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A megszépült Templom tér.

Az Új Magyarország fejlesztési terv regionális operatív program keretében még az
elôzô városvezetés – konzorciumi együttmûködéssel a Grót Coop Zrt.-vel – sikeres
pályázatot nyújtott be a zalaszentgróti
városközpont megújítására. A rég várt projekt 2010. szeptember 3-án az ünnepélyes
alapkôletétellel indult Császár József, az
akkori polgármester, Manninger Jenô, a
megyegyûlés elnöke és Horváth Jácint, a
Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.
igazgatója jelenlétében.
A kivitelezés befejezéséhez érkezett. A
„Városközpont funkcióbôvítô megújítása
Zalaszentgróton” címen elnyert pályázat keretében a város legnagyobb volumenû fejlesztési projektje valósult meg. Megújult a
plébániatemplom környéki városbelsô térburkolata, villamos hálózata, közvilágítása
és a már nem látható,
burkolat alatti közmûrendszer is. Új virágfelületek díszítik a belvárost. A Templom téren éktelenkedô foghíjas telek is eltûnt, beépítették. Hamarosan
elkészül a Grót Coop
épületének rekonstrukciója a fôutcán. A
városban folyó látványos kivitelezési munkák befejezése után
még folytatódnak a
projekt lezárását szol-

Fotó: Kovács György

gáló kiegészítô és adminisztratív mûveletek.
A templom és a piac környékének rendezése, a foghíj beépítése a Horváth-Ép Kft. és
a celldömölki Switelsky Vasúttechnika Kft.
által alkotott „Zala 2009. konzorcium” kivitelezésében történt. A mûszaki átadásra június 29-én került sor. Az 1 éven belüli garanciális munkálatokra 5% jótállási fedezet
maradt az önkormányzatnál. A város szívében álló Grót Coop Zrt. épületének (ABC és
vendéglátó egység) felújítását a Szili-Fix Kft.
végzi. A városközpont komplex megújítását
szolgáló beruházások ünnepélyes átadására
a Grót Coop épület munkálatainak befejezése után kerül sor.
A projekt összköltsége 330,14 millió forint, amibôl 238,92 millió forint volt a támogatás összege.
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Igazgatóváltás a Festetics-kastélyban
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelô Zrt. Pálinkás Róbertet,
Keszthely alpolgármesterét
nevezte ki – egy esztendô idôtartamra – a Helikon Kastélymúzeum ügyvezetô igazgatójának. A terveirôl kérdeztük.
– Meglehetôsen nagy visszhangot váltott ki az igazgatóváltás. Mi állhat a háttérben?
– A témában már közzétettem
egy nyilatkozatot. Ebben többek közt az áll, hogy dr. Czoma
László munkaviszonyának
megszûnését a tulajdonos intézkedései elôzték meg. Az állami tulajdonú Festetics-kastély
kezelôje, az MNV Zrt. a negatív
irányú folyamatokat látva több
alkalommal is felszólította az
ügyvezetôt, hogy az intézmény
gazdálkodását sürgôsen racionalizálja, a fokozódó vagyonvesztést állítsa meg, a látogatószám-csökkenést kezelje, és a
pénzügyi-likviditási gondokat
igyekezzen megoldani. A kérések és felszólítások eredménytelenségét követôen a munkaviszony megszüntetése az utolsó
lépés volt. Minderrôl személyesen tájékoztattam Festetics
György herceget is, aki megértôen fogadta indokaimat.
– Térjünk át a kastély sorsára!
Lehetséges, hogy az önkormányzat piacra vinné annak
egyes részeit?
– Hangsúlyozom: a kastély és
területeinek tulajdonosa a ma-

gyar állam. Még ha szándékában
is állna Keszthely városának a
területek értékesítése, vagy más
módon történô hasznosítása,
akkor sem tehetné meg, hiszen a
terület nem az övé; s nincsenek
is ilyen céljai az önkormányzatnak. Az intézmény szerintem
semmilyen módon nem vonható
önkormányzati befolyás alá.
– Eszerint egy újfajta, mindkét fél számára elônyös együttmûködésre gondol?
– A Festetics-kastélynak és
Keszthely városának egymást
segítve kell dolgoznia, együttesen fellépnie a közös célok érdekében, és ez a különállás
egyik félnek sem kedvezô évtizedei után most végre megvalósul.
– Mit tettek már eddig is
ennek érdekében?
– Tekintettel arra, hogy üres a
kassza, gyorssegélyként Keszthely hárommillió forint kölcsönt adott a Helikon Kastélymúzeumnak, hogy a mintegy
170 munkavállaló bérét idôben
ki tudják fizetni június elején.
Most az önkormányzat segített,
de természetesen a kastély és a
város viszonyát a kölcsönös
együttmûködés fogja jellemezni
a jövôben.
– Hogy érti a „menedzser
szemléletû, válságkezelésben,
gazdasági racionalizálásban
jártas személy” önre vonatkozó
követelményt? Milyen problé-

TUDÓSÍTÓKAT KERESÜNK!
Várjuk mindazok jelentkezését a megye területérõl,
akik szívesen tudósítanának
a településükön történt eseményekrõl.

Jelentkezés:
Telefon: 92/596-936 (8-16 óráig) • Fax: 92/596-937
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Új korszak kezdôdött a kastélyban.

mákkal, s milyen sorrendben
kíván megküzdeni?
– Úgy gondolom, Keszthely
önkormányzatában, a város és
intézményeinek ésszerû költségvetési racionalizálásán dolgozva bebizonyítottam, hogy
alkalmas vagyok egy ilyen feladatra. A kastély esetében elsô
körben a pénzügyi-likviditási
gondok megoldása a legfôbb
cél. Olyan vezetôi csapatot szeretnék létrehozni, melyben szakértôk segítségével a kulturális,
gazdasági és marketing területek egyaránt megkapják a fontosságuk szerint nekik járó szerepet. Marketing területén különösen sok a teendô: azonnal
elkezdtük a Munkácsy-kiállítás
országos hirdetését, és már folyamatban van a kastély magyar
nyelvû honlapjának megújítása,
bôvítése, emellett az eddig hiányzó idegen nyelvû változatokon is dolgozunk.
– Az elmúlt hetek alatt milyen eredményességgel tudott
együttmûködni Czoma Lászlóval?
– Azután, hogy valótlan állításokkal támadott a sajtón keresztül, a munkámat megnehezítendô utolsó napján felmondta a cég folyószámlahitelszerzôdését, és a kastélyban
található értéktárgyak tulajdonosait sorra felkereste, hogy
vigyék el azokat, úgy tûnik, a
legkevésbé várhatok a részérôl
együttmûködést. Pedig az MNV
Zrt. méltányos ajánlatot is tett
neki, továbbra is számítva a tevékenységére, ám Czoma úr ezt
visszautasította.
– Tervez-e a látogatók foga-

