
amit ezt követõen mûködtetni is
tudunk. Egy mûemléképület felújí-
tása többnyire nehézkes folyamat
a jogszabályok miatt. Nekem ezzel
kapcsolatban az a dilemmám, hogy

egy több száz éves épületnél, amit
már százszor átalakítottak az év-
századok során, melyik az az álla-
pot, amit meg akarunk tartani a
mûemlékvédelemmel. 

– Mire fordítják a jól gazdálko-
dó önkormányzatok számára
juttatott állami támogatás máso-
dik részletét?

– Várhatóan idén megkapjuk a
második részletet. A tízmillió forin-
tos állami támogatást egyes utcák
felújítására kívánjuk fordítani. Ez
aszfaltozást jelent, illetve mart asz-
faltozást azokban az utcákban, ahol
csak murva van. De szeretnénk
ezeket az utcákat is szilárd aszfalt-
réteggel ellátni a késõbbiekben.
Szintén jó hír, hogy a parti ház (így
nevezik a helyiek a turistaszállót)
melletti útszakasz helyreállítására
vis maior pályázatot nyertünk. Ez
egy magas partfal, ahol az úttest a
kanyarban beszakadt. A rekonst-
rukciót a jövõ évben valósíthatjuk
meg. A sportpálya világítása azon-
ban hamarosan elkészül az önkor-
mányzat és a sportbarátok támo-
gatásának, valamint az elvégzett
társadalmi munkának köszönhe-
tõen. Tavaly pünkösdhétfõn avat-
tuk fel az új sportöltözõt, most a
pálya megvilágításával újabb lépést
tettünk a korszerû feltételek bizto-
sítása érdekében. 

Antal Lívia

ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERÛSÍTÉSÉT TERVEZIK

Õszi karnevál Nagykapornakon

MUNKALEHETÕSÉG ZALAEGERSZEGEN!
EGYRE NÖVEKVÕ ÜGYFÉLKÖRÜNK IGÉNYLI CSAPATUNK BÕVÍTÉSÉT,

EZÉRT KERESÜNK KOLLÉGÁKAT

TELEFONOS MUNKATÁRS POZÍCIÓBA

JELENTKEZZ HOZZÁNK, HA: 

fiatal, pályakezdõ, munkát keresõ vagy nyugdíjas vagy

ügyfélcentrikus a gondolkodásmódod és a hozzáállásod

képes vagy önállóan dolgozni 

gyorsan tanulsz, fogékony vagy, és a rád bízott feladatokat maximális odaadássál végzed

gördülékenyen és meggyõzõen kommunikálsz telefonon keresztül

az esetlegesen felmerülõ problémákat képes vagy gyorsan, hatékonyan megoldani

a számítógépet felhasználói szinten kezeled

EMELLETT FONTOS MÉG:

legyen jó humorérzéked, mert nálunk ez a jó hangulat része 

gondolkozz pozitívan, mert nálunk a pohár mindig félig tele van!

HA TÉGED VÁLASZTUNK, A KÖVETKEZÕ FELADATOKRA SZÁMÍTHATSZ:

bejövõ telefonhívások fogadása

ügyfelek megkeresése telefonon keresztül

a szolgáltatásokhoz kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása 

MUNKATÁRSAINK SZERINT AZÉRT JÓ NÁLUNK DOLGOZNI, MERT:

fiatalos és lendületes a csapatunk 

motiváló egy növekedésben lévô céggel együtt fejlõdni 

a juttatási csomagunk versenyképes 

családbarát munkakörnyezet

biztosított a fejlõdés lehetõsége 

akár 6, 7 vagy 7,5 órás a munkaidõs foglalkoztatás 

Zalaegerszeg központi részén mûködünk, jól megközelíthetõ helyen. 

