
Megjelenik Zala megye minden településén

2019. május 14. XXII. évfolyam 5. szám

INFORMÁCIÓS ÉS KERESKEDELMI MEGYEI LAP

ZALA-LAP

KIADÓI KFT.
8900 ZALAEGERSZEG,

BÉKELIGETI U. 1.

• Lap- és könyvkiadás
• kiadványok • prospektusok

• internetes szolgáltatás

www.zalamedia.hu
TEL./FAX: 92/599-353

A nemzetgazdasági miniszter
úgy fogalmazott, a világgazdaság
lassul, ugyanakkor a magyar gaz-
daság teljesítménye továbbra is
nõ. A magyar gazdaságpolitika és a
hazánkban mûködõ vállalatok a
megpróbálják a közelgõ recessziót
kivédeni. Ebbe az irányba mutat a
MOL beruházása is, hiszen a létesü-
lõ új gumibitumen-üzem belföldön
és a külpiacokon is versenyképes,
magasabb hozzáadott értéket je-
lentõ terméket állít majd elõ. Ki-
emelendõ, hogy a használt gumi-
abroncsok feldolgozásával jelentõ-
sen hozzájárul a környezetterhelés
csökkentéséhez. A Pannon Egye-
temmel közösen kifejlesztett ter-
méknek köszönhetõen egyre jobb
minõségû utak épülhetnek Ma-
gyarországon, kiváltképp, hogy a
15 éve létesített legrégebbi kísér-
leti szakaszon egyetlen kátyú sem

keletkezett. Ez az évente 90 milli-
árd forintba kerülõ állami útfenn-
tartás tekintetében nem elhanya-
golható szempont.

Varga Mihály jelezte, hogy a
kormány 2015-ben indította el az
uniós támogatásokból kiszoruló
nagyvállalatok támogatási prog-
ramját. Az új technológiák beveze-
tésére, a versenyképesség javításá-
ra, az adó- és járulékbevételek nö-
velésével járó beruházásokra eddig
110 szerzõdést kötöttek. Ennek ré-
vén 65 milliárd forint vissza nem
térítendõ támogatással 160 milli-
árd forint értékû beruházás való-
sult meg, és 2300 új munkahely
jött létre az országban. 

Hernádi Zsolt, a MOL-csoport el-
nök-vezérigazgatója elmondta,
hogy az új technológiával 2012 óta
60 kilométeres útszakasz létesült.
Ehhez a 2012-ben átadott, ma is

mûködõ, évi ötezer tonna kapaci-
tású üzemben 150 ezer gumiab-
roncsot használtak fel. Az új üzem-
ben 2020-ban indul el a termelés.
Évente húszezer tonna gumibitu-
ment állítanak elõ, amelyhez évi
háromezer tonna gumiõrlemény-
re, vagyis mintegy félmillió darab
használt gumiabroncsra lesz szük-
ség. Ez évente kétszáz kilométer-
nyi 2x1 sávos fõút aszfaltozására
lesz elegendõ, mindezt hosszabb
élettartamú, alacsonyabb zajterhe-
lésû burkolattal. 

Vigh László, országgyûlési képvi-
selõ, miniszteri biztos a biztonsá-
gos közlekedésre hívta fel figyel-
met, melynek tesztelésére az épü-
lõ zalaegerszegi próbapálya is lehe-
tõséget ad. Balaicz Zoltán polgár-
mester emlékeztetett arra, hogy a
belvárost tehermentesítõ út egy
szakasza is már gumibitumennel
készült. Kiemelte, hogy az 1952-
ben épült MOL olajfinomító Zala-
egerszeg egyik legfontosabb válla-
lata. Mostani fejlesztése is kiválóan
illeszkedik a város gazdaságfejlesz-
tési programjához, amelynek ré-
vén 2014 óta négyezer új munka-
hely jött létre.

A Zalai Napló
legközelebbi száma 

2019. június 11-én
jelenik meg.

Meg kell õrizni a magyar gazdaság válságállóságát, amelynek egyik
biztosítéka maga az olajcég, illetve a vállalat fejlesztése, hangsúlyoz-
ta VVaarrggaa  MMiihháállyy a MOL hárommilliárd forintból épülõ új gumibitumen-
üzemének alapkõletételén. A magyar szabadalmon alapuló termék
gyártását szolgáló fejlesztéshez a kormány 750 millió forintot biztosít
a nagyvállalati beruházási támogatás révén.

Balaicz Zoltán, Varga Mihály, Hernádi Zsolt és Vigh László

A Kányaváry Borbirtok Bizser-
gõ névre hallgató nedûje lett Zala
megye bora. A kitüntetõ minõsí-
tésért öt fehérbor versengett,
melyek közül a gyõztest a Zalai
Borvidék Hegyközségi Tanácsa ál-
tal meghirdetett megyei borver-
seny legjobbjai közül választotta
ki a szakértõi zsûri.

Dr. Pál Attila, a Zala Megyei Köz-
gyûlés elnöke úgy fogalmazott,
hogy a csodálatos természetei
adottságokkal rendelkezõ Zala me-
gyében nagy lépésekkel fejlõdik a
borturizmus is, amelyben még szá-
mos lehetõség rejlik. Az objektív
adottságok mellett rendelkezésre
állnak az élet bármely területén
azon szakemberek is, akik tudásuk
legjavát adva messze viszik a me-
gye hírét. Dr. Papp Lajos, Fekete
György, Márfy Gyula sorolta azokat,
akiket az elmúlt években a megye
díszpolgárává avattak, közte meg-
említve a Magyar Érdemrend lo-
vagkeresztjével kitüntetett dr.
Bussay László háziorvost, aki borá-
szati tevékenységével történelmet
írt Zalában. 2006-ban egyedüli ma-
gyarként a világ tíz legjobb rizling-
je közé választották az Esküvé
2004 cuvée-jét. Büszkék Bakonyi
Károly szõlõnemesítõre, aki 1960-
ban megteremtette a külföldön is
ismert Cserszegi fûszerest. Az el-

nök kiemelte, hogy nekik és az
õket követõ borászoknak köszön-
hetõen a zalai bornak helye van a
minõségi termékek között. A me-
gyei borversenyre rátérve azt
mondta, az öt nedû közel azonos
pontszámmal jutott a legkiemelke-
dõbbek közé, melyek közül az
egyik, a szakmai zsûri javaslatát el-
fogadva, kapja meg a Zala megye
bora kitüntetõ címet.

Mielõtt még erre sor került vol-
na, Kis Miklós, az Agrárminiszté-
rium vidékfejlesztésért felelõs ál-
lamtitkára a 2016-ban elfogadott
szõlõ-bor ágazati stratégia céljairól,
az elérhetõ pályázati lehetõségek-
rõl beszélt. Jelezte, hogy most zá-
rult le egy 50 milliárdos keret-
összegû pályázati program, ugyan-
akkor a borszõlõ-telepítési támo-
gatási program még elérhetõ. Arra

biztatta a zalai szõlészeket, borá-
szokat, hogy éljenek vele, hiszen a
hatékonyság növelése érdekében
az ültetvények megújítására, bõví-
tésére is szükség van a beruházá-
sok mellett. 

Dr. Kocsis László, a Pannon Egye-
tem Georgikon Kar kertészeti tan-
székvezetõje elõadásában azt
hangsúlyozta, hogy a borászat tu-
domány és mûvészet is egyben. A
bor a legérdekesebb élelmiszer-
ipari termék, melynek fogyasztása
évszázadok óta hozzátartozik az
emberiség kultúrájához. 

Pácsonyi Imre, a megyei köz-
gyûlés alelnöke elmondta, hogy
április 6-án Becsehelyen tartották
meg a 17. borvidéki borverseny,
amelyen 234 mintát értékeltek. A
zsûri ezek közül választotta ki az öt
legjobb fehérbort: a zalaszentgróti
Dóka Éva pincészet Pinot blanc-ját,
a cserszegtomaji Romsics Pince
Sauvignon blanc-ját, a letenyei
Kuprivecz József cserszegi fûszere-
sét, a csörnyeföldi Simon Pince Za-
lai szürkebarát borát valamint a
Kányaváry Borbirtok Bizsergõ nevû
fehérborát, amely elnyerte el a Za-
la megye bora címet.