Pálinkás Róbert

dásával kapcsolatos változtatásokat?
– Alapítvány létrehozásával
én olyan módon is nyitni szeretnék a város felé, hogy meghallgassam a helyi véleményeket.
Számítok minden, a kastélyért
és Keszthely városáért tenni
akaró polgár ötleteire, javaslataira, kritikájára és munkájára
az egyesület keretei közt. Törekszünk rá, hogy mindig színvonalas szolgáltatással: érdekes
kiállításokkal, minôségi tárlatvezetéssel, udvarias dolgozókkal, folyamatos állagmegóvással, gondozott környezettel várjuk a látogatókat, emellett idôrôl idôre újdonsággal, színvonalas rendezvényekkel is elô
tudjunk rukkolni. A Festeticskastélynak minden adottsága
megvan ahhoz, hogy a NyugatDunántúl kulturális központja
legyen, ezért fogok dolgozni az
elkövetkezô egy évben.
(mz)
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Érvényesíteni a magyar gazdák érdekét
Megalakult a gazdakörök megyei szervezete
Megalakult a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek
Zala megyei szervezete. A Kiscsehiben sorra került rendezvényen jelen volt Jakab István, az
Országgyûlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke, dr. Ángyán József,
a Vidékfejlesztési Minisztérium
államtitkára és Gyôrffy Balázs,
a MAGOSZ alelnöke. A résztvevôket további illusztris vendégek is megtisztelték jelenlétükkel, többek közt Obrecán Ferenc, a MAGOSZ fôtitkára, Rigó
Csaba Zala megyei kormánymegbízott, dr. Pál Attila, a Zala
Megyei Közgyûlés alelnöke,
Pintér László országgyûlési képviselô.
– Nagy a baj! – mondta dr. Ángyán József. – Ám mi nem fogalmaztunk meg mást, mint azt,
amit az emberek akarnak. S az
országot járva azt látom, hogy
akik érintettjei az elôttünk álló
átalakulásnak, azok támogatják
az elképzeléseinket. Ángyán József elemezte a nemrégiben a
bulvársajtóban felreppentett
„tortaszeletelôs” cikket, amely
szerint, ha egyeseknek több jut,
másoknak kevesebb… Ami
természetszerûleg igaz is, csakhogy eddig egy törpe kisebbség
hordta szét az állami támogatást,
a vagyont, ráadásul temérdek
kárt okozva. Nos, a következôkben a bulvármédia által jegyzett „családi babrálgatás”, valamint „demográfiai játszadozás” nyomán nem az eddigi 400
haszonélvezô, hanem széles rétegek, családi gazdálkodók jutnak megérdemelt forráshoz,

Dr. Ángyán József és Jakab István egyértelmûen fogalmazta meg a célokat a résztvevôk elôtt.

amelyet ôk valóban a termelésre,
a magyar mezôgazdaság megújítására fordítanak. A határozott
megfogalmazás szerint az elôzô
évek urai kirabolták, eladósították az országot, magántulajdonba vitték az állami vagyont.
– Hazaárulás volt a külföldi
érdekeket elônyhöz juttatni a
magyar gazdák rovására! Ha a
tatárjárást és a török idôket leszámítjuk, alig találunk a történelemben olyan súlyos helyzetet, mint a mai – mondta Ángyán
József, majd kijelentette, hogy
az összes lehetséges törvényes
eszközt meg kell ragadni, hogy
az állam visszaszerezze az elsíbolni szándékozott földeket. A
földön pedig minôségi élelmiszereket kell termelni, nem pedig üzemanyagot, ami egyébként nem sokkal több, mint
puszta hókuszpókusz, hiszen a
tengernyi befektetett fosszilis

üzemagyagnál és energiánál alig
jön vissza több az élelmezési haszonnövényekbôl elôállított
üzemanyagok gyártása révén.
Szemben a nagyüzemi monokultúrákat erôltetôk szemléletével, nekünk a sokszínû Kárpátmedence táji adottságait kell jól
kamatoztatni. Meg kell ôrizni a
sokszínû génállományunkat, hiszen egyes értékes fajtáink már
végveszélyben vannak.
– Az elôzô években a külföldi
érdekeltségeknek, multiknak,
bankoknak, felvásárlóknak juttatott támogatást vissza kell rendezni! – jelentette ki Jakab István. – A termôföld tulajdonosa
kizárólag a termelô magyar gazda lehessen és a magyar állam.
A multik haszna pedig, amit eddig kivittek az országból, maradjon a termelônél. Van esélyünk, de csak szervezett gazdák
együtt léphetnek fel a spekuláció ellen. Az értékesítésnek saját, nemzeti vállalkozásnak kell
lennie!
A rendezvényen megalakult

a Zala megyei gazdaszervezet.
Elnöke Süle Katalin, a Peti Bükki Gazdakörbôl, titkára Néber
Szilveszter. Az elnökség tagjai
Zsédely Attila, Horváthné Sabjanics Marianna és Boros Attila,
a számvizsgáló bizottság tagjai
pedig Sabján Krisztián, Doma
Csaba és Smodics János.
Az alakuló ülést követôen villáminterjút kértünk Süle Katalin
frissen megválasztott elnöktôl.
– Milyen feladatokra készül?
– Elsôként a gazdák összefogása a célunk, hiszen egységben
az erô, az érdekeinket közösen
fogalmazzuk meg és képviseljük.
– Jellemzôen melyik térséget
képviselik az itt megjelent gazdák?
– Zalaegerszeg környékén,
Kiscsehi környezetében, valamint Lenti térségében él a kapcsolatrendszerünk a gazdakörökkel, s bízunk benne, hogy további gazdakörökkel is sikerül
kiépítenünk a kapcsolatot és érvényesíteni a magyar gazdák
együttes érdekeit.
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Csaknem egy évszázad után
Gyenesdiáson az elsô balatoni halpiac
Nemcsak a turizmusra, de a
gasztronómiára is jótékony hatással lehet az elsô balatoni halés termelôi piac – mondta Gyenesdiás polgármestere, Gál Lajos megnyitó beszédében.
A Balatonnál egykoron természetes látvány volt a halpiac,
ahol a halászok a hajnali fogást
kínálták a vásárlóknak. Mára
legfeljebb képes levelezôlapokon és megsárgult fotókon lehet
ilyet látni. Ezért is példaértékû
a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület és az önkormányzat össze-

fogásaként létrejött „Balatoni
Autentikus Bio- és Látványpiac”
(BAB), ahol a bôvebben értelmezett térség ôstermelôi árusíthatnak. A választékban a zöldség,
a gyümölcs, a tej- és tejtermékek
mellett méz, tojás, lekvár, szörp
is lesz egészen a piaci szezon végéig, novemberig. Hagyományos vásári termékek: szôttesek,
kerámiák, de még házi készítésû
szappanok is kínálati portékák.
Az igazi szenzáció június elsejétôl mégis a hal, ugyanis a Balatoni Halgazdálkodási Non-

Jövôre elkészül
Logisztikai központ Letenyén
Jövô évtôl már a Letenye határában épülô, 150 dolgozónak
munkát adó logisztikai központjából látja el drogériai és egyéb
termékeivel Magyarországot,
Horvátországot és Szlovéniát a
Müller Drogéria Magyarország
Bt. – tudtuk meg Halmi Béla
letenyei polgármestertôl.
A központ helyi letelepítése
a város elsô emberének polgármesteri programjában is szerepelt és több tárgyalás után sikerült elérni azt, hogy a kisvárost válassza a világcég, hiszen
itt is a legfontosabb feladat a
munkahelyteremtés. Letenye Város Képviselô-testülete a polgármester javaslatára az M7-es
autópálya mellett található területet településrendezési tervében
gazdasági övezetté nyilvání-

totta, ami szintén ritkaságnak
számít, hiszen Letenye környékén nincs hasonló típusú övezet.
Amint azt megtudtuk: a több,
kisebb terület egy helyrajzi
számra való összevonása már
megtörtént, a területrendezést a
Müller beruházója megkezdte.
Halmi Béla azt is elmondta, hogy
nehéz tárgyalásokon vannak túl,
hiszen tulajdonképpen magántulajdonosok és magáncégek
közötti üzleti tranzakciókról
volt szó, amely során a letenyei
vezetés közvetítô szerepet vállalt fel. A helyzet mára kikristályosodott és a tervek szerint
jövôre – a beruházásnak köszönhetôen –lényegesen kevesebben
lesznek munka nélkül Letenyén
és térségében.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

150 embernek ad munkát az itt épülô logisztikai központ.