Jelentkezés módja: önéletrajz küldése

az alábbi e-mail-címre: binax@binax.hu

Telefon: 30/413-4778 • 30/351-0450
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Cserszegtomaj nem egy ala-
csony fordulaton „pörgedezõ”
község, amelyik csak a kötelezõ-
en elõírt kûröket mutatja be. A
lakosság- és születésszám folya-
matos emelkedése, az ide költö-
zõk száma, az itt ingatlan tulaj-
dont vásárlók aránya, a helyi
óvoda és az általános iskola lét-
száma, a gépjármûtulajdonnal
rendelkezõk arányszáma is azt
igazolja vissza, hogy a képviselõ-
testület hosszú távon is helytálló
döntéseket képes meghozni. 

– Az itt élõk nap mint nap bizo-
nyítják szorgalmukat, rátermett-
ségüket, tettrekészségüket, segí-
tõ szándékukat. Mindezt a falu ve-
zetésének mindenkor viszonoznia
kell – nyilatkozta Bartha Gábor
polgármester, akitõl elöljáróban
arról érdeklõdtünk, hogy mi min-
denre tekint büszkeséggel.

– Az összefogásból is rendre je-
lesre vizsgázunk.  Cserszeg-
tomajon 28 nemzet szülöttei él-
nek békességben, kiegyensúlyo-
zottan, a saját döntésük alapján. A
közösségeink önszántukból, sze-
retettel segítenek minden bajba
jutottnak, illetve rászorulónak. A
nagyközségünk sok eredményt
felmutatva épül a különbözõ kul-
túrákból, szépül a sokféle szokás-
ból, a megannyi tradícióból. Mi
Brüsszel kötelezése nélkül is jól
megvagyunk. A népszavazást
nemzeti ügyként kezeltük és a
voksoláson az országos átlagot jó-
val meghaladó számban mondtak
õszinte véleményt a választópol-
gárok. 

Cserszegtomajon egy szép és
mozgalmas idény után, szeptem-
ber közepén, a hagyományos szü-
reti vigasság keretében „Faluka-
pu”-t avattunk a Rezi úton. A nö-
vények kiültetése, a virágosítás
már tavasszal elkészült, de az élõ-
zenés felvonulás alkalmával egy
újabb, szellemi és fizikai összefo-

gásból megvalósult, többféle jel-
képet egyszerre láttató, szép köz-
térrel gyarapodtunk. Egy olyan, a
természettel harmóniában lévõ, a
természeti környezetet patinásan
dekoráló helyet hoztunk létre,
amelyik minden szegletében
Cserszegtomaj értékvilágáról köz-
vetít. Az ünnepség meghittsége a
jóakaratú, a községünkért tenni
akaró emberek közösségének lel-
kületét erõsítette. 

A testvértelepülésünkkel való
tízéves kapcsolat szá-
munkra ajándékozott jel-
képe is erre a helyszínre
került. Elkötelezettek va-
gyunk abban, hogy a na-
gyobb jelentõségû,
hangsúlyosnak ítélt bel-
területi csomópontjain-
kat, a közvetlen közelük-
ben lévõ közterekkel
együtt, hasonlóan jó mi-
nõségben kicsinosítsuk.
A költségvetésünk per-
sze nem teszi lehetõvé,
hogy gõzerõvel, ripsz-
ropsz mindent bevégez-
zünk, de a felvázolt irá-
nyok jók. 

– Milyen feladatok elõtt áll-
nak?

– Az aszfaltozások, térburko-
lások munkálatainak négyzetmé-
terre vetített árait a legtöbben
ismerik és az is közismert, hogy
az összes úthálózatunk hossza
közel 150 kilométer. Bõven akad
tennivaló. Még idén elvégezzük a
Péter Pál felsõ szakasza, a Domb-
hát és a Fenyõ utcák burkolatá-
nak cseréjét. 

A csapadékvíz-elvezetés kiépí-
tettsége néhány helyen még hiá-
nyos. A szélsõséges idõjárás, a
rendkívüli intenzitással lezúduló
esõzések több helyen okoztak ká-
rokat. A kritikus helyeket fölmér-
tük és a vízkárvédelmi feladatokra
a tartalékkeretbõl külön forráso-
kat találtunk. A falu biztonságo-
san, a lakosság igényeit maximáli-
san figyelembe véve, nagy körül-
tekintéssel, eredményesen gaz-
dálkodik. 