Bizsergõ a megye bora

Dr. Pál Attila, Kis Miklós és Beke Zoltán, a nyertes borászat szõlész-borásza

A MAGYAR SZABADALMI TERMÉK KÉSZÜL ZALAEGERSZEGEN

A MOL új gumibeton-üzemet épít

Fotó: Antal Lívia



AKTUÁLIS2 MEGYE

A testület megtárgyalta a 2010-ben elfogadott megyei terület-
rendezési terv módosítása céljából széleskörû társadalmasítás nyo-
mán elkészíttetett véleményezési anyagot, amely az államigazga-
tási egyeztetési eljárás megindításának alapjául szolgál. A hivatalos
egyeztetéseket követõen várhatóan õsszel kerülhet a közgyûlés
elé a terv módosításának végleges változata. Megtárgyalta a gré-
mium a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
végrehajtása keretében az Irányító Hatóság által rendelkezésre bo-
csátott 50 darab támogatási kérelmet érintõ újabb döntési javas-
latot. Megválasztotta a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapít-
vány kuratóriumának és felügyelõ bizottságának tagjait, valamint
elfogadta a szervezet, illetve a Zala Megyei Területfejlesztési Ügy-
nökség Közhasznú Nonprofit Kft. éves beszámolóját. 

A területfejlesztési tevékenységekhez szorosan kapcsolódó
témák mellett a Közgyûlés rendeletet alkotott a Zala Megyei Ön-
kormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról, vala-
mint módosította 2019. évi költségvetését, továbbá támogatási
igény benyújtásáról döntött a belügyminiszter és a pénzügymi-
niszter által kiírt pályázati felhívásra. A bírák jogállásáról és java-
dalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény rendelkezéseinek
megfelelõen döntés született a következõ 4 éves idõszakban Za-
la megyében tevékenykedõ 15 közigazgatási és munkaügyi, vala-
mint 2 pedagógus bírósági ülnök személyérõl. 

Döntött a közgyûlés a Muravidéki Magyar Önkormányzati
Nemzeti Közösség és a Zala Megyei Önkormányzat között a mu-
ravidéki magyarság nemzeti tudata fennmaradásának és anya-
nemzethez való kötõdésének erõsítése érdekében több mint két
évtizede évente megújított együttmûködési megállapodás 2019.
évre szóló megkötésérõl, melynek keretében 1 millió forintnyi tá-
mogatást biztosít a szervezet által elõzetesen meghatározott
programok lebonyolításához.  

A megyei közgyûlés ülésérõl

ISPITA ALAPÍTVÁNY
Kérjük, adója 1%-ával támogassa

alapítványunkat
a Zala Megyei Kórház betegeinek gyógyulásáért!

Adószám: 19274391-2-20
Bankszámlaszám: 10104961-07114362-00000000

Felajánlásukat a fizioterápiás medence felújítására
gyûjtjük.

KÖSZÖNJÜK SEGÍTSÉGÉT!

PALATETÕK FELÚJÍTÁSA
LAPOSTETÕ-SZIGETELÉS
BODÓ GÁBOR 06-30/227-7082

WWW.PALATETOK.HU

BEJELENTKEZÉS:

06-30/652-7425
Zalaegerszeg 10 km-es körzetében kérésre házhoz megyek!
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ANyugat-Balaton közked-
velt üdülõfalujában már
kora tavasz óta folyama-

tos a készülõdés a fõidényre.  Má-
justól késõ õszig sok rendezvényt
szervezünk: folklór, komolyzene,
ifjúságnak szóló muzsika, térzene,
bálok, borfesztivál, szüreti felvo-
nulás, boros forgatag, búcsúk,
sportversenyek, képzõmûvészeti
kiállítások is várják a turistákat. A
községet nemcsak a fürdõzésre,
de az aktív kikapcsolódásra vá-
gyók is nagyon élvezik. A ke-
rékpárutak kiépítettek, a túrautak
át- meg átszelik a környéket. No-
ha jó néhány turista megfordul
Györökön, még sincs olyan nyüzs-
gés, mint a part menti nagyváros-
okban. A békés, családias a han-
gulat megõrzésében vagyunk ér-
dekeltek – mesélte Biró Róbert
polgármester, akit elöljáróban a
strandfejlesztésrõl kérdeztünk.

– Gõzerõvel belefogtunk a
Szép-kilátói strand újjáépítésébe,
hogy június közepére sikerüljön
megnyitni a község második
strandját, amit idén még csak a
bérletesek használhatnak, mert
pénztár nem létesül és nem lesz
napijegy árusítás sem. A helyi lako-
sok, illetve az itt ingatlantulajdon-
nal rendelkezõk kedvezményes
bérletet válthatnak ki. Õk és a sze-
zonbérletet vásárlók léphetnek be
a részlegesen megújított helyre. A
lidós part, a játszótér, az árnyékos
részek adják meg a hely varázsát,
de az idei fõidényben még a stran-
di szolgáltatások köre szerény lesz.
Az elmúlt negyed évszázadban e
területen a kemping funkció volt
domináns. A sövényekkel elválasz-
tott lakókocsi beálló-helyeket
megszüntettük, elkezdtük az újra
parkosítást, le kellett fektessük a
közmûvezetékeket. A parti lidós
részt is újra kellett homokozni,
mert az elmúlt három évben azt
csak kevesen használták.

Várjuk a Kisfaludy strandfejlesz-
tésre kiírt pályázatot, hogy annak
segítségével megtegyük a még hi-
ányzó modernizálást a közel egy
hektáros részen. Ezen a kis stran-
don a békét keresõk bizonyosan jól
fogják érezni magukat. Az 1971-
ben elkészült hagyományos bala-
tongyöröki ifjúsági tábor tagsága
számára is fontos volt az egykori

szabad strand végleges jogi és te-
rületrendezése, hogy ne kelljen a
vízbe jutásért kilométereket gyalo-
golniuk. A számos díjjal, kitüntetés-
sel jutalmazott nagy strandon is el-
kél még a csinosítás a strand nyitá-
sáig. A fõ sétányról a lidó blokk fe-
lé hiányzik még egy térköves sza-
kasz, aminek a burkolását hamaro-
san elvégezzük. Az elmúlt években
kevésbé kihasznált betonos gokart
pályát elbontottuk, a helyét füve-
sítjük, hogy nyerjünk egy újabb ár-
nyékos részt a platánfák alatt. A

homokos vízparti sáv árnyékolását
újabb napvitorlák felszerelésével
oldjuk meg, hogy a homokozó ap-
róságok napvédelme is biztosított
legyen. 

A strandi közvilágítás megújítá-
sa a szezon kezdetére bizonytalan,
de legkésõbb õszig elkészül. Négy
évvel ezelõtt fogadtuk el az önkor-
mányzat strandfejlesztési koncep-

cióját. Ebbõl idõarányosan már sok
mindent sikerült megvalósítani, de
a világ olyannyira felgyorsult, a
strandolók igénye olyan gyorsan
változik, hogy újra át kellett gon-
dolni, hogy melyik beruházás lé-
nyeges és melyik nem. A koncep-
ciót augusztusig alávetjük egy
„ráncfelvarrásnak”, hogy tényleg
csak azok az elgondolások maradja-
nak benne, amik egyeznek a ven-
dégek igényeivel és a kiírt pályázati
lehetõségekkel. A nagy strand bõ-
vítésének terve nem az idén merült

fel elõször. Ha sikerül a bringakörút
nyomvonalát módosítani, a vasúti
vágányhoz közelebb vinni, akkor
újabb zöldterületet nyerhetnének
a hozzánk érkezõk. Szeretnénk, ha
a Simándy-sétány legalább fél kilo-
méterrel hosszabb lenne, és egé-
szen kiérne a Soós-öbölig. Az ottani
feljáratot is megújítanánk e prog-
ram keretében, hogy egy biztonsá-
gos sétakört lehessen megtenni a
faluközpontból. 

Az utak áthelyezése, a parkoló-
helyek kialakítása, a park- és zöldte-
rület rendezés után a területileg ki-
szélesített strandon bõvítenénk a
sportolási lehetõségeket. A strand-
ra már nem kívánunk további épü-
letet emelni. A napi 3500 strandi
vendég már feszegeti a határokat.
A vizes blokkok bõvítése az õszi fej-
lesztés kulcskérdéseként kell, hogy
napirenden legyen. A vitorlássport
mellett az evezõs sportnak is ha-
gyománya van nálunk. Már 1904-
ben azzal dicsekedtünk, hogy húsz
csónak volt bérelhetõ. Az evezõs
sport a reneszánszát éli, ezért a
strand végében, a közeljövõben,
létre kívánunk hozni egy biztonsá-
gos kikötési pontot. Horgászás
szempontjából Balatongyörök ren-
delkezik a leghosszabb partsza-
kasszal.  

– Lesz-e újdonság a kerékpá-
rosoknak, turistáknak?