A gasztronómiára is kedvezô hatással lesz a piac – hangsúlyozták az avatáson.

profit Zrt. elsô halpiaca is Gyenesdiásra költözött. A vállalkozás
nonprofit referenciapiacnak szánja a gyenesit – mondta a zrt. vezérigazgatója, Puskás Zoltán –,
annak reményében, hogy több
is követi majd. A bemutatón többek közt busát, kecsegét, keszeget, angolnát is láthattunk, füstölt busából kóstolót is kaptak
az érdeklôdôk.
Gál Lajos elmondta, hogy tizenötmillió forintos uniós támogatást nyert a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület a piac kivitelezésére. Ehhez a település civil
szervezetei újabb négymilliót
tettek (erre az önkormányzat kezességet vállalt, s biztosította a
fedezetet). A kivitelezés – a
szakhatósági engedélyek birtokában – idén tavasszal indult.
A piacot – mely mindennap
nyitva lesz – üzemeltetésre egy
vállalkozás vette „bérbe” az
egyesülettôl. A Balatonhoz közel, a Kárpáti korzó szabadidôparkjának szomszédságában
létesített fórumon több pavilon,
hagyományos piaci asztal is
helyet kapott. Formabontó a
„piaci nap” is: vasárnapra várják
a legtöbb érdeklôdôt, vásárlót.
Rájuk a napi „betevôvel” is gondoltak: sült halat, mangalicasültet, kürtôskalácsot és rétest is
fogyaszthatnak, miközben büntetlenül elfeledhetik a parkolójegyet, Gyenesdiáson ugyanis
nem kell fizetni ezért.
A BAB szlogenjét a turisztikai egyesület alelnöke, Suba

Egykor természetes látvány
volt a halpiac.

Zoltánné ismertette: „Szívéhez,
testéhez közel állnak”, melybôl
az elôbbi az egészséges táplálkozásra vonatkozik a sok-sok
biotermék okán.
Zala megye országgyûlési
képviselôje, Manninger Jenô
megerôsítette, hogy a kormányzatnak és a megyének egybecseng a szándéka a „hazai” piacok létrehozása terén, ám sajnálatos, hogy egyelôre erre nincs
pénzügyi keret.
Zatyipress

www.
zala.hu
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Balatoni Múzeum: teljes a kiállítás

Nagy figyelmet fordítottak a balatoni halászat történetének
bemutatására is.

Befejezôdött a keszthelyi Balatoni Múzeum új, állandó kiállításának harmadik üteme is. A
tizenegy terem immáron teljes
egységét adja a Balatonnak: kialakulásának kezdetétôl a közelmúltig. Több mint múzeum,
mert – alkalmazkodva a kor kívánalmaihoz – interaktivitásával a legfiatalabb generációt
éppúgy vonzza, mint a nosztalgiázni akarókat, vagy a tudományos igénnyel jelentkezôket.
Az 1986-ban nyílt elôzô (a
Balaton és az ember címû) állandó tárlatot még 2008-ban
kezdték lebontani, s a múzeumok megújulását célul tûzô Alfa
programnak köszönhetôen fokozatosan vált teljessé az európai színvonalú kiállítás. Ehhez
azonban jó elôkészítés, pályázati munka is kellett. Keszthely
tudott ezzel élni, jóllehet több
alkalommal is kompromiszszumot kellett kötnie a forgatókönyv íróinak – mondta a meg-

nyitón az intézmény igazgatója,
Havasi Bálint.
A Zala Megyei Közgyûlés elnöke, Manninger Jenô úgy fogalmazott, hogy kényszerû volt
a három ütemes fejlesztés, de
megérte, hiszen a finanszírozás
másképp nem lett volna megoldható. Hozzátette, hogy a megye is – olykor erején felül – biztosította a támogatást. Szólt arról is, hogy a következô (ROPos) pályázat is érinti a múzeumot, melybôl az épület rekonstrukciója valósulhat meg. Az elnök szerint az „Aranyhíd” nevet
viselô kiállítás – a megálmodók
szándéka szerint – visszaadja a
Balaton sokszínûségét, s nem-

csak a keszthelyieknek, de a Balaton körül élôknek lesz sajátja.
A fenti gondolatokat erôsítette meg dr. Kostyál László, a Zala
Megyei Múzeumok megbízott
igazgatója, aki szerint a megyei
múzeumszervezet életében is
jelentôs állomás a keszthelyi állandó kiállítás, hiszen nagyjából egy idôben újult meg a zalaegerszegi és a nagykanizsai tárlatokkal.
A Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériumának múzeumi fôosztályvezetôje, dr. Vígh Annamária példaértékûnek minôsítette a szakmai összefogást és a
tudatos építkezést. Hozzátette:
hosszú idôt kell kiállniuk az
eszközöknek, de az üzemeltetôknek is. A keszthelyi múzeum
jó, erôs múzeum jó gyûjteménnyel. Ezért hatékonyan jelen kell lennie az idegenforgalmi kínálatban – mondotta.
A harmadik ütem befejeztével
a múzeum nyolcadik és kilencedik termében az újkori balatoni fürdôélet alakulásával, a
legutóbbi évtizedekre jellemzô
helyszínekkel ismerkedhet a
látogató. A Balaton felfedezésétôl és az üdülôtelepek kialakulásától kezdve több, hazai viszonylatban is ritkán bemutatott
téma kerül elô: sportok, gyermektáborok, vendéglátás, szüret

Visszatér az élet
Turistaszálló Letenyén
A Zala Megyei Önkormányzat
tulajdonában lévô egykori letenyei általános iskola és diákotthon egyik szárnyában turistaszálló kialakítását tervezik. A
megyei vezetés és a letenyei
polgármester egyeztetésének
köszönhetôen bentlakásos ifjúsági szálló lesz a jelenleg üresen
álló, ôrzött épületegyüttesben.
A megyei önkormányzat e
célra már 40 millió forintot megszavazott; a tervek beadásra
kerültek a letenyei építéshatóságra, amely azokat az elsô negyedévben engedélyezte. Jelenleg a közbeszereztetési eljárás
van folyamatban, a 35-40 fôt
befogadó szálló az ingatlan volt
kollégiumi részében kerül kialakításra, amely még az általános iskola és diákotthon aktív
mûködése alatt a nyári idôszak-

ban korábban is fogadott szállóvendégeket.
A szálló megnyitására jövôre
kerülhet sor. A kisváros központ-

Jövôre már vendégeket fogad.

és szôlôhegyek, népmûvészet és
emléktárgyak, szállók és üdülôk,
fizetôvendéglátás. A fürdôruhák
évszázados divatját egy, az egykori keszthelyi Szigetfürdôt
megidézô épített fa fürdôházban lehet megtekinteni, körülötte a sétányon a nyaralóhelyi
kirakatokkal és jelenetekkel.
A tizedik és tizenegyedik terem a balatoni hajózás múltjával
foglalkozik. Az ôskortól napjainkig tartó áttekintést sok fénykép és illusztráció teszi szemléletessé, és más, hajózási témájú
kiállításokhoz képest itt a teherszállítás és a révátkelés is bekerült a témák közé. A hajómodellek bemutatják a Festeticsgályáktól kezdve a klasszikus
lapátkerekes és csavaros gôzhajókat, de nem maradnak ki a motoroshajók sem. A balatoni sportok közül itt tanulmányozható a
vitorlázás története. A teljes kiállítás végére érve a „mûködô”
hajókormánnyal és a hozzákapcsolt kivetítôvel a látogató is hajóvezetôvé válhat.
A kiállítás létrejöttét a Zala
Megyei Önkormányzat, az Oktatási és Kulturális Minisztérium,
valamint a Nemzeti Kulturális
Alap összesen mintegy 85,2
millió forinttal támogatta.
forrás:
zatyipress
jában található leendô ifjúsági
szállótól néhány száz méterre
található a városi termálfürdô és
kemping és a majdani szálláshely látogatóinak sok felfedeznivalót kínál a környék számtalan természeti látványossága is.
Kép és szöveg:
Mirkó Imre
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Völgyhíddal a Zala fölött
Megépülhet a 86-os út elkerülô szakasza

A szerzô panorámaképe átfogja az új elkerülô útvonal csaknem teljes szakaszát a morvai-dedesi magaslattól a Zala-völgyén át,
majdnem egészen az újmajori csatlakozásig.

Vertetics László polgármester és Lónyai Zoltán osztályvezetô a
város és az elkerülô út térképével.