A polgárok, ingatlantulajdono-
sok elvárása is egyre nagyobb.
Egyre többen szeretnék kézzel-
foghatóan látni, mi történik az ál-
taluk befizetett adóforintokkal.
Azt érzékeljük, hogy a jövõben, a
településeknek, saját környezetü-
ket, saját forrásból kell szépíteni-
ük. Az állam egyre inkább csak a
kötelezõen ellátandó feladatokra
juttat, dotációt. A helyi adóra egy-
re nagyobb szükség van. Ezzel
összefüggésben, az adómértékek-

rõl az év végéig még többször tár-
gyal az önkormányzatunk képvi-
selõ-testülete.

– Csúcsra járt a Cserszeg-
tomajfutás…

– Október elején háromszázan,
de ha lehetett volna, akkor dupla
ekkora létszámban is startvonal-
hoz álltak volna, az elsõ alkalom-
mal, civil kezdeményezéssel, ha-
gyományteremtõ szándékkal, hat
korcsoportban megrendezett, az
önkormányzat által is támogatott

Cserszegtomajfutáson. A szerve-
zõk a kezdõ és a gyakorlott futó-
kat is várták az ország minden
pontjáról, hogy három távban
népszerûsítsék ezt az amúgy is
kedvelt sportágat. 

Az igen jó hangulatú közösségi
eseményen részt vevõ futóknak
sok család, barát és ismerõs szur-
kolt, de a kijelölt útvonal mentén a
lakók is kitettek magukért. A falu-
üzemeltetési csoport tagjain kívül
két magánút tulajdonosai is támo-

gatásukról biztosították a szerve-
zõket, de a polgárõrök, a civil segí-
tõk, a sportszeretõ diákok is ered-
ményesen helytálltak. A befutók
kézmûves kerámia érmeket kap-
tak és a megvendégelésükrõl is
gondoskodtunk. 

A jó elõre beharangozott, közel
négy órás verseny teljes
vagy részleges útlezárá-
sával, a nyomvonalak ki-
jelölésével összefüggés-
ben mindössze egy pa-
naszbejelentést regiszt-
ráltunk.  Dicséret illeti a
közösségépítésbõl jelesre
vizsgázott szervezõket,
az ötletgazdákat a ki-
emelten profi munka el-
végzéséért. Ha ilyen lel-
kesedéssel és rátermett-
séggel sikerül a jövõben a
Cserszegtoma j futás
megszervezése, akkor a
sportkedvelõk, a futók

honi térképére is hamarosan ráke-
rülhet a kitûnõ természeti adott-
ságokkal rendelkezõ községünk.
Örömmel vettük, hogy kerékpáros
szervezetek is érdeklõdtek a felõl,
hogy miként szervezhetnének ide,
a mostanihoz hasonló, nagyszabá-
sú versenyt.

– Jut idõ, erõ az idõsek meg-
becsülésére is?

– Október közepén tartottuk
az Idõsek Napja tiszteletére szer-
vezett hagyományos rendezvé-

nyünket, amire biztosítottuk a kis-
buszos bejutást és hazajutást is. A
fehér asztalok melletti vendéglá-
tás sztárfellépõje Aradszky László
táncdalénekes volt, de vastapsot
kapott Móger Péter harmonika-
mûvész és a Pipacs Óvoda aján-
dékmûsora is. 

Fél évtizeddel ezelõtt és idén
most újra elnyertük „Az Év Zalai
Idõsbarát Önkormányzata” díjat,
amit az iskola tornatermében ren-
dezett ünnepségen kapott meg
Cserszegtomaj. Ezt az elismerést
rajtunk kívül Újudvar település
kapta meg. Õket Jakab Sándor pol-
gármester képviselte az ünnepsé-
gen, amelyet személyes jelenlété-
vel megtisztelt Pácsonyi Imre, a
ZM Idõsügyi Tanács elnöke is.