– A balatoni bringakörút megújí-
tása érdekében módosítottuk a
rendezési tervünket. Engedélyes, a
képviselõ-testületünk által is jóvá-
hagyott kiviteli tervek vannak a tel-
jes helyi szakaszra, már csak az álla-
mi források megérkezésére vá-

runk. A kerékpárút üzemeltetését
át kellett adnunk a Magyar Közút-
nak. Bízunk benne, hogy a három
kiemelt központ: Balatonfüred,
Balatonföldvár és Keszthely mel-
lett, az 1,2 milliárd pályázati pénz-
bõl nálunk is jut forrás a kitáblázás-
ra, a frissítõ és szervízpontok létesí-
tésére. Az üzemeltetõ tavaly a na-
gyobb kátyúkat betömte és a gyö-
kérzet által feltolt betonsávokat
helyreállította, de a szélesítésben,
az út mûszaki állapotának javítása
terén is jócskán akad még teendõ.
A Keszthelyi-hegységnek túl sok
gazdája van, de mindegyikükkel jó
az együttmûködésünk. Besegítünk
az erdei utak, karbantartásába, a
pihenõhelyek fûnyírásába, a hulla-
dék elszállításába.

– Hogy halad az út és járdafel-
újítás?

– A Csont Ferenc utcának a Kos-
suth és az Eötvös utcák közötti sza-
kaszát kiszélesítjük. A Temetõ utca
külterületi szakasza pályázati pénz-
bõl újul meg a nyár végén, vagy
õsszel. A Szép-kilátótól az Eötvös
utcáig is van egy fél kilométeres
szakasz, amit õsszel szeretnénk
készre jelenteni. Itt nemcsak egy
gyors útaszfaltozást szavaztunk
meg, forrásátcsoportosítással kicsit

késõbb, külön járda elkészítése a
cél, a balesetek elkerülése miatt.

– A balatongyöröki Szépkilátó,
a Balaton és egyesek szerint a vi-
lág egyik legszebb, legcsodálato-
sabb panorámája.

– A Festetics-örökség projekt el-
sõ ütemében nyert támogatásból
megkezdjük a kertépítészeti és táj-
rendezési munkákat. Elsõként a fe-
kete-fenyõkkel borított rész és a
parkolóból kivezetõ sétány szépül
meg. Az elhasználódott közterületi
bútorokat, asztalokat új, tájba illõ
alkalmatosságokra cseréljük. A ven-
déglátóhelyek környezetének ren-
dezése, és a fák rejtekében meghú-
zódó Római-forrás környékének
vonzóbbá tétele, a parkerdõ meg-
újítása is fontos feladat. A Feste-
tics-örökség projekt második üte-
mében pedig minden még elma-
radt fejlesztést pótolni szeretnénk.
Balatongyörök egykor Festetics-
uradalomi központ volt. A Szépkilá-
tó egyben Hamilton-emlékhely is.
Ez volt II. Festetics Tasziló és felesé-
ge, Lady Mary Hamilton skót her-
cegnõ kedvenc pihenõhelye, ezért
az õ emléküket is szeretnénk méltó
módon megörökíteni e csodálatos
helyen.

Nemes Norbert

Balatongyörök bölcsessége beérik

A második félév is izgalmasan
telik a felsõrajki Szent Imre Álta-
lános iskola tanulói számára. A
Suli Harmónia – 2007 Gyermeke-
ket Segítõ Alapítvány, mint fenn-
tartó számos olyan szabadidõs
programot szervez, melyek ré-
vén a gyerekek nem csupán egy
iskola, hanem egy összetartó kö-
zösség tagjai. Az alapítvány arról
is gondoskodik, hogy a fenntar-
tásában mûködõ intézményeket
a szélesebb közvélemény is meg-
ismerje. Ilyen programja a tánc-
fesztivál valamennyi iskola rész-
vételével, amelyet idén harmadik
alkalommal rendez meg május
31-én, Felsõrajkon. 

– A tanévnyitó kirándulással
kezdeném, amikor is minden év-
ben Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos, a település

korábbi polgármestere látja vendé-
gül a felsõrajki iskolásokat Ungi-
hegyén lévõ birtokán – mondta ér-
deklõdésünkre Kósa Istvánné, az
alapítvány kuratóriumi elnöke. –
Tavaly úgy alakult, hogy az elõzõ
tanévi díjátadónkat november vé-
gén tartottuk, amelyen a saját
szervezésû tantárgyi versenyek
helyezettjeit, illetve az országos
versenyeken kiemelkedõ ered-
ményt elért tanulóinkat köszöntöt-
tük, itt a felsõrajki iskolában. Foly-

tatnám az idei félévvel, februárban
a Pipás-forráshoz látogattunk el,
ami a község északi részén találha-
tó. A helyismereti túrának, melyet
Vigh László szervezett, éppen az
volt a célja, hogy gyerekek megis-
merjék lakókörnyezetük természe-
ti szépségeit, érezzék jól magukat,
és mozogjanak sokat a friss leve-
gõn. Pedagógusok és szülõk is
részt vettek a programon, melyen
szalonnát sütöttünk és mindenki
ivott a forrás tiszta vízébõl.

– A költészet napja is hagyo-
mányos program a felsõrajki is-
kolában.

– Április 11-én Legyen a vers
minden családé mottóval tartottuk
meg költészet napi rendezvényü-
ket. A meghirdetett szlogenhez
hûen zajlott a program: sok szülõ,
nagyszülõ jött el, egy-egy szaba-
don választott költeményt közösen
elszavalni gyerekeikkel, unokáikkal.
Megtelt a kultúrház, a több mint
száz jelenlévõt a pedagógusok, va-

lamint Vigh László és Csonka Nán-
dor plébános is megörvendeztet-
ték szavalatukkal. Éppen ezért bát-
ran nevezhetjük egyedülállónak
költészet napi ünnepünket, me-
lyen a zalaegerszegi KisKocsi zene-
kar szolgáltatta a muzsikát. A szülõi
munkaközösség tagjai krumplislán-
gost készítettek, mellyel mindenkit
megvendégeltek.

Márciusban diákjaink részt vet-
tek a József Attila megyei szavaló-
versenyen, és a megyei szövegér-
tési versenyen, melyen Marczin
Kira hatodikos tanulónk 10. helye-
zést ért el. A Bozsik-program kere-
tében focizhatnak diákjaink, így
labdarúgó-versenyeken is részt
vesznek, ahogy atlétáink is rend-
szeresen megméretetik magukat.
A hónap közepén tartottuk meg
hagyományos jótékonysági bálun-
kat, melynek bevételét az iskola tá-
mogatására ajánlják fel a szerve-
zõk. A szülõk egyébiránt minden
programunkon jelen vannak. Fi-
gyelmünk rájuk is kiterjed. Az
internet számos veszélyt rejt a
gyermekekre nézve, márciusban
éppen errõl tájékozódhattak egy
szakmai elõadás keretében. 

– Egy pályázatot is megvalósí-
tanak a zalai iskolákban.

– Alapítványunk 20 millió forin-
tot nyert egy EFOP-pályázaton. A
Menõ menza elnevezésû projekt-
ben a zalai intézményeink, a
felsõrajki, a pölöskei és a szent-
mihályi iskolák tanulói vesznek
részt. Fõ cél az egészségtudatos
táplálkozás népszerûsítése, vala-
mint az erre való nevelés. Így a gye-
rekek a témával kapcsolatos elõ-
adásokon vesznek részt, ismerete-

ket kapva többek között az egész-
séges illetve bio élelmiszerekrõl, az
ivóvíz-kultúráról illetve a beteg-
ségmegelõzés fontosságáról. Ápri-
lis 8-án egészségnapot szerveztünk
mindhárom iskola tanulói számára,
akiknek dietetikus tartott elõadást
a zöldségek és gyümölcsök fo-
gyasztásáról, illetve sportversenye-
ken vehettek részt. Mindhárom is-
kolában tan- illetve konyhakerteket
alakítottunk ki, ahol zöldség- és fû-
szernövényeket ültettek a gyere-
kek, így a gyakorlatban megismer-
hetik ezeket. Itt a felsõrajki iskolá-
ban ezen felül új konyhabútorokat
és konyhai eszközöket szerezhet-
tünk be a hûtõpulttól kezdve a gyü-
mölcscentrifugáig.  

– A május is ígér több ese-
ményt köztük a táncgálát. 

– A május kezdõdött az anyák
napi ünnepséggel az alsó tagoza-
tos osztályokban. Ebben a hónap-

ban, május 29-én és 30-án zárul a
Menõ menza projektünk, amelyen
illusztris vendégeket fogadunk.
Május 30-án tartjuk a sajátos neve-
lésû igényû gyerekek (SNI) Ki mit
tud?-ját, amit alapítványunk a Du-
nántúlon elsõként szervezett meg.
Iskoláinkban negyedik éve zajlik a

táncoktatás. A gyerekek mostanra
beértek: a februári zalaegerszegi
Press Dance táncverseny elsõ és
második helyezései ezt jól igazol-
ják. Alapítványunk ugyancsak kor-
szakalkotó ötlettel állt elõ a tánc-
gála megrendezésével, amelyre
idén harmadik alkalommal kerül
sor május 31-én, Táncok kavalkádja
elnevezéssel, itt Felsõrajkon. Ezen
részt vesz valamennyi gyerekünk,
legalább 450 fõ. A rendezvény idén
is Vigh László fõvédnökségében a
helyi önkormányzat, az alapítvány
és a táncoktatást ellátó, nyíregy-
házi T-Dance Alapfokú Mûvészeti

Iskola együttmûködésében valósul
meg.