Úgy tûnik, finiséhez ért a Zalalövô lakóinak oly sok keserûséget okozó 86-os út elkerülô
szakaszának elvi elôkészítése.
Nemrégiben lakossági fórumon
is megismerhette Salla lakossága a terveket, amelyek megoldást
kínálnak az egyre sürgetôbb kérdésre. A várost északi-déli irányban átszelô, a római idôk kereskedelmi útvonala után Borostyánkô út néven is ismert 86-os
fôúton kamionok sora dübörög
napról napra. Az átkelés szinte a
lehetetlennel határos. Nemegyszer a keresztezô szlovéniai vasútvonal forgalma, azaz a lezárt
vasúti átjáró miatt hosszú jármûsorok állnak Pörgölintôl
csaknem az Újmajorig. Erre születhet megoldás a közeljövôben.
A véglegesnek tûnô tervekrôl Vertetics László polgármester
és Lónyai Zoltán építészeti és
településüzemeltetési osztályvezetô adott tájékoztatást. Az
ismertetôbôl kitûnik, hogy a
megoldásig még kicsit várni
kell, de a remény minden eddiginél közelebbi. A két éve ké-

szült költségbecslés szerint
mintegy tízmilliárd forintos
költséggel készülhet el az új
útszakasz, amely a korábbi - a
városon átvezetô – szakasznál
csupán két kilométerrel hoszszabb, s mindenütt elkerüli a lakott területeket.
Az elkerülô út megkerülhetetlensége 2001-ben vetôdött fel
komolyabban. Azóta számos
változat közül érlelôdött az idôk
folyamán a végleges. Mint ismert, közel tucatnyi nyomvonalváltozat adott alkalmat az átgondolásra, amelyek közül négyet dolgoztak ki részletesen. A
Zalamindszent városrészt, s a
Borostyán-tavat is nyugat felôl
elkerülô változatot az Ôrségi
Tájvédelmi Körzet érdeksérelme
és a magas költségek miatt vetették el. Egy másik változat szerint az elkerülô szakasz a Körmend felé vezetô vasút vonalán
belül épült volna meg, azaz
átvezetett volna a város mértani
közepén, az úgynevezett Városvégi földeken és a lakott településrészen, a Zala túloldalán a

halomsír-mezôn, így érthetôen
többoldalú ellenállásba ütközött.
Végül az egyes tervezetek
közül a várost keletrôl elkerülô
nyomvonalat fogadta el minden
érintett szervezet és hatóság.
Eszerint dél felôl haladva, az
irsapusztai bekötôútnál ágazik
le majd az elkerülô szakasz. Kívülrôl megkerüli „Dedest”, azaz
Nagyfernákág, és „Morva”, Kisfernekág településrészt, majd a
Patakai-hegy lankáin mérsékelt
lejtéssel ereszkedik a Zala völgyébe, szó szerint és képletesen
is megkerülve az eddigi szerpentin okozta közlekedési és baleseti veszélyeket. Lent a Zalaréten keresztezi a Keménfára
vezetô bekötôt, a Zala folyót és
a megyeszékhelyre vezetô utat.
E három keresztezôdési pont
mintegy 200 méteres távolságon
belül helyezkedik el, s a zökkenômentes forgalom érdekében
közös völgyhíd ível át majd felettük. Az új út Budafa házaitól
mintegy 100 méternyire halad a
dombon fel – itt zajvédô fal is
épül – hogy aztán Felsô-Sötétmajornál újra találkozzon a
86-os eredeti nyomvonalával. A
végleges szakasz megkerüli a
„Csekék”-et, azaz a malom környékét és a közelben fekvô halomsírokat. Ugyancsak megkíméli a Patakai-hegy mentén
kiépült, víz- és villanyvezetékkel, szennyvízhálózattal ellátott
térségét, így nem veszélyezteti
a pihenôövezetet, s a térség turisztikai vonzerejét. A teherforgalom számára az elkerülô út
északi becsatlakozása felôl elégséges lesz az újmajori iparterületig „célforgalom” felmentést adni, ám a lakott területeket ez nem érinti. Szóba került még, hogy esetleg a déli
irányból Irsapusztát is megkerülné az út, de a túlzott költségek

és tájvédelmi megfontolások
miatt elvetették a javaslatot.
Optimális esetben 2012
ôszéig befejezôdnek a nyomvonalon az elôírt régészeti feltárások, elkészülnek az engedélyezési és a kivitelezési tervek,
lezajlanak a földvásárlási és
esetleges kisajátítási és egyéb
büroktratikus folyamatok. Tehát
jövô év végén elvben kezdôdhet
a munka. Az elsô kapavágástól
számítva egy, másfél év szükséges az új szakasz megépüléséhez. Így várhatóan 2015-ben,
de talán már 2014-ben az új
elkerülô szakaszon düböröghetnek végig a kamionok, mentesítve Salla belvárosát. Az öröm
így sem száz százalékos – fûzte
hozzá Vertetics László polgármester –, hiszen a nemzetközi
vasútvonalon egyre nagyobb
forgalommal kell számolni, így
egyre égetôbb kérdést jelent egy
legalábbis gyalogos vasúti felüljáró megépítése a Csekék, valamint Pörgölin településrész felé.
Hozzáfûzte: Zalalövôn a római
és egyéb, részint feltáratlan régészeti emlékek sokasága sok esetben szinte lehetlenné tesz bármiféle építészeti beavatkozást. De
legalább az iszonyatos kamionforgalomtól mentesülhet végre
Salla történelmi belvárosa.
Farsang Lajos

HIRDETÉSSZERVEZÔKET
KERESÜNK
a megye minden részébôl!
Érdeklôdni lehet:
92/ 596-936,
8-15 óráig,
illetve
30/378-4465,
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Ma is fiatalos lendülettel
Ôrzi a zalai fazekasság értékeit a megye díszpolgára

Németh János keramikusmûvész az állandó zalaegerszegi
tárlatán a mûvei között.

Hosszú-hosszú idô telt el diplomamunkája, a Kakas megszületése óta. Talán ez a sajátos
Németh János alkotás tükrözte
elsôként azt a formavilágot,
amellyel a mûvész ôrzi a zalai
népi motívumkincset, ugyanakkor a tájegységre jellemzô gölöncsérvilág munkaeszközérôl,
a fazekaskorongról lekerülô
„stílust”. Agyagmázas, égetett
samottmunkáival gyökeresen új
mûfajt teremtett. A népi formavilágot tükrözô alkotásainak
elemeit ugyanis a hajdani kézmûvesség eszközével, a fazekaskoronggal készíti. Teljes hitelességgel ôrzi a zalai fazekasság
hagyományvilágát, hiszen édesapja, sôt, már a nagyapja is keramikus volt. 1953-ban került az

Névjegy
Név: Németh János
Foglalkozása: keramikusmûvész
Született: Zalaegerszeg,
1934. március 16.
Iskolái: Iparmûvészeti Fôiskola, kerámiai tanszék
Társadalmi megbizatás:
alapítványi és lokálpatrióta
egyesületi tagságok
Legjelentôsebb díjai, kitüntetései. 1970: Munkácsydíj, 1973: SZOT-díj, 1978: Érdemes mûvész, 1994: Zalaegerszeg város díszpolgára,
2008: Magyar Köztársasági
Érdemrend lovagkeresztje,
2011: Zala Megye Díszpolgára, és számos további elismerés
Hobbija: a munkája