Ezen kívül a közelmúltban
megkaptuk a Vöröskereszt „Hu-
manitárius Település” elismerõ cí-
mét. A kitüntetés nem csupán a
véradóink, az önkénteseink sze-
repvállalásáról szól, nem csak a kö-
zösségi és egészségnevelési akció-
programok száma nyomott a lat-
ban, hanem az is, ahogy a falu az
idõs polgárjaival bánik. A 2000-ben
alakult, közel hetven tagot szám-
láló Aranykorúak Klubjának tagjai
szerte az országban mindenhol jó
hírnevét viszik a községünknek. A
köz- és kulturális élet aktív szerep-
lõi és vezetõi minden támogatást
és tiszteletet megérdemelnek.

Nemes Norbert

SZÉP ÉS MOZGALMAS IDÉNY UTÁN 

A családias Cserszegtomaj
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A kórház és Szent Rafael célja

ugyanaz, mégpedig a gyógyítás,
amit a kórház az emberi tudás és
a tudomány oldaláról, míg a fõan-
gyal a hit ereje által közelít meg –
hangzott el a Zala Megyei Szent
Rafael Kórház névadó ünnepsé-
gén, Zalaegerszegen, melyen
megáldották a szívcentrum új
épületében létesített kápolnát.

Ahhoz, hogy valaki meggyó-
gyuljon, a lelket is meg kell gyógyí-
tani – fogalmazott köszöntõjében
Soltész Miklós egyházi, nemzetisé-
gi és civil társadalmi kapcsolato-
kért felelõs államtitkár, aki szerint,
lelki támaszra nemcsak a betegek-
nek, a hozzátartozóknak, de az or-
vosoknak és az ápolóknak is szük-
sége van nagy felelõsséggel vég-
zett gyógyító munkájukhoz. 

Az államtitkár kiemelte az egy-
ház szerepét is a gyógyítás, a szo-
ciális ellátások, a gyerekvédelem
és az oktatás területén, hozzáté-
ve, hogy a szeptember elsejével
életbe lépett béremelés rájuk is
vonatkozik. Ez a 17 ezer szakorvos
és szakgyógyszerész közül 270
fõt, míg 78 ezer szakdolgozóból
ezer fõt érint az egyházi fenntar-
tású egészségügyi intézmények-
ben. A szakorvosok és szakgyógy-
szerészek szeptembertõl 110 ezer
forintos, jövõ szeptembertõl pe-
dig újabb 100 ezer forintos bruttó
béremelésben részesülnek. Az
egészségügyi szakdolgozók idén
26,5 százalékos béremelést kap-

nak, ami 2019 végéig 65 százalék-
ra emelkedik. Az elmúlt 20–25 év-
ben ilyen mértékû béremelésre
nem volt példa az egészségügyi
ágazatban – hangsúlyozta Soltész
Miklós.

Dr. Halász Gabriella, a kórház fõ-
igazgatója arról beszélt, hogy a

hosszú évtizedeken át használt Za-
la Megyei Kórház elnevezés inkább
a földrajzi hovatartozásra utalt, az
új elnevezéssel a lokálpatrióta
szemlélet megmaradt, mindössze
tartalommal bõvítették ki. Kitért
arra, hogy a névválasztást két in-
díttatás elõzte meg. A kardiológiai

és szívsebészeti centrum megépí-
tésével lehetõvé vált a kápolna ki-
alakítása, továbbá Ocsovay Grácián
ferences plébános, házfõnök egy
Szent Rafaelt ábrázoló bronzszob-
rot – mely Csikai Mária szobrász-
mûvész alkotása – adományozott
az intézménynek. Civilek, közéleti
szereplõk és egyházak támogatá-
sát maguk mögött tudva így szü-
letett meg a döntés, hogy a kór-
ház felveszi Szent Rafael nevét.