Bécsiné Jakabfi Marianna, az in-
tézményrendszer fõigazgatója, va-
lamint Berkenyés Lászlóné, a
felsõrajki iskola tagintézmény-ve-
zetõje is részt vett a beszélgeté-
sen. Elhangzott, hogy közeleg a
tanév vége, amikor is elbúcsúznak
végzõs diákjaiktól. Büszkék arra,
hogy mindnyájukat abba gimnázi-
umba, szakgimnáziumba, illetve
szakközépiskolába vették fel, aho-
vá benyújtották felvételi kérelmü-
ket. A tanévet, valamennyi intéz-
mény diákjainak részvételével ez-
úttal is strandolással zárják a zala-
egerszegi AquaCity-ben. Az ered-
ményes pályázatoknak köszönhe-

tõen az idei nyáron is üdülhetnek
tanulóik a zánkai Erzsébet tábor-
ban. A Határtalanul program kere-
tében pedig tanulmányi kirándulá-
son vehetnek részt a horvát ten-
gerparton.

A Vas megyében két iskolát és
egy óvodát, valamint Zala megyé-
ben három iskolát fenntartó Suli
Harmónia Alapítvánnyal az Emberi
Erõforrások Minisztériuma ismét
meghosszabbította a köznevelési
szerzõdést, így 2019 szeptemberé-
ben immár a 13. tanévet kezdhetik
meg intézményeikben. 

Antal Lívia

SOKFÉLE PROGRAM A SULI HARMÓNIA ALAPÍTVÁNY INTÉZMÉNYEIBEN

Nem csupán iskola, hanem összetartó közösség
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Balatonmagyaród kivételes he-
lyen fekszik a Kis-Balaton szom-
szédságában, ami azt is jelenti,
hogy területének jelentõs hánya-
da a Balaton-felvidéki Nemzeti
Park védettsége alatt áll. Az ön-
kormányzat gondolkodásmódját
is áthatja ez az óvó figyelem,
amely meghatározta elmúlt évek-
beli fejlesztéseiket. A település-
központ egységes arculatot mutat
a felújított kultúrházzal, a polgár-
mesteri hivatallal, a közösségi
épülettel és fedett térrel, a mel-
lette lévõ játszótérrel és temp-
lommal, amely így együtt a falu
„szívét” jelenti. 

– Járdafelújítással folytatódott
az elmúlt években megkezdett
munka a Petõfi utca páros olda-
lán. A településközpontból indul-
tunk ki mindkét irányba, mivel ez
a legforgalmasabb a gyalogos
közlekedés szempontjából – kezd-
te a beszélgetést Kalász Mátyás,
Balatonmagyaród polgármestere.
– A beruházásra pályázati támoga-
tást is nyertünk, amelyet az önré-
szen kívül plusz saját erõvel egé-
szítettünk ki. A rendelkezésre álló
összegbõl egy teljesen új járda
megépítése csak egy rövid sza-
kaszra lett volna elegendõ, így a
teljes hossz felújítása mellett dön-
töttünk. A járda nagyon rossz álla-
potban volt, nagyon sok elhanya-
golt, fáktól felnyomott, gazokkal
benõtt résszel. Sajnos ez a problé-
ma a felújítás után is jelentkezett.
A kevésbé problémás nyugati ré-
szen már befejezõdtek a javítá-
sok, a keleti részen most kezdõdik
a garanciális helyreállítás, szintén
mûszaki ellenõr felügyelete mel-
lett. Tisztában vagyunk azzal,
hogy az újépítésû járdánál ez nem
fordult volna elõ, de ahogy emlí-
tettem, anyagi lehetõségeink
csak felújítást engedtek meg.
Ezért kérjük, hogy mindenki tart-
sa karba az elõtte lévõ járdasza-
kaszt, hogy a fák, bokrok ne
nyomják fel az aszfaltot. Így hosz-

szú ideig kiszolgálhat bennünket,
sima felületével biztosítva a za-
vartalan közlekedést. A járdaberu-
házás mellett ugyancsak tavaly
épült ki az optikai kábel a község-
ben, egy országos program része-
ként, ami a szélessávú internet
mellett telefon és tévéadók elér-
hetõségét biztosítja lakóink szá-
mára.

– Milyen munka folyik a kul-
túrháznál?

– Amikor felújítottuk a kultúr-
házat, a nagyterem két szabadba
vezetõ biztonsági kijáratához ide-
iglenes megoldásként faszerkeze-
tû lépcsõt létesítettünk. Ez na-
gyon elhasználódott az évek alatt,
így most az ajtó szélességû be-
tonlépcsõket építettünk, amelyek
becsatlakoznak a meglévõ járdá-
ba, és amelyekre két oldalt korlát
is kerül. Nem terveztünk nagyobb

teraszt, hiszen közösségi funkciót
tölt be a hivatal mellé két éve lé-
tesített fedett tér a kemencével.
Mindazonáltal a kultúrház díszfák-
kal parkosított udvarán is lehet pi-
henni, kikapcsolódni.

A kultúrház nagy kapuját sze-
retnénk megcsináltatni, továbbá
a hivatal kerítésének felújítását el-
végeztetni, a sérült kerítésmezõk
kijavításával illetve a hiányzók
pótlásával. A közterületekre illet-
ve az intézményeket körülölelõ
területekre egész évben nagy fi-
gyelmet fordítunk, melyek gon-
dozását, virágosítását a közmun-
kások végzik. 

– Milyen rendezvények szol-
gálják a közösségi életet?

– Ebben nagy szerepet vállal-
nak civil szervezeteink, köztük a
Kendermagos kórus, a színjátszók,
és a Kis-Balaton Alapítvány.  Az

utóbbi kezdeményezte évekkel
ezelõtt a sütifesztivált, idén az iga-
zi falusi disznóvágást, Hancsics Jó-
zsef kuratóriumi elnök ötlete alap-
ján. Február utolsó szombatján a
közösségi tér adott helyet az ese-
ménynek, mellyel ezt a régi ha-
gyományt igyekeztünk bemutat-
ni. A mai fiataloknak már nem
nagyon lehet részük ebben a
munkában, a falvakban sem. Ahol
még foglalkoznak ezzel, ott is álta-
lában leölve, hasítva veszik meg a
disznót. Az önkormányzat két
disznót vásárolt, ezeket dolgoztuk
fel. Délután pedig mindenkit meg-
vendégeltünk az elkészült kol-
básszal, hurkával, sült hússal. Kós-
tolót küldtünk azoknak, akik nem
tudtak eljönni a rendezvényre,
mert már nehezen mozognak. 

Hagyományos programunk a
díszmadár-kiállítás, amelyre sok

tenyésztõ érkezett, és amely sok
érdeklõdõt vonzott a kultúrház-
ba. Itt köszöntöttük a település
idõs lakóit is, vidám mûsorral
megörvendeztetve, és finom va-
csorával megvendégelve õket.
Önkormányzatunk a közösséghez
való tartozást úgyis értelmezi,
hogy lehetõségei szerint segíti a
lakókat. Az év végén ismételten
jelentõs szociális támogatást ad-
tunk a nyugdíjasoknak, az óvo-
dáskorú gyerekeknek, valamint

az általános iskolában, a közép- és
felsõfokú intézményekben tanu-
lóknak. Lakosainknak rendelkezé-
sére bocsátjuk a közösségi épüle-
tet és teret keresztelõ és halotti
tor megtartására. 

– A közeljövõt tekintve mi-
lyen fejlesztéseket terveznek?

– Az elmúlt években mindent
rendbetettünk, a ravatalozó fel-
újításától kezdve a közösségi tér
kialakításáig. Ezen munkának
szemmel látható eredménye a
megszépült faluközpont, a rende-
zett utcák és terek. Önkormány-
zatunk tudatosan vette ezeket
sorra, többségében saját erõt for-
dítva a fejlesztésekre. Fontosnak
tartottuk, hogy az valósuljon
meg, amit szeretnénk, ezért csak
minimálisan éltünk a kötöttsége-
ket tartalmazó pályázati lehetõsé-
gekkel. A Magyar falu program-
ban több célterületre lehet pá-
lyázni, amelyeket ütemezve írnak
ki. Ami eddig megjelent, azon a
területen mi már elvégeztük a
munkát. Várjuk a folytatást, mely
az a lehetõség, amellyel még él-
hetõbbé, komfortosabbá tudjuk
tenni a települést az itt lakók szá-
mára – mondta végül Kalász Má-
tyás polgármester. 