Iparmûvészeti Fôiskola kerámiai
tanszékére, ahol Borsos Miklós
és Gádor István tanítványa volt,
elsô munkahelye pedig a Zalaegerszegi Kályhagyár, ahol tervezôként dolgozott. Ám csakhamar megkezdte önálló mûvészi pályáját, amelynek során seregnyi alkotása kapott helyet
középületekben és frekventált
köztereken. Bel- és külföldi kiállításainak, kitüntetéseinek se
szeri, se száma. Az évtizedek
múltán az maradt, aki volt a 60as évek elején: a hegyes-völgyes
zalai tájak szerelmese.
Zalaegerszegi állandó kiállítása 2010-ben a város napján
nyílt meg a Göcseji Múzeumban. Ott beszélgettünk a szép
kora ellenére is fiatalos, kitûnô
egészségnek örvendô mûvésszel
a legutóbbi elismerése kapcsán,
amellyel Zala megye díszpolgárává fogadták. A díjat várhatóan
szeptemberben, a megye napján
veheti át a jeles iparmûvész.
A messze földön híres iparmûvészre érvényes a szólás: „Ha
megdobnak citrommal, készíts
belôle limonádét!” Hiszen a család manufaktúrájának államosítását követôen olyan mûvészi
szintre emelte az örökölt mesterségét, hogy azt a múlt, „átkos”
rendszerben is támogatásra érdemesítették.
– Milyen örökséget hozott a
családból, amelyeket továbbépített a mûvészi pályafutása
során?
– Ha idézhetem Buffon francia természettudóst: „A stílus
maga az ember.” Hiszen nem

mindegy, hogy az ember honnan jött, hova gyökerezett, milyen családban nôtt fel. Az ember életpályáját ezek a körülmények alakítják és határozzák
meg. Én szerencsés körülmények
közt születtem ebbe a szakmába,
hiszen a családom ôsi zalai kályhás dinasztia. A nagyapám valamikor az 1880-as évek közepén
alapította a zalaegerszegi mûhelyét, amelybôl végül létrejött a
cserépkályhagyár. A cég 1951-ig
a család tulajdonaként mûködött, s az államosítás folytán vált
a Zalakerámia zalaegerszegi
gyáregységévé. Messze földön
híres mûhely volt, hiszen a nagyapám kiváló mester volt, aki
sokhelyütt megfordult, sokrétû
szakmai tapasztalatra tett szert,
s többek közt a híres stílkályhákat is készítette, amelyek középületekbe, grófi kastélyokba,
uradalmakba, vadászházakba
kerültek. Édesapám is kiváló
képességekkel rendelkezett, ki-

2011. június
tûnôen rajzolt, s nagyapámmal
együtt a mesterség szakmai irányítója volt.
– Melyek voltak a legkedvesebb alkotásai?
– Szerencsés idôszakban születtem, amikor biztosított volt a
mûvészet számára a mecenatúra. Hiszen a mûvészet úgy mûködhet igazán, ha mecenatúrában élünk, ha vannak az alkotó
munkának támogatói. A mûvészet soha nem lesz rentábilis, azt
mindig támogatni kell és támogatták az egyiptomiaktól kezdve akár a Medicieken át a Zichyekig és Eszterháziakig, s még
a régi, „átkos” korszakban is készültek a középületeket, iskolákat díszítô köztéri alkotások.
Akkor születhetnek igazán értékes munkák, ha a mûvészt megbízzák, s én ilyen szerencsés ember voltam, kaptam megbízásokat. A városomat nagyon sok
munkám díszíti az egyik legszebb alkotói korszakomból, de
bel- és külföldön is számos
munkám látható… Így például
dombormûvek a Zala Megyei
Kórházban, vagy a zalaegerszegi
uszodában, a Szala vármegyei
koronaôrzô a Kvártélyház utca-

A Kvártélyház falán látható a Szala vármegyei koronaôrzô címû
dombormû.

2011. június
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frontján, a Göcsej-dombormû
Budapesten, a Népligetben, sorolhatjuk a hévízi Hotel Carbonát, a lendvai Hadik Mihálydombormûvet… A külképviseleteinket is említhetem, például
Finnországban, Helsinkiben egy
kerámiaplasztika, Indiában, ÚjDelhiben egy térplasztika található a kerámiáim közül, Ausztráliában pedig a canberrai nagykövetség fogadóterében látható
a tizenkét négyzetméteres dombormûvem.
– Hogyan telnek ma a hétközés ünnepnapjai?
– Egyre kevesebb az idôm... A
mûvészt ugyanis az különbözteti meg az iparostól, hogy a mûvész akkor is munkálkodik valamin, amikor éppen nincsen
megbizatása, mert valami akkor
is mindig dolgozik, munkálkodik bennünk. S ahogy az idô
múlik, egyre inkább gyûlik az alkotó ember körül a tennivaló. Így
állandóan rohanok, nincs egy
percem sem, hogy unatkoznék...

– Milyen tervekkel néz a jövô
elé?
–Abban az idôszakban vagyok, amikor az eddig megtett
utat kellene összegezni. Tulajdonképpen nagyon szép összegzés
maga ez a múzeum is, amely tavaly nyílt itt, a Göcseji Múzeum
épületében. Hiszen állandó
gyûjteményként az életmûvem,
a munkásságom szinte minden
darabja, sarokpontja látható,
eredetiben, vagy legalábbis makettként. Egyébként a városban
legalább húsz köztéri alkotásom
áll ezekbôl a letisztult, sajátos
formavilágot tükrözô, leegyszerûsített formákból, fazekaskorongon kimunkált gömbökbôl,
csövekbôl, kúpokból összeépített szobrokból, plasztikákból.
Hasonlítanak az ôsi, egyszerû
formákhoz, akár a korai középkor, akár a népi mûvészetek
emlékeit nézzük. Szellemileg e
korok tiszta, egyszerû formavilágához kötôdöm, az a célom
hogy minél kevesebb eszközzel

A Zala Megyei Önkormányzat „Újszerû kooperáció és
tudásfejlesztés a személyes
gondoskodást nyújtó szolgáltatások megújításáért Zalában”
címû TÁMOP 5.4.4-09/2-A2009-0001. azonosító számú
pályázata keretében a megye
hat kistérségében végzett szükségletfelmérés eredményeként
minden kistérségben szervezetfejlesztési tréning keretében
nyílik lehetôség a térségen belüli kapcsolati háló erôsítésére.
A tréningsorozat Zalaegerszeg és kistérsége ellátási terület szolgáltatói számára tartott
harmadik állomásának a pályá-

zatban konzorciumi partnerként részt vevô Zala Megyei
Önkormányzat Zalaegerszegi
Gyermekotthona adott otthont.
A június 8-10-én profeszszionális szakemberek vezetésével tartott tréning célja a
szolgáltatók közti kommunikációs csatornák kialakítása,
kommunikációs készségek fejlesztése, a szakmai együttmûködés módszereinek továbbfejlesztése, egymás szakmai
módszereinek megismerése
volt.
A programsorozat az ôsszel
megrendezésre kerülô záró
konferenciával ér véget.
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A camberrai magyar nagykövetségen található 12 négyzetméteres mû makettje is látható a zalaegerszegi tárlaton.

minél többet mondani! A munkáimat öt könyv is összegzi. A
Gyökerek címû 2002-ig tartalmazza a családi örökségemet, a
munkáimat, mûvészi hitvallásomat, aztán a munkásságom egyes
ágazatait bemutató kötetek, így
például a Korsó, vagy az építészeti munkáimat, illetve az agyagszobraimat bemutató könyv. Nagyon sokoldalú ez a mesterség.
De a visszatekintésen túl új munkákon is dolgozom, s a Pápán és
Mosonmagyaróváron tervezett
kiállításomat készítem elô.
– Hogyan érintette a Zala Megye Díszpolgára kitüntetô cím?
– Nagyon meglepett és nagyon megtisztelônek érzem.
Nem is vártam, hogy ezzel tiszteljenek meg, így annál inkább
jólesik, hogy vannak, akik figyelnek rá, hogy lám-lám, ezek
a cserepek is mondanak valamit
az életrôl, a világunkról ennek a
megyének.
– Lesz aki továbbviszi a mesterséget?
– Nem lehet a mûvészetet, de
a mesterséget sem megtanulni.
A mesterség az idôk során mindig változik, alakul. Mindig
jönnek új technikák, módszerek,
új fogások. A mûvészetben pedig az ember lelke az, ami átalakul. A hosszú évek folytán leszûrôdnek, kiérlelôdnek a gon-

dolatok, letisztulnak, egyszerûsödnek, vagy épp telítettebbé
válnak. Tökéletesen csinálni
nem lehet, ez bizonyos, de törekszünk rá, szeretnénk! A pályám kezdetén több mint tíz évig
vezettem egy szakkört, s az akkori tagokból nagyon sokan ezt
a pályát választották. Még korábban pedig, tíz évig a Zalakerámiánál 80 tanulónak, mint oktató adtam át a tudásom. Hiszen
„csak” 69-tôl vagyok szabadúszó.
– Van jövôje a zalai fazekasságnak?
– Amikor már majdnem kihal
egy-egy mesterség, valamiképpen mindig változik valamilyen
körülmény, amelynek révén
újjáéled és sarkallja az embereket, hogy a mesterséget újratanulják. Most például kevés a
munkalehetôség, viszont számos átképzési lehetôség nyílik.
Szerencsére ezek közül akadnak
a fazekassághoz kötôdô képzések is, s az eredményük is megmutatkozik, még az országos érdeklôdés tükrében is, mint például a már rendszeres zalaegerszegi országos fazekas fesztivál megrendezése. Ez a mesterség újjáéledt. Zala megyében
volt és van mecenatúrája, van
jövôje a fazekasságnak.
Farsang Lajos