– A Szentírás tanúsága szerint
Rafael Isten orvossága, gyógyító,
az úton levõk védelmezõje. Aki a
gyógyulás útjára lép, gyakran na-
gyon hosszú és fájdalmas út elõtt
áll. A csüggedés idején mindig
meg kell találni a reményt, a ki-
utat a betegeknek és az intéz-
mény dolgozóinak egyaránt. A
gyógyuláshoz a tudomány mellett
szükség van hitre is, hiszen mind-
kettõ ugyanazt, a türelmet, a sze-
retetet, az alázatot és a megér-
tést kívánja – hangoztatta dr.
Halász Gabriella.

A beszédeket követõen dr.
Sifter Rózsa kormánymegbízott,
Rigó Csaba volt kormánymegbí-
zott, Balaicz Zoltán polgármester,

Vigh László országgyûlési képviselõ
és Pácsonyi Imre, a megyei köz-
gyûlés alelnöke osztották meg
gondolataikat a névadással kap-
csolatban és olvasták fel az alka-
lomra választott idézeteiket, majd
annak rövidített változatát kéz-
jegyükkel látták el az emlékkönyv-
ben.

A szívcentrum épülete elõtt ez-
zel véget ért a névadó ünnepség,
amely az MRI mellett kialakított
kórházkápolna ökumenikus megál-
dásával folytatódott. Itt dr. Hóbor
Erzsébet díszpolgár, a névváltozást
kezdeményezõ kápolnabizottság
tagja szólt a jelenlévõkhöz. Fel-
idézte, hogy a város díszpolgárai,
az egyházi felekezetek képviselõi,
valamint a betegegyesületek tagjai
2009-ben nyilvánították ki elõször
szándékukat, hogy a kórháznak új-
ból legyen kápolnája. A kezdemé-

nyezést a kezdetektõl fogva támo-
gatta a város, a megye és a kórház
vezetése. Hét esztendõ telt el az-
óta, éppen annyi idõ, mint az elsõ
kápolna 1919-beli átadásáig, ami a
mostani evangélikus templom há-
ta mögött állt. Hangsúlyozta, az új
kápolnában eltöltött idõ, legyen az
mise, vagy csendes fohászkodás,
mindenki számára adjon lelki tá-
maszt, erõs vigaszt és hitet a
gyógyuláshoz, a gyógyításhoz.   

A kórházkápolnát adományok-
ból rendezték be. Az oltár és a har-
mónium a Miasszonyunkról Neve-
zett Kalocsai Iskolanõvérek ajándé-
ka. Az oltárkép, a kereszt, a székek,
valamint a káplánszoba teljes be-
rendezésének költségeit abból a
több mint 1,3 millió forintból fi-
nanszírozták, amit adakozó szemé-
lyek ajánlottak fel. 

Antal Lívia

NÉVADÓ ÉS KÁPOLNASZENTELÕ A SZENT RAFAEL KÓRHÁZBAN

Tudománnyal és hittel a gyógyításban

Szüreti felvonulást tartottak szeptember közepén Milejszeg
lakói. A programok között traktoros felvonulás és fõzõverseny
is szerepelt. A körzet országgyûlési képviselõje, Vigh  László pe-
dig „Tündérkert település” címet adományozott a településnek. 

A marosvásárhelyi Maros Me-
gyei Múzeum, a gyulafehérvári
Egyesülés Múzeum és a nagykani-
zsai Thúry György Múzeum támo-
gatásával évek óta zajló régészeti
dokumentálásról a légi fotókat ké-
szítõ Czajlik Zoltán, az ELTE BTK Ré-
gészettudományi Intézetének
egyetemi docense azt mondta: a
korábbi kiállításokhoz képest ilyen
gazdag, és számos felvételt elõ-
ször bemutató tárlatot még nem
állítottak össze. A még 1993-ban
francia együttmûködéssel kezdõ-
dött légi fotózások eredménye-
ként mostanáig több mint 55 ezer
felvételt készítettek, ebbõl válo-
gattak ki mintegy ötvenet.