Antal Lívia

Korhatártalanul címmel tartott
érdekes elõadást Zalaszentivánon
Endrei Judit írónõ, aki népszerû
tévébemondóként és mûsorveze-
tõként évtizedeken át volt az or-
szág egyik arca. Az esten pályafu-
tásáról, életének változásairól be-
szélt és arról, hogy 50 év felett is
lehet aktívan, vidáman élni. A ren-
dezvény az Élhetõbb Zala-
szentivánért Közhasznú Egyesület
Védõháló a családokért pályázata
keretében valósult meg. 

Endre Judit Tiszatenyõn nevel-
kedett, egy picike faluban szülei-
vel. Nagyon szeretett olvasni, amit
nagyon korán megtanult. Az „elég
félénk, gátlásos, pirulós kislányból”

hogyan is lett tévébemondó? Mint
mondta, hihetetlen csodaként élte
meg, amikor a 60-as években el-
kezdõdött a televíziós mûsorköz-
vetítés, megmutatva a világot az
embereknek. Az akkori bemondók,
Kudlik Juli, Tamási Eszter és Takács
Marika olyanok voltak számára,

mintha csodalények lennének.
Nem készült erre a pályára, de az-
tán 1976 januárjában Fischer Sán-
dor tanár úr megkérdezte tõle: Ju-
dit, mit csinál maga esténként? Ki-
derült, hogy Szegeden lesz az or-
szág egyik elsõ körzeti stúdiója, és
oda keresnek fiatal lányokat. Né-
gyen mentek Budapestre, a válo-

gatásra. Bár nagyon gátlásos volt,
azon a napon mégis hihetetlen fel-
szabadultsággal vette az akadályo-
kat, mert tudta, nem õt fogják vá-
lasztani. A szegedi tanárképzõ fõis-
kolán, magyar-orosz szakon tanuló
lány mellett döntöttek, annak elle-
nére, hogy „csúnya, és csúnyán
beszél is”. Azóta is hálás a tanár úr-
nak, hogy a „vidéki kis vadvirágból”
bemondónõvé, mûsorvezetõvé
válhatott, és sok-sok éven át csa-
ládtagként lehetett jelen az embe-
rek életében a tévé képernyõjén
keresztül.

Az idõsödéssel kapcsolatban ki-
fejtette, hogy nincsen választá-
sunk, a természet így hozta: meg-
születtünk, kivirágzunk, elherva-
dunk, és visszatérünk oda, ahon-
nan jöttünk. A Korhatártalanul
programot együtt indították el hú-
gával, Kurdics Erikával 2008-ban,
amikor õ is már ötvenen túli lett.
Mint mondta, a nõk jellemzõen ek-
kor elbizonytalanodnak, megijed-
nek a változásoktól. A gyerekek ki-
repülnek, megbicsaklik a párkap-
csolat, és egyedül is maradhatnak.
A kora miatt könnyebben elbo-
csáthatják munkahelyérõl, ráadá-
sul egészségügyi kihívásokkal, a
változókor tüneteinek megélésé-
vel kell szembenézni. Mint mond-
ta, húgával õket abból a fából fa-
ragták, hogy tudomásul veszik, el-
fogadják a változásokat. A Korha-
tártalanul mozgalommal arra szö-
vetkeztek, hogy próbáljanak segí-
teni, példát mutatni arra, hogyan

lehet 50 év felett is aktív egy em-
ber. Mint mondta, az egészséges
öregedésben alapvetõ szerepet
játszik az egészséges életmód.
Mindegy hány évesek vagyunk, a
testi, lelki, szellemi egészség fenn-
tartása a három legfontosabb do-
log, hogy jól érezzük magunkat
bõrünkben.

Ehhez ötven év felett is pozitív
irányba fordíthatjuk életünket,
többek között tanulással, új dol-
gokra nyitással, életmódváltással.
Példaként említette egyik barát-
nõjét, aki közel 70 felé valósította
meg gyermekkori álmát, és levizs-
gázott kisrepülõ-vezetésbõl. Per-
sze kisebb célokat is ki lehet tûzni,
lehet idegen nyelvet tanulni, kö-
zösségekbe, klubokba járni, idõt
szakítani hosszú sétákra, és nyu-
godt, mértékletes étkezésekre.
Egy a lényeg, rajtunk múlik, ho-
gyan éljük meg ezeket az éveket,
mit teszünk testi és lelki egész-

ségünkért, hangsúlyozta Endrei
Judit, aki eredeti nevét (Kurdics Ju-
dit) a televíziós szereplések miatt
cserélte Endrei Juditra. Miután
akkor már Szentendrén élt, a tele-

pülésnév rövidített változatát vá-
lasztotta.

Az Élhetõbb Zalaszentivánért
Közhasznú Egyesület Generációs
találkozója címmel rendezte meg
idõs napi programját a közelmúlt-
ban, a helyi önkormányzattal kar-
öltve. Az óvodások mûsora vala-
mint a Hevesi Sándor Színház szí-
nészeinek operett-összeállítása
után Sömenek István nyugdíjas ér-
seki tanácsos, a település díszpol-
gára köszöntötte a jelenlévõket.
Dormán Miklós polgármester élet-
tapasztalatuk átadására kérte a
szépkorúakat, Dévai József fõ-
törzsõrmester pedig bûnmegelõ-
zési kérdésekrõl beszélt. Mindenki
kapott virágot ajándékba, majd
szeretetlakomán vendégelték
meg a település idõs lakóit.

Az egyesület ugyancsak a Védõ-
háló a családokért pályázat kereté-
ben meseterápia foglalkozást való-
sított meg az óvodában, melynek
témája, célja a félelmek legyõzése,
a világban való eligazodás segíté-
se, az önállóság támogatása volt. 

Ehhez a három kismalac címû
népmesét hívta segítségül a mese-
terápia vezetõje.  A ráhangoló be-
szélgetés során a félelmek kerül-
tek a középpontba, és szóba kerül-
tek a rémálmok is. A 12 nagycso-
portos óvodás türelmesen meg-
hallgatta egymást. A három nép-

mesét mindenki érdeklõdve hall-
gatta, sõt bizonyos részeknél
együtt meséltek a foglalkozás ve-
zetõjével. A legtöbb gyermeknek a
mese befejezõ része tetszett, ami-
kor a farkas pórul járt. A mese után
kíváncsian vették kezükbe a
fahangszereket. Örömmel zenél-
tek, énekeltek együtt, majd egy
kör alakú papírra rajzolták le gon-
dolataikat mesérõl.

MEGÚJÍTOTT KÖZÉPÜLETEK, ÁPOLT KÖZTEREK

A formálódó Balatonmagyaródon

ÉLETMÓD 50 FELETT, GENERÁCIÓK TALÁLKOZÓJA, MESETERÁPIA A PROGRAMOK KÖZÖTT

Endrei Judit útmutatása: rajtunk múlik

Épül a lépcsõ a kultúrháznál

Idõsek napján

Felelevenítették a falusi disznóvágás hagyományát
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Teskánd folyamatos fejlõdést tudhat magáé-
nak: a Zalaegerszeg melletti településen bölcsõde,
tanuszodás óvoda, valamint általános iskola teszi
komfortossá az itt élõk életét. Mindez a betelepü-
lésre is kedvezõen hatott. Sorra épültek a családi
házak, és jelenleg is építkezés zajlik, mégpedig az
újonnan létesült Patkó utcában ((kkééppüünnkköönn))..

– A településen valóban minden intézmény a ren-
delkezésre áll, mégpedig régóta, és infrastrukturális
ellátottsága is teljesnek nevezhetõ – mondta Né-
meth Ágnes polgármester. – Ez azonban nem jelenti
azt, hogy ne lennének fejlesztést igénylõ területek.
Ezek egyike a vízelvezetési rendszer korszerûsítése,
bõvítése, miután új utcák is létesültek.
Sajátos a földrajzi helyzetünk, hiszen a
falu két domb között fekszik, és köze-
pén fut át a Szentmihályfai-patak, ami
szintén indokolja ezt. Több árajánlatot
kértünk a tervezésre, miután pályáza-
tot nem találtunk erre a feladatra. Saját
erõbõl kell megoldanunk ezt, ami az in-
tézmény-hálózat fenntartása mellett
elég nagy terhet ró az önkormányzat-
ra. De hát ez a dolgunk, arra vállalkoz-
tunk, hogy mindent megtegyünk a te-
lepülés zavartalan üzemeltetése érde-
kében. A Magyar Falu program lehetõ-
ségeit is várjuk, hiszen tartozunk még
járdaépítéssel, és a bölcsõdei férõhe-
lyek számát is bõvíteni kívánjuk.