PARKETTÁS VÁLLAL
mindennemû padló és parketta lerakást, csiszolást,
lakkozást, javítást, felújítást, recsegés megszüntetését.
Kedvezô árak, magasszintû szolgáltatás!
Hívjon bizalommal!
Telefon:

06/70/505-1177
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Felújított orvosi rendelôk Lentiben
Az „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése Lentiben az I.
és II. számú háziorvosi rendelôk
felújításával” projekt zárókonferenciájára került sor a közelmúltban Lentiben.
– 48,8 millió forint a beruházás teljes összege, amely kilencven százalékos támogatottságot
jelentett, tehát kicsivel több,
mint tíz százalék önerôt igényelt
városunktól – mondta Horváth
László polgármester.
– Mi valósult meg a beruházás keretében?
– Nagyon reméljük, hogy a be-

tegek érzékelik a minôségi változást. Külsô- és belsô felújítást
hajtottunk végre, hôszigetelésre,
nyílászárók cseréjére, új bejárat
kiépítésére került sor, összesen
19 helyiség kapott új burkolatot,
korszerû bútorzatot és informatikai rendszert. Július elsô hetétôl vehették birtokba az új rendelôket.
– Ez a beruházás része a város egészségügyi fejlesztési
programjának…
– Egy újabb szakasza egészségügyi fejlesztéseinknek, a szakorvosi rendelôintézet felújításáÜnnepélyesen is átadták…

Közel 50 millió forintba került a felújítás.

val, a fogyatékosok nappali intézetének kialakításával együtt. Ez
a harmadik fejlesztés, és reméljük, hogy a közeljövôben a másik két – még felújításra váró –
háziorvosi rendelôt is sikerül
modernizálnunk. Ezek a beruházások összességében több mint
750 milliós összeget tesznek ki,
amelyhez önrészként 23 millió
forintot kellett hozzátennünk.
Azt is mondhatnám, hogy az
utóbbi összegért több mint harmincszoros megtérüléssel építettünk értéket térségünk egészségügyébe.
Dr. Seresné dr. Pirkhoffer Ka-

Térségi bölcsôde Gyenesdiáson
Ôsztôl birtokba vehetik a kicsik
Alig néhány hónap telt el az
elsô kapavágástól, ma pedig már
szerkezetkész a nyugat-balatoni
térségi bölcsôde, s az ôszi kezdés
már rendezett körülményekkel
várja az apróságokat Gyenesdiáson.
A fentiekrôl Gál Lajos polgármester tartott sajtótájékoztatót a közelmúltban. A Nyugatdunántúli Operatív Program
„Bölcsôdék fejlesztése” pályázat keretében támogatott nyugat-balatoni térségi bölcsôde
kivitelezési munkálatai az ütemtervnek megfelelôen folynak, s
ami még ennél is érdekesebb: a
„gyermekszûke” világban már
az átadás elôtt ki lehet tenni a
„megtelt” táblát.
Gyenesdiás önkormányzata
mintegy 80 millió forint vissza
nem térítendô európai uniós tá-

Gál Lajos polgármester (balról) és Monostori Károly, a kivitelezô képviselôje.

mogatást nyert az új bölcsôde
építésére. Figyelemre méltó,
hogy – a régióban szinte egye-

dülálló módon – Gyenesdiás lakossága (szemben a Zala megyére jellemzô általános elöregedéssel) szépen gyarapodik. A jelenlegi tízfôs bölcsôdei ellátással
szemben a projekt megvalósulását követôen az új akadálymentesített bölcsôde 2 gyermekszobában 24 gyermek ellátását
tudja magas színvonalon biztosítani.
A hátrányos és halmozottan
hátrányos, fogyatékos és sajátos
nevelési igényû gyermekek ellátása szempontjából is jelentôs a
projekt, hiszen az ôsztôl a gyenesdiási és a várvölgyi gyermekek ugyanazt az ellátást kaphatják meg, mint a városiak.
A bölcsôdét az óvodával
szomszédos telken építették fel,
ahol a babakocsik tárolására is
lesz hely, természetesen a moz-

talin háziorvos így értékelte
munkahelyének felújítását:
– Nagyon kellemes érzéseim
vannak, jó látni, hogy rendelônk
modern, a mai elvárásoknak
megfelelô felújítást kapott, nyilván a betegek is szívesebben
jönnek majd a vizsgálatokra, hiszen korszerû váró és elôkészítô
helyiségek állnak rendelkezésükre. Bízom benne, hogy még
nagyobb energiával fogunk dolgozni a betegek érdekében háziorvos kollégámmal, dr. Doncsez Dorinával.
dj
gáskorlátozottak számára is hozzáférhetôk lesznek a foglalkoztató és egyéb helyiségek. Emellett lesz játékraktár, fejlesztôszoba, iroda, tálaló-melegítô
konyha stb. Az udvaron játszókertet alakítanak ki, s látványos
lesz a „sajtház” nevû fedett kerti
pavilon.
Már a tervezés során törekedtek a költséghatékony építészeti
megoldásokra (például az energiatakarékos kazán beépítésével), de a természetbarát zöld
környezet kialakítással is az intézmény fenntartási költségeinek csökkentését kívánják elérni – tudtuk meg Monostori Károlytól, a kivitelezô cég elsô emberétôl.
A színek harmóniájával, a berendezés érdekes elemeivel (nyitott kémény, belsô mennyezet,
üvegtéglák stb.) a kisgyermekek
„otthon” érzetét kívánják elérni.
A kivitelezéshez környékbeli
és helyi vállalkozásokat vettek
és vesznek igénybe.
Zatyipress

2011. június

Zala Megye

11

Változások a szociális és gyermekvédelmi ellátásban
A Zala Megyei Önkormányzat
felülvizsgálta a 2003. évben elfogadott szociális és gyermekvédelmi szolgáltatás-tervezési
koncepciót. Értékelte az eddig
elért eredményeket, a kitûzött
célok megvalósulását, és meghatározta az elkövetkezendô 2
év feladatait. A 2011-2012-ig
tartó idôszakra intézkedési tervet fogadott el, amely részletesen tartalmazza a fejlesztési
célokat és feladatokat.
– A szociális szolgáltatások
és a gyermekvédelmi ellátás területén a Zala Megyei Önkormányzat 2010-2014-ig tartó ciklusában a legfôbb feladat az elfogadott középtávú koncepció
végrehajtása – mondta lapunknak dr. Pál Attila, a megyei köz-

gyûlés alelnöke. – A koncepció
az önkormányzat kötelezô feladatainak ellátására irányul, de
változatlanul támogat és ösztönöz olyan módszereket, amelyek elôsegítik a megyei szociális szereplôk közötti együttmûködést fenntartói és szolgáltatói
szinten egyaránt, beleértve az
egymásra épülô alap- és szakellátási szolgáltatókat is. Ennek
keretében megvalósítjuk az
„Újszerû kooperáció és tudásfejlesztés a személyes gondoskodás megújításáért Zalában”
címû, TÁMOP 5.4.4-09/2-A2009-0001 jelû pályázatot. A
pályázat megteremti a megye
szociális és gyermekvédelmi
szolgáltatóinak együttmûködési
fórumát, fejleszti az együttmû-

ködés tartalmát, valamint a
képzések, továbbképzések révén bôvíti a szakdolgozók kompetenciáját, közelíti az oktatást
és a gyakorlatot. A pályázat
hozzájárul a szolgáltatások hatékonyabb koordinálásához és
megszervezéséhez.
– Kiemelne egy-két fontos
területet?
– A szociális szolgáltatás-tervezési és gyermekvédelmi szakellátási koncepció kiemelt feladatként határozza meg a pszichiátriai betegek és fogyatékosok
bentlakásos ellátása hosszútávú
koncepciójának megalkotását,
és annak mentén a korszerû, ellátott központú, és az erôforrásokat hatékonyan felhasználó
feltételek megteremtését. Az ellátások megszervezésében tervezzük új megoldások, új szereplôk bevonását is.
– Hogyan kívánják javítani a
körülményeket?
– A gyermekvédelmi szakellátások férôhelyeinek optimalizálása folyamatosan történik a
szükségletekhez igazodva,
amelyben javítani kívánjuk a kihasználtságot és a nevelôszülôi
ellátás arányát. A gyermekvédelmi szakellátás önköltségének