A két erdélyi múzeum jóvoltá-
ból 2009-ben kezdõdött el a mû-
emlékek és régészeti lelõhelyek
repülõgéprõl történõ dokumen-
tálása, amely egyfajta informá-
ciómentés is, ugyanis az évek so-
rán több lefotózott lelõhely már
megsemmisült. Ide sorolható az
elárasztott Bözödújfalu katolikus
templomának tornya, amely a
nagykanizsai kiállításon még lát-
ható egy képen, de néhány évvel
ezelõtt végleg a vízbe süllyedt –
említette Czajlik Zoltán. 

Hozzátette még, hogy Ma-
gyarország középsõ vidéke légi
régészeti szempontból viszony-
lag jól feltárt, de Zala az utóbbi

idõkig elhanyagolt volt. Két év-
vel ezelõtt kezdték el a doku-
mentálást a nagykanizsai múze-
um támogatásával, és sikerült a
levegõbõl olyan lelõhelyekre
bukkanni, mint a Hahót melletti
körárok, amely további kutatá-
sokra vár.

A Magyar Plakát Házban de-
cember végéig látható, Törté-

nelmi látképek – Légi régészet a
Marostól a Zaláig címû idõszaki
kiállítás keretében Erdély, a Déli-
Kárpátok, a Mezõség és Székely-
föld korábban a két erdélyi vá-
rosban és a budapesti Magyar
Nemzeti Múzeumban bemuta-
tott felvételei mellett most elõ-
ször láthatók a Bánságban és Za-
lában készült légi fotók. Halomsí-
ros temetõk, õskori és római te-
lepülések, erõdítmények és vá-
rak épületeinek körvonalai tûn-
nek fel a mezõk és szántók tala-
jának takarásában, de az egykori
kanizsai vár hajdani területe is
látható a nagykanizsai légifotó-
kiállításon.

MTI

KIÁLLÍTÁS A MAGYAR PLAKÁT HÁZBAN

Erdélyi és zalai régészeti fotók
Erdély tájain és a zalai dombok között található mûemlékek és

még feltárásra váró évezredes építmények légi fotóiból nyílt kiál-
lítás Nagykanizsán, a magyarországi és erdélyi légi régészet eddi-
gi legszélesebb körû tárlataként.

Az egervári elágazóban,
az úttest és az erdõ
közé kiállított kitö-

mött szarvassal hívta fel a vad-
veszélyre a figyelmet a Zala-
egerszegi Rendõrkapitányság
és a Zala Megyei Vadászkama-
ra. A megállított jármûvezetõk
szórólapokat és vadriasztó sí-
pokat kaptak ajándékba.

Soós  Szabolcs rendõr alezre-
des, közlekedésrendészeti osz-
tályvezetõ elmondta, a figyel-
mezetés igencsak elkel, hiszen
2015-ben az egerszegi rendõr-
kapitányság illetékességi terü-
letén 64 anyagi kárral járó bal-
eset történt vad miatt, idén pe-
dig már 46. A vadveszélyre fi-
gyelmeztetõ táblákat érdemes
komolyan venni. Ha megtörtént
az ütközés, minden esetben ki

kell hívni a rendõrséget, hogy a
kiérkezõ rendõrök értesíthes-
sék az illetékes vadásztársasá-
got az elhullott vagy sérült állat
átadása érdekében. Fontos
tudni, hogy a vadak értéket
képviselnek, és amennyiben va-
laki jogosulatlanul elviszi az el-
ütött állatot, lopást követ el.

Gyõrvári  Attila, a vadászka-
mara titkára azt tanácsolta,
amennyiben fennáll a vaddal
ütközés veszélye, sose rántsuk
el a kormányt, hanem fékez-
zünk, kikerülve esetlegesen az
árokba borulást vagy a fával
való ütközést. A szarvasok ná-
szát követõen is számítani kell
vadveszélyre, mert a kezdõdik
a társas vadászatok szezonja,
amikor is apróvadakra valamint
vaddisznóra hajtanak.

Vigyázat, szarvasveszély!

SZÜRETI FELVONULÁS MILEJSZEGEN

Tündéri település

A Zalai Napló
lleeggkköözzeelleebbbbii  sszzáámmaa

2016. november 15-én jelenik meg.