– Ezt a betelepülés is indokolja?
– Valóban, hiszen most újabb lendületet vett a la-

kásépítés a CSOK-nak is köszönhetõen. A megye-
székhely felõl érkezõk látják, hogy bal oldalt a dom-
bon tíz új ház már áll, és további tíz létesül egy be-
fektetõi finanszírozásban. Teskándon az elmúlt évek-
ben, ha nem is nagymértékben, de folyamatosan
gyarapodott a népességszám. Ez várható az ingat-
lanpiac fellendülése következtében, így fel kell ké-
szülnünk erre, különösen a gyermekintézmények
tekintetében. Büszkék vagyunk arra, hogy 2006-ban
Teskándon létesült az elsõ falusi bölcsõde, amely 14
kisgyermeket lát el jelenleg. A férõhelyigény növe-
kedésével kell számolnunk, ezért szeretnénk „ki-

hozni” az iskola épületébõl. Szóba került az egyház-
község tulajdonában lévõ régi templom hasznosítá-
sa. Az épület megvásárlása és itt egy bölcsõde kiala-
kítása azonban nem fog menni kormányzati támo-
gatás nélkül, ezért is számítunk a Magyar falu prog-
ramra. Ha nõ a bölcsõdei létszám, az magával vonja
a négycsoportos, tanuszodás óvodánk iránti igény
növekedését is, ahová jelenleg száz gyermek jár. Az
iskolában is kell majd a hely, ezért költöztetnénk ki a
bölcsõdét. 

– Említette, hogy járdaépítést is terveznek.
– A Petõfi utcában régóta tervezzük a járdafelújí-

tást, ami szintén csak pályázati támogatásból való-
sulhat meg, két ütemben, hiszen egy 2,5 kilométer

hosszúságú szakaszról van szó. Új utcánk a Tölgyfa
utca, ahol a vízelvezetést és aszfaltozást kell megol-
danunk. A Patkó utcában, ahol most épülnek az új
házak, a közvilágítást kell kiépítenünk. A napelemes
kandeláberekben gondolkodunk, melyre ugyancsak
árajánlatokat kértünk, mondta végül Németh Ágnes
polgármester.  

Közeleg a nyár, a szabadtéri programok ideje. A
sport- és családi napot június másodikán tartják. Mi-
után Teskánd a Göcsej kapuja, így a tájegység
Dombérozó rendezvénysorozatában templomtúrá-
val és réteskészítési bemutatóval várják az érdeklõ-
dõket július 19-én.

FEJLESZTÉSI TERVEK A GYARAPODÓ LÉLEKSZÁMHOZ

Új családi házak épülnek Teskándon

Nem múlik el hónap anélkül,
hogy az élhetõbb mindennapok
megvalósítására törekvõ, a köz-
szolgáltatásait folyamatosan mo-
dernizáló Lenti városa ne kapcso-
lódna valamilyen nagyprojekthez,
állami és uniós forrásokból megva-
lósított mega-beruházáshoz, a pol-
gárok életét megkönnyítõ nagy ívû
programhoz – büszkélkedett Hor-
váth László polgármester.

– A Nyugat- és Dél-Dunántúli
szennyvízelvezetési és szennyvíz-
kezelési fejlesztési pályázaton el-
nyert mintegy 5,4 milliárd forint
szerzõdött támogatási összeg fel-
használásával Lenti térségében a
város mellett Pórszombat, Szilvágy,
valamint Rédics, Resznek,
Belsõsárd és Külsõsárd települése-
ken nagyszabású program indult.
Az érintett települések mindegyi-
kén a korábbinál magasabb színvo-
nalú, a mai kor követelményeinek
megfelelõ szennyvízelvezetési és-
tisztítási szolgáltatást biztosítunk. A
89,5 százalékban európai uniós,
10,5 százalékban állami támogatás-
sal rendelkezõ KEHOP-projekt sok-
féle feladat megoldását teszi lehe-
tõvé 2021. február elejéig. Lenti-
ben befejezõdik a Bánffy Miklós ut-
ca és a Gyár út szennyvízhálózatba
történõ bekötése, valamint a kivi-
telezõ bõvíti és úgynevezett SBR
technológia alkalmazásával moder-
nizálja a Honvéd utcában található
szennyvíztisztító telepet. 

E technológia az eleveniszapos
(vagyis jótékony hatású mikroorga-
nizmusokkal kevert bázisú) eljárás
elvén alapszik, és a szennyvizek
adagonkénti, több porcióban törté-
nõ, kezelésére szolgál. A folyamat
során megtörténik a szennyvíz me-
chanikai tisztítása, levegõztetése,
biológiai és vegyszeres tisztítása, a
fölös iszap eltávolítása, miközben
az eljárás mentes a szaghatásoktól.
A szennyvíztelep-bõvítésnek hála,
felszámolhatóvá válik a Rédicsen
található, mára elavult szennyvízte-

lep, így a projekt lezárulta után a
Lentiben található korszerû létesít-
mény fogadja majd Rédics,
Resznek, Belsõsárd és Külsõsárd
szennyvízét is. Mindezeken túl egy
korszerû szennyvízhálózat épül
Pórszombat és Szilvágy települése-
ken is, amely rendszerekbõl szintén
a Lentiben átépülõ telep fogadja és
kezeli majd a szennyvizet.

– A város lassan a „kerékpá-
rosok Mekkája" rangra is pályáz-
hat.

– Április végén ünnepélyes kere-
tek között adtuk át a térség bringa-
út hálózatának legújabb, Máhomfa
és Kerkateskánd községeket össze-
kötõ majdnem két kilométeres sza-
kaszát. A „Zala két keréken” kerék-
párút fejlesztés Lenti, Kerka-
teskánd, Szécsisziget, Csömödér

településeken" címû pályázat kere-
tében, a megyei önkormányzat irá-
nyításával, a partnerekkel való jó
együttmûködésben megvalósult
beruházás nyitóünnepségén a me-
gyei és helyi intézmény-, cég- és
település vezetõk köszöntése után
szóltam arról, hogy a felavatott út
valóban kiemelt jelentõséggel bír a
régió kerékpáros közlekedési és tu-

risztikai szolgáltatásainak tekinteté-
ben. Fejleszteni és népszerûsíteni
kívántuk a kerékpáros turizmust,
szeretnénk növelni a hozzánk brin-
gaúton jövõ bicajosok számát is,
ezért kellett lépni a biztonságot
adó út elkészítésének ügyében. A
rekreációs és a kerékpársport erõ-
teljes fejlõdése is kiköveteli az effé-
le modernizációt. A közforgalmi ke-
rékpározható útszakasz 129,6 millió

forint felhasználásával létesült, száz
százalékos támogatási pályázathoz
kapcsolódva. 

Cseresnyés Péter miniszter-he-
lyettesi feladatokat ellátó államtit-
kár az ünnepségen arról szólt, hogy
egy biztonságot és kényelmet kíná-
ló kerékpárút hálózattal bõven ellá-
tott terület vonzerõt jelent az aktív
turizmus iránt érdeklõdõk számára.

Jelezte: egyre több bel- és külföldi
vendég talál rá Lenti zöld szívére, a
természeti szépségét õrzõ városra,
akik kerékpárral keresik föl e vidék
látványosságait, nevezetességeit.
Európában Dánia után Magyaror-
szág az a hely, ahol a leggyakrab-
ban használják a kerékpárt, mint
közlekedési eszközt. Kerékpáros
nemzet lettünk, és a statisztikák is
azt mutatják, hogy fontosak és

szükségesek az efféle, a települé-
sek lélekmegtartó erejét és a helyi
gazdaság erejét is növelõ beruhá-
zások. Vigh László miniszteri biztos
köszöntõjében elmondta: óriási je-
lentõsége van az élet -és balesetve-
szélyt elhárító, térségeket és em-
bereket is összekötõ bringa utak-
nak, mert az egészségõrzés eszkö-
zeként is tekinthetünk rájuk.

Dr. Pál Attila, a Zala Megyei Köz-
gyûlés elnöke kollégáival, három
évvel ezelõtt vizsgálta meg tüzete-
sebben a megye kerékpárút háló-
zatát. A felmérés azt mutatta, hogy
e tekintetben gyengén állunk.
Mintegy 1,2 milliárd forint állt ren-
delkezésre, hogy a közlekedésbiz-
tonság és a turizmusfejlesztés
szempontjából a megye térségei
felzárkózzanak. A beruházások idén
értek be. Minden méter fontos.
Húsz kilométer hosszúságú lesz az a
szakasz, amely új létesítésû TOP-os
etapként segít a bringás turisták-
nak rálelni a megye rejtett kincsei-
re, értékeire. Egyre több hazai for-
rás is rendelkezésre áll az efféle fej-
lesztések megvalósításához. A
most felavatott, jó minõségben el-
készült út hamarosan eléri a tornyi-
szentmiklósi határt is. 