Dr. Pál Attila
csökkentése érdekében intézkedéseket tervezünk. Folyamatosan törekszünk a bentlakásos
intézmények épületeinek, tárgyi
feltételeinek javítására saját
forrás és pályázati támogatás
segítségével. A korszerûsítések
során figyelembe vesszük az
épületek akadálymentességének követelményét, illetve a
környezeti fenntarthatóság és
energiatakarékosság szempontjait.

Közhasznúsági jelentés
A megyei önkormányzat csácsbozsoki gyermekotthona.

Az Alsópáhoki Óvoda és Iskola Gyermekeiért Alapítvány közli
a 2010. évi közhasznúsági jelentés legfontosabb adatait.
Mérleg fôösszege:
2.237 ezer Ft
APEH SZJA 1% támogatás:
233 ezer Ft
Alsópáhok Önkormányzattól:
325 ezer Ft
Egyéb támogatások:
150 ezer Ft
Kamat:
62 ezer Ft
Összes bevétel:
770 ezer Ft
Személyi jellegû ráfordítás:
—
Óvoda és Iskola támogatás:
635 ezer Ft
Egyéb költségek:
60 ezer Ft
Összes ráfordítás:
695 ezer Ft
Mérleg szerinti eredmény:
75 ezer Ft
2009. évi követelés:
2.037 ezer Ft
2009. évi pénzeszköz:
200 ezer Ft
Az alapítvány 2010-ben az óvoda és iskola részére játékok és
könyvek vásárlására, az oktatás mûszaki fejlesztésére valamint
újszerû pedagógiai program támogatására fordította a felajánlott
összeget.
Alapítványunk vezetôi támogatásban, juttatásban nem részesültek.
Kovács Angéla
kuratórium elnöke
8394 Alsópáhok, Dózsa Gy. u. 62.
Közzététel napja: 2011. június 17.
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Kitüntetés és útravaló
Díjazták a legjobb zalai diákokat és pedagógusokat
A tanév végeztével a Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai
Intézete által szervezett, hagyományos díjátadó ünnepségen
június elsején kaphatták meg elismeréseiket a megye legkiválóbb általános és középiskolás
diákjai, valamint tehetséggondozó pedagógusai. A Hevesi
Sándor Színházban „Tehetséggála 2011.” címmel megrendezett ünnepségen mintegy kétszáz jeles tanuló, s egyebekben
is kiemelkedôen teljesítô megyebeli diák kapott elismerést.
A Zalai Tehetségígéret pályázatot immár hetedik alkalommal írta ki az intézet azzal a
céllal, hogy felhívja a figyelmet
a tehetséges, szorgalmas fiatalokra. Az intézet a tanév folyamán minden általános- és középiskolában felhívást tett közzé,
hogy a tanulmányi, mûvészeti,
tudományos területen, vagy társadalmi szerepvállalásban kiemelkedô diákok számára lehetôséget biztosítson a megmérettetésre. A korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is legtöbben a
tanulmányi kategóriákban neveztek. Esetükben a kiváló bizonyítvány mintegy alapfeltétel
volt, s további dokumentumok,
oklevelek, elismerések tanúsították az elért különbözô szintû
eredményeiket. Mindegyik benevezett tanuló választhatott
magának mentort, akár tanárt,
akár szülôt, aki segítette a munkájában. A diákok és mentoraik
egyaránt felkészítésen vettek
részt, majd következett a kétfordulós pályázat lebonyolítása.
Az elsô fordulóban a segítônek
írásban kellett jellemeznie a
„mentorált” diákját az addigi

eredményei, képességei és szerepvállalása vonatkozásában, a
tanulónak pedig egy alkotását
kellett bemutatnia. A második
fordulóra május 18-án Nagykanizsán került sor, amelyre az elsô
megmérettetés alapján 24 általános és 14 középiskolást hívtak
meg a szervezôk. Ekkor a diákoknak a beadott alkotásukat
kellett prezentálniuk, szóban
bemutatniuk, valamint – kommunikációs gyakorlat gyanánt –
egy idézetet kellett a megadott
szempontok szerint értelmezniük. A háromtagú zsûrinek –
amelyeket Hóbor Erzsébet nyugalmazott helyettes államtitkár,
Balogh László, a nagykanizsai
Batthyányi Gimnázium igazgatója és Kiss Albert, a Zalabéri
Általános Iskola igazgatója vezetett – nem volt könnyû dolga,
ám végül megszületett a döntés.
A Zalai Tehetségígéret 20102011. megmérettetésen a következô diákok érdemeltek elismerést:
Általános iskolások: Fekete
Zsófia, Lenti Arany János Általános Iskola, mentora Kovácsné
Vidóczi Rita; Kató Dorottya,
Gyenesdiás, Mûvészeti Iskola,
mentora Csordásné Fülöp Edit;
Keszthelyi Márton, Lenti Arany
János Általános Iskola, mentora
Keszthelyiné Olasz Szabó
Tímea; Nagy Nikolett, Hévíz,
Illyés Gyula Általános és Mûvészeti Iskola, mentora dr. Szarkáné Lampert Anikó; Peresztegi
Dóra, Mindszenty Ált. Iskola és
Gimnázium búcsúszentlászlói
Széchenyi tagiskolája, mentora
Csordás Róbert.
Középiskolások: Erdôs Gergely, Nagykanizsa, Batthyányi