Az útra és az itt közlekedõkre
Ipacs Bence helyi plébános kérte
Isten áldását. Az ünnepélyes sza-
lagátvágást követõen a Mocorgók
az egészségért és a Környezetért

Egyesület tagjai valamint a Civil
Nyugdíjas klub aktivistái vették
birtokba az új létesítményt egy kö-
zös bicajozás erejéig. Már elkészült
és május 17-én kerül átadásra az
az új kétsávos kerékpárút, amely
megkönnyíti a város északi és déli
része közötti kerékpáros közleke-
dést. A "Fenntartható települési
közlekedésfejlesztés Lentiben" cí-
mû TOP-os pályázat célja Lenti vá-
ros közigazgatási területén lévõ
kerékpáros létesítmények hálózati
kapcsolatainak kialakítása a hiány-
zó kerékpáros hálózati elemek fej-
lesztésével. 

A pályázat konzorciumban való-
sult meg. A partnerek: Lenti Város
Önkormányzata, Lenti és Vidéke
Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Kft. és az ÉNYKK Észak-
nyugat-Magyarországi Közlekedési
Központ Zrt. – ez utóbbi a fenti pro-
jekt buszpályaudvar – megújításhoz
kapcsolódó beruházás gazdája. A
kedvezményezettek által elnyert
támogatás összege 476,7 millió fo-
rint, melybõl megvalósult a Béke
utcai kerékpárút megépítése 1084
m hosszban, két méter szélesség-
ben, 67 millió forint ráfordításával,
összekötve a lentikápolnai kerék-
párutat az ipari területekkel és a
Gyógyfürdõ környezetével, megte-
remtve Lenti belterületeinek össze-
köttetését.

Nemes Norbert

KERÉKPÁRUTAK ÉS SZENNYVÍZPROGRAM

Lenti lendületben marad

Már fejesedik a káposzta és a
karfiol a fóliasátrakban Kere-
csenyben, ahol közel hét hektá-
ron termelnek idényzöldséget és
gyümölcsöt az idén immár hete-
dik éve mûködõ Start közmun-
kaprogram keretében. Az elmúlt
idõszakban minõségi szintre vit-
ték a mezõgazdasági növényter-
mesztést, amely azért fontos a
Közép-Zalában fekvõ 260 lelkes
kisfalu számára, mert messze
esik a nagyobb településektõl és
városoktól.  

Azon települések, amelyek a
tömegközlekedés szempontjából
jobb helyzetben vannak, munka-
erõhiánnyal küzdenek. Nálunk
stabil a létszám, hiszen most is
húsz embert tudunk foglalkoztat-
ni a közmunkaprogramban –
mondja Réti Alfréd, Kerecseny
polgármestere. – Valóban hét éve
kezdtük. Sok mindent megtanul-
tunk ezen idõ alatt, így már tény-
leg minõségi termelésrõl beszél-
hetünk. Az idõjárás kiszámítatlan-
sága akadályozhat csak bennünk,
de ez már csak így van a mezõ-
gazdasági termelés esetében. Az
idei tél viszonylag kedvezõ volt,
így már van újkrumplink, káposz-
tánk, karfiolunk és cukorborsunk
a fóliában. A krumpliból, a káposz-
tából és karfiolból hét fajtát állí-
tottunk sorba, a nagyon koraitól a
késõ õszi fajtáig, annak érdeké-
ben, hogy egész évben ki tudjuk
szolgálni vevõinket. Szabadföldbe
már vetettünk cukorborsót, ami
szintén jól fejlõdik. A többi zöld-
ség esetében – az újhagymától
kezdve a kígyóuborkáig – is igyek-
szünk olyan fajtasort összeállítani,

hogy a lehetõ leghosszabb ideig
teremjenek. 

A szabadföldi eper már érik.
Tavaly nagyon szépen teljesített a
meggy és a ribizli, de az alma, a
körte és a szilva kevésbé. Még fia-
tal az ültetvény, de várhatóan
idén már többet teremnek ezek a
gyümölcsfák is. 

A terményfelesleget feldol-
gozzuk savanyítással. Nagyon
sokféle savanyúságot készítet-
tünk, ami mostanra el is kelt.  Ta-
valyelõtt a program finanszírozá-
sából gyümölcsaszalót vásároltuk,
így aszalt gyümölcsöket is értéke-
sítünk. A gyümölcsöt lekvár for-
májában is tartósítjuk, melyhez
egy nagy lekvárfõzõ üstöt vet-
tünk. Tavaly önerõbõl krumpli-
koptatót és hálós csomagolót sze-
reztünk be. Így paprikát egy- és
kétkilós kiszerelésben is tudjuk kí-
nálni. Mindezen eszközök köny-
nyebbé teszik a munkát, ugyan-
akkor bõven van feladat egész év-

ben a talajmûveléstõl kezdõdõen
a betakarításig. S hogy ennek
eredménye legyen, a félig földbe
építetett palántanevelõnkben
több tízezer tõ növényt gondoz-
nak közmunkásaink.

Örömünkre szolgál, hogy most
a program támogatásából egy
Opel Combo kishaszonjármûvet
vásárolhattunk, ami nagy segít-
ség a 15 telek közötti közlekedés-
ben illetve szállításban. 

Évekkel korábban felújítottuk
a település közintézményeit. Ez
azonban nem tart örökké, hiszen
ismét megújulásra vár az orvosi
rendelõnek helyet adó épületünk.
Energetikai korszerûsítést szeret-
nénk elvégezni a fûtés korszerûsí-
tésével, valamint napelemes
rendszer kiépítésével. A Magyar
falu program lehetõségeit ezért
várjuk, hiszen ezt a beruházást
csak pályázati támogatásból tud-
juk megvalósítani.

– liv –

Kerecseny: a gazdálkodó falu
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Befejezõdött a letenyei
Szapáry–Andrássy-kastély föld-
szintjének felújítása, amely az
„ATTRACTOUR” elnevezésû Inter-
reg V-A Magyarország-Horvát-
ország Határon Átnyúló Együtt-
mûködési Program keretében
valósult meg. A mintegy 600 ezer
eurós beruházás részeként tu-
risztikai irodát is létesítettek az
épület egyik helyiségében.

A 20 hónapig tartó, április 30-
án záruló projekt átadási ünnep-
ségén Farkas Szilárd, Letenye pol-
gármestere köszönetét fejezte ki
valamennyi projektpartnernek,
közte a vezetõ kezdeményezett-
nek, a Muraközi Regionális
Fejlesztési Ügynökségnek, a Mu-
raköz Megyei Turisztikai Irodának,
a Muraköz Megyei Önkor-
mányzatnak, valamint a Pannon
Egyetem Nagykanizsai Kampu-
szának.  

Hangsúlyozta, a kastély rész-
leges felújításával egy régóta vá-
gyott álom vált valóra, hiszen az
1760-as években épült Sza-
páry–Andrássy-kastélyon hat év-
tizede nem végeztek nagyobb
felújítást. A mûemlékvédelem
alatt álló épületben falkutatás és
szondázó falfestés elõzte meg a
földszinti rész rekonstrukcióját,
amelynek során korszerûsítették
a fûtési és az épületvillamossági
rendszert, kicserélték a parket-
tát és a járólapokat, kifestették a
falakat, és renoválták az eredeti
nyílászárókat. Mint mondta, a
projekt kiemelt részét jelentette
a volt szolgálati lakás átalakítása
turisztikai irodává, de emellett
tanulmányi kirándulásokat szer-
veztek, különbözõ korosztályok-

nak állítottak össze programcso-
magokat, továbbá stratégiai ter-
vet és pro-móciós videót készí-
tettek. 

Dr. Szûcs Márton, a horvát–ma-
gyar határon átnyúló program tit-
kárságvezetõje a határrégió turiz-
musának fellendítésérõl beszélt.
Mint mondta, Horvátországban a
tenger, hazánkban a fõváros és a
Balaton visz mindent. Ez kihívást
jelent, ugyanakkor a térségnek is
vannak olyan értékei, nevezetes-
ségei, amelyeket az osztrák, illet-
ve a német turisztikai piacokon is
meg lehet mutatni. 

Bene Csaba, a Zala Megyei Köz-
gyûlés alelnöke gratulált  Letenye
sikeres pályázati tevékenységé-
hez, mely lehetõvé tette ezt a tu-
risztikai fejlesztést.   

A kastély a Fáklya Mûvelõdési
Ház és Könyvtár otthona is egy-
ben. Dömõk József igazgató azt
mondta: a letenyeiek a kultúra
házának tekintik a kastélyt, mely-
nek további felújításában bíznak.
Az emelet és a külsõ homlokzat
felújításra az önkormányzat pá-
lyázatot nyújt be májusban,
ugyancsak erre a programra.