Megtelt a színház nézôtere a tehetséges zalai diákokkal.
Fotó: Zavilla András

Gimnázium,
mentora Erdôsné
Németh Ágnes;
Gál Soma, Keszthely, Vajda János
Gimnázium,
mentora Ferge
Rita; Muzslai
Borbála, Nagykanizsa, Batthyányi Gimnázium, mentora
Stamler Lajos;
Vörös Zétény,
Zalaegerszeg,
Kölcsey Gimnázium, mentora A középiskolásoknak Manninger Jenô adta
Nagy Katalin An- át a díjat.
namária.
Középiskolás különdíjasok: lünk Eberhardtné Panácz ÁgHavlik Tamás, Zalaegerszeg, nes, a pedagógiai intézet megbíZrínyi Gimnázium, mentora Or- zott igazgatója.
Az ünnepséget Manninger
bán Edit; Papp Dávid, Zalaegerszeg, Kölcsey Gimnázium, men- Jenô országgyûlési képviselô, a
tora Kovácsné Kiss Piroska; Ra- Zala Megyei Közgyûlés elnöke
dics Dorottya, Zalaegerszeg, nyitotta meg, aki a középiskolás
Zrínyi Gimnázium, mentora Kar- korosztályú diákoknak átadta a
díjaikat. Beszédében reményét
valics Levente.
– A pedagógusnap közelsé- fejezte ki, hogy a megye legjobb
gét ragadtuk meg arra, hogy a képességû tanulói a szülôföldön
tehetséggondozásban élenjáró megszerzett tudásukat továbbpedagógusokat, az általunk szer- építik a felsôoktatásban, s majd
vezett versenyek elsô helyezett- visszatérve Zala javára fordítjeinek felkészítô tanárait kö- ják, a jövôben itthon fogják kaszöntsük. Másrészt túl a Zalai matoztatni a ma gyerekei, a holTehetségígéret pályázaton – azo- nap felnôttei.
A tehetséggondozásban jeleskat a diákokat is jutalmaztuk,
akik az általunk szervezett ta- kedô pedagógusoknak Bánfalvi
nulmányi versenyeken elsô, má- Péter, a megyei önkormányzat
sodik, harmadik helyezést, ille- oktatási osztályának vezetôje
tôleg országos versenyeken elô- adta át az okleveleket, az általákelô helyezést értek el. Sajnos nos iskolások legjobbjai pedig
nem jutalmazhattunk itt is min- Eberhardtné Panácz Ágnestôl
den dobogós helyezettet, hanem vehették át az elismerést.
A feladat nagysága számokazokat, akik számára közvetlenül a verseny után nem került ban: az országos és regionális
sor eredményhirdetésre, így ek- szinten meghirdetett megmékor kaphatták meg a megérde- rettetésekkel együtt 88 kategómelt díjaikat. (Technikai okok- riában 33 versenyt bonyolított
ból például a hosszabb értéke- le a pedagógiai intézet, 3080
lést igénylô írásbeli versenyek résztvevôvel.
Regionális vagy országos
után közvetlenül nem rendezhetô eredményhirdetés.) Így is telt szinten a különbözô tantárgyakház volt a színház nagytermé- ban – helyesírásban, szép maben… Megyei intézményként in- gyar beszédben, történelemben,
gyen vehettük igénybe a termet, biológiában, fizikában, kémiás a színház dolgozói nagyon ban, matematikában, földrajzkedvesek és szolgálatkészek ban, környezetvédelemben, involtak. A Zalai Tehetségígéret formatikában, számítástechni2010–2011. pályázatot és a díj- kában, közlekedési ismeretekátadó ünnepséget egyaránt a ben, angol és német nyelvben –
TÁMOP 3.4.4 tehetséggondozó közel ötven tanuló ért el szép
pályázat támogatásával rendez- eredményt.
Farsang Lajos
hettük meg – osztotta meg ve-
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A Kvártélyház (5. évad)
nyári programja
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Megyei sportnap

Az elôadások helye: Zalaegerszeg, Kvártélyház
Július
7. (csütörtök): A padlás
8. (péntek): A padlás
9. (szombat): A padlás
10. (vasárnap): esônap
11. (hétfô): esônap
12. (kedd): esônap
14. (csütörtök): A padlás
15. (péntek): A padlás
16. (szombat): A padlás
17. (vasárnap): esônap
18. (hétfô): esônap
19. (kedd): esônap
22. (péntek): Játék a kastélyban
23. (szombat): Játék a kastélyban
24. (vasárnap): esônap
25. (hétfô): esônap
28. (csütörtök): Játék a kastélyban
29. (péntek): Játék a kastélyban
30. (szombat): Játék a kastélyban
31. (vasárnap): esônap
Augusztus
1. (hétfô): esônap
2. (kedd): esônap
4. (csütörtök): Játék a kastélyban
5. (péntek): Játék a kastélyban
6. (szombat): Játék a kastélyban
7. (vasárnap): esônap
8. (hétfô): esônap

9. (kedd): esônap
11. (csütörtök): A Charley
nénje
12. (péntek): A Charley
nénje
13. (szombat): A Charley
nénje
14. (vasárnap): Hotel Menthol (Sárvár)
15. (hétfô): esônap
16. (kedd): esônap
18. (csütörtök): A Charley
nénje
19. (péntek): A Charley
nénje
20. (szombat): A Charley
nénje
21. (vasárnap): esônap
22. (hétfô): esônap
23. (kedd): Für Anikó est
24. (szerda): esônap
26 (péntek): A vizsga (Niel
Simon: A furcsa pár/nôi változat. A Hevesi Sándor Színház
Nádasdy Kálmán Stúdiójának
elôadása a Kvártélyház Szabadtéri Színház és a Hevesi Sándor
Színház koprodukciója)
27. (szombat): Az angyal
28. (vasárnap): esônap
Szeptember
2. (péntek): IV. Belvárosi
szüret
3. (szombat): IV. Belvárosi
szüret
4. (vasárnap): IV. Belvárosi
szüret

A Charley nénje ismét színpadra kerül.

Jegyvásárlás:
Dísz téri jegyárusító pavilon és a Tourinform Iroda.
További információk:
Telefon +36-20/340-6780 • E-mail: info@kvartelyhaz.hu

Jelenet a Zalalövô–Zala megye mérkôzésrôl.

A közelmúltban rendezték
meg a megyei közgyûlés sportnapját, amelyen három sportágban majd százötvenen versenyeztek Zalaegerszegen.
Eredmények
Teke, férfiak: 1. Farkas Zoltán
(Zalaszentgrót) 180 fa, 2. Láncz
János (Zala-szentgrót) 166, 3.
Nagyváradi Róbert (Zalaegerszeg) 164. Nôk: 1. Illés Renáta
(Zalaszentgrót) 174, 2. Takácsné

Gál Júlia (Zalaegerszeg) 150, 3.
Molnárné Kustán Judit (Zalaegerszeg) 128.
Sakk, férfiak: 1. Horváth Lajos (Keszthely) 4,5 pont, 2.
Zámbó Tamás (Nagykanizsa) 4,
3. Pendli László (Zalaszentgrót)
4. Nôk: 1. Hegyvári Brigitta
(Keszthely) 1,5.
Kispályás labdarúgás: 1. Zalalövô, 2. Nagykanizsa 3. Keszthely.

Szeretô gazdái...
...lennénk annak a fekete, rövid, fényes szôrû nôstény kiscicának, aki még nem töltötte be a 2 hónapos kort, s jelenlegi
gazdái szerint is szeretetre méltó a jelleme és bájos a külleme.
Telefon: 30/378-4465 • E-mail: zalataj@zelkanet.hu.
Az ajánlatokat Zalaegerszegrôl és környékérôl várjuk!

www.
zalatajkiado.hu
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Zalavár, a megye történelmi emlékparkja
Tisztelt látogató!
„Querens invento pulsans
hic gaudet aperto”
A keresô a találásnak, a kopogtató a megnyílásnak örül itt
– hirdette az egykori Zalavári
templom kapujának felirata.
Szeretettel hívjuk és várjuk a
Zala megye történelme után
érdeklôdôket, hogy az emlékpark fejlesztésével egy olyan
idôkapszulát nyissunk ki, mely
a régmúlt idôk dicsôségébe
repíti a látogatókat.
Honnan jöttünk, kik vagyunk mi, zalaiak és milyen
örökséget hagytak ránk a századok? Ezek azok a kérdések,
amelyek megválaszolásában
remélhetôleg segítségükre lesz
a park.
Gazdag szakrális és világi
örökség nyugszik a lábunk
alatt, mely a folyamatos régészeti kutatások révén egyre
jobban feltárja titkait.
Itt végzett missziós munkát

Szent Cirill és
Szent Metód,
akiket II. János
Pál pápa és
Szent Benedek is
Európa védôszentjeivé nyilvánított, és itt
emeltek templomokat és apátságot Szent Benedek fiai Isten
dicsôségére a
mindennapi Ora
et Labora! (Imádkozzál és dolgozzál) szellemében. Egykor
Bulcsú vezér bírta e területet, s
a legenda szerint innen indult
Búvár Kund az országra támadó német hajókat elsülylyeszteni.
Az itt mûködô hiteleshely
hatásköre a török idôk elején
még Somogy megyére is kiterjedt, míg a Szûz Mária kápolna a középkori zarándokok

egyik kedvelt célpontja volt.
Több nemzet és vallás öröksége koncentrálódik itt és fér
meg békésen egymás mellett,
amit a park magyar, bolgár,
szlovén, osztrák emlékmûvei is
mutatnak. A Zala Megyei Önkormányzat, Zalavár község és
a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és a Vízügyi Igazgatóság több évre visszanyúló

példaértékû együttmûködése
eredményeként egy évrôl-évre
fejlôdô parkkal fogadjuk a
látogatókat.
Az emlékpark minden kedves látogatójának hasznos és
érdekes idôtöltést kívánunk!
Manninger Jenô,
a Zala Megyei Közgyûlés
elnöke