Az állófogadáson dr. Koósz
Attila, a Horvát Köztársaság tisz-
teletbeli konzulja a két ország
erõsödõ kapcsolatáról beszélt,
amit alátámaszt a Murakereszt-
úrnál megépítendõ új közúti ha-
tárátkelõ közös elõkészítése.

Dr. Szûcs Márton, dr. Koósz Attila, Bene Csaba, Farkas Szilárd,
Boros László, a Z-Pannon Kft. ügyvezetõje és Dömõk József 
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RÉSZLEGESEN MEGÚJULT A KASTÉLY LETENYÉN

A kutúra és a turizmus otthona

Vonyarcvashegy, a Nyugat-Ba-
laton sport-, természet- és csa-
ládbarát üdülõfaluja gõzerõvel
készül a fõidényre. Évrõl évre
igyekszünk maradéktalanul ki-
szolgálni a helyi lakossági igénye-
ket, de odafigyelünk minden
olyan észrevételre is, amit a köz-
ségbe érkezõ vendégektõl ka-
punk, hogy mindannyiunk számá-
ra élhetõ, komfortos és minõségi
szolgáltatásokban is gazdag tele-
pülésként szerezzünk jó hírnevet
bel- és külföldön egyaránt – fog-
lalta össze Péter Károly polgár-
mester, akivel elsõként a strand
újdonságairól beszélgettünk.

– A strandon a járdák felújításá-
val gyakorlatilag végeztünk. Hama-
rosan a napelemes közvilágítás is
kész lesz. Beszerzünk új köztéri pa-
dokat, hulladékgyûjtõ edényeket.
Tervben van a take ball pálya mel-
letti terület gumiszõnyeggel törté-
nõ lefedése. A sportpályákat a hús-
véti ünnepekre már felkészítettük.
Elvégezzük a homokozást, új röp-
labda hálókat feszítünk ki, a vitorlás
„viking” kishajók mellé árnyékolót
szerelünk. A helyi fafaragók fából
megalkottak egy különleges tek-
nõs térkompozíciót. E faragványra
a 4-5 éves kicsinyek számára él-
ményt adó csúzda lapot szerelünk.
A strandi vállalkozókkal jó partneri
kapcsolatot ápolunk. Közülük töb-
ben önállóan fejlesztik a saját ven-
déglátóhelyüket. Lesz teraszbõví-
tés, teraszhelyiség lefedés is.
Ahogy az önkormányzat is minden
évben költ a strandra, úgy a vállal-
kozók is fontosnak gondolják a
megújulást, a minõségi szolgáltatá-
sok nyújtását. A strand mellett, mi
üzemeltetjük a megye egyetlen
szabadtéri moziját. Egy nagykani-
zsai mozis vállalkozó szórakoztató
és közönségkedvenc filmek vetíté-
sét vállalta. A helyre ráfér egy fel-
újítás, ezért pályázni fogunk a fel-
újításra és az ülések modernizálá-
sára.  Nemcsak a szelektív szemét-

gyûjtést tartjuk fontosnak, de be-
szerzünk a strandra egy modern,
elektromos hulladékszállító kis te-
herautót, ami kiváltja a gázolajos
kistraktort. A Zalaispa a tavalyi
4950 forintos köbméterenként
számlázott szemétszállítási díjat
idén 9900 forintra emelte. A dupla
díjjal nem akarunk kibékülni és to-
vábbi egyeztetéseket tartunk szük-
ségesnek. A minimális áremelése-
ket a strandbelépõknél, mi sem ke-
rülhettük el. A felnõtt jegy ezer, a
diák és a nyugdíjas jegy ötszáz fo-
rintba kerül majd. A családi napi-
jegy (két felnõtt két gyerek) ára
2500 forint lesz. A heti felnõtt je-
gyért 4.500, a diák és a nyugdíjas
hetijegyért 2000 forintot kell fizet-
ni, a családi hetijegy pedig 10.000
forintért lesz kiváltható.

– A polgármesteri hivatal épü-
lete is megújul.

– A felújítás rohamléptekkel ha-
lad elõre, hogy június végére azt is
felavathassuk. Tavalyelõtt nyer-
tünk el egy vidékfejlesztési pályá-
zatot a hivatal modernizálására. A

régi épület már ezer sebbõl vér-
zett. Adódtak hõ- és tetõszigetelé-
si, fûtési problémák is. Mintegy
százmillió forint felhasználásával
tervben van teljes tetõszerkezet
csere, szigeteljük a héjazatot, át-
alakítjuk a kiugró ablakokat, kicse-
réljük a nyílászárókat, a külsõ hom-
lokzat teljes hõszigetelést kap és
megújítjuk a fûtési rendszert is. Az
önkormányzat saját erõbõl gon-
doskodik az elektromos hálózat
megújításáról is, hogy az alumíni-

um áramvezetékek helyett most
már szabványos rendszer mûköd-
jék. Negyven százalék önerõt kell
biztosítanunk a beruházáshoz,
mert a pályázat elsõ körében a köz-
beszerzést le kellett mondani,
mert nem sikerült kivitelezõt talál-
ni. Sajnos az építõanyagok árának
drágulása, a szakipari dolgozók hiá-
nya okozott némi fejtörést, de má-
sodik körben sikerült olyan vállal-
kozót találni, aki figyel a határidõk-
re és a minõségi munkavégzésre.
Egy korszerû, energiatakarékos
épület lesz a miénk, amelynek re-
konstrukciója során a jövõre is
gondolunk. Kiépítjük azokat a be-
fogadó részeket, amik a napelemes
hálózati rendszerhez szükségesek.
Egy következõ ütemben pályáza-
tot adunk be ennek beszerzésére.

– Mi újság a nyári rendezvé-
nyek háza táján?

– Illésné Major Julianna, a mûve-
lõdési ház vezetõje nyugállomány-
ba vonult és feladatkörét új szak-
emberként Farkas Tibor vette át.
Vele is megpróbálunk olyan színvo-
nalas rendezvényeket tartani, amit

korábban már megszoktak a ven-
dégek és a helybeliek. Végeztünk
igényfelmérést és a programok
sokszínûségérõl nem mondhatunk
le. A házi kézmûves sörök fesztivál-
jára az elmúlt években megszo-
kottnál jóval több kisvállalkozás je-
lentette be részvételét. A hagyo-
mányos borfesztivál is tömegeket
mozgat meg jó és rossz idõben is.
A csemegeszõlõ fesztivál, a 40 ha-
lász emléknap, a „ponty így jó” ren-
dezvény is hagyományosan siker-
történet. Több olyan rendezvényt
kértek jogosan az itt üdülõk, ahol
balatoni halat lehet kóstolni. Egy
helyi vállalkozó abban fog segíteni,
hogy ez a kívánalom is kielégítést
nyerjen. A fõútvonalak mentén el-
helyezett, este megvilágított,
dizájnos fogadó és üdvözlõ infor-
mációs táblák is hirdetni fogják a
következõ nagyrendezvény idejét,
helyét.

– Úgy hírlik, hogy bölcsõde ki-
alakításában is gondolkodnak.

– Amikor kilenc éve polgármes-
ter lettem 2110 állandó lakos élt a
faluban, most már 2540 fõ él Vo-
nyarcvashegyen. Ebbõl is látszik,
hogy a település közkedveltsége
nem lanyhul. Az elmúlt évben szü-
letett vonyarcvashegyi apróságok
fényképeibõl kiállítást nyitottunk a

mûvelõdési házban az anyák napi
ünnepséghez kapcsolódva. Ott je-
lentettem be az édesanyáknak,
nagymamáknak és dédiknek, hogy
beadtuk a pályázatot egy két cso-
portos mini bölcsõde elindítására
az óvoda épülete mellett. Azon
dolgozunk, hogy a fotókon szerep-
lõ picinyek a 2020-21es évben el-
sõként birtokba vehessék a bölcsit.
Már a látványtervek is elkészültek.

– Milyen további tervek meg-
valósítása van napirenden?

– Három civil szervezetünk is
jubileumot ül. A Balaton Art egye-
sület és a Szent Mihály-hegy Védõ
és Vendégváró Egyesület 20 éves,
a Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvós-
zenekar pedig 25 esztendõs. A pol-
gárõr egyesület tagjai és a sport-
egyesületek is remekelnek. Nyug-
díjas szervezetünk kórust alapított.
Az agilis Domina Balázs lett a hor-
gászegyesület vezetõje. A Vonyarc
Marina jóvoltából vízi jártassági en-
gedély nélküli elektromos kishajót
is lehet bérelni. Tervben van mint-
egy 400 millió forint elköltésével
termelõi piac kialakítása, a Balatoni
és erdei mondák birodalmának
életre hívása, az új köztemetõ
megközelítését szolgáló új út és
járda elkészítése.

Nemes Norbert

A VENDÉGSZERETÕ VONYARCVASHEGY

Virágzó fõidényre várakozik

Felújítják a hivatal épületét 
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