dia.hu
e
m
la
a
.z
w
w
w

Megjelenik Zala megye minden településén

ZALA-LAP
KIADÓI KFT.
8900 ZALAEGERSZEG,
BÉKELIGETI U. 1.

• Lap- és könyvkiadás
• kiadványok • prospektusok
• internetes szolgáltatás

www.zalamedia.hu
2015. szeptember 15. XVIII. évfolyam 9. szám

TEL./FAX: 92/599-353

INFORMÁCIÓS ÉS KERESKEDELMI MEGYEI LAP

ZALAEGERSZEGI MEGYEHÁZA, LENTI FOGLALKOZTATÁSI PONT

Megújult kormányhivatalok
Átadták a Lenti Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályának felújított épületrészét.

Vigh László országgyûlési képviselõ az átadási ünnepségen arról
beszélt, hogy a kormány célja a teljes foglalkoztatás elérése. Ezért
abban bíznak, hogy a jelenlegi 4,2
milliós munkavállalói létszám ötmillióra emelkedhet. A lenti járásban található 48 település húszezer fõs lakosából mintegy négyszáz fõ a regisztrált álláskeresõ. A
munkanélküliségi ráta az országos
átlagnál kedvezõbb.
Dr. Pál Attila, a Zala
Megyei Közgyûlés elnöke felidézte, hogy a kétezres években még igen
rossz állapotban voltak
az állami épületek és intézmények. Az eltelt
idõszakban
azonban
sorra újultak meg a középületek, melyek új tartalommal is megtöltõdtek. Mint mondta, bízik
abban, hogy ez a tendencia folytatódik, ami
Lenti számára fontos.
Rigó Csaba kormánymegbízott a kormányhivatal Lenti városfejlesztési terveinek segítésérõl beszélt. A megyében
elsõként Lentiben nyitottak kormányablakot,
amit idén a foglalkoztatási osztály átalakítása

követett. Idén és a jövõ évben öszszesen kétmilliárd forintot költenek kormányhivatali épületek fejlesztésére. Ebbõl 38 millió forintot
fordítanak a Lenti Járási Hivatal
épületének energetikai korszerûsítésére.
A megyeháza korábbi átadási
ünnepségén kiemelte, a beruházás
eredményeként közel 50 millió forint megtakarítással számolhatnak
évente, ami az összes rezsiköltségük 30 százaléka. Ez a projekt a
megyeháza mellett a Göcseji úti
népegészségügyi hivatal, valamint
a Nagykanizsai Járási Hivatal korszerûsítését is érintette.
Dr. Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelõs államtitkár jelezte, energiahatékonyságot növelõ projektek megvalósítására 1134
milliárd forint áll rendelkezésre a
KEOP programban.

DÍSZPOLGÁRI CÍM, PACSÁÉRT DÍJ ÉS SZÓRAKOZTATÓ PROGRAMOK

Pacsa immár hat éve város
Várossá nyilvánításának hatodik évfordulóját ünnepelte Pacsa
közössége szeptember 5-én. A városnapi ünnepségen elsõ alkalommal adományoztak Pacsa Város Díszpolgára címet és Pacsáért Díj
kitüntetõ címet az arra érdemeseknek. A mûvelõdési házban tartott rendezvényen a Gyémánt diplomák ünnepélyes átadására is sor
került.

Kelemen Tamás polgármester
köszöntõjét a település történetével kezdte, melynek elsõ hiteles
említése 1251-bõl való. Temploma
a 13. században, míg két kápolnája a 14. században épült, ami jól
mutatja akkori tekintélyes méreteit. Az 1740-es évekre alakult ki
Pacsa vezetõ szerepe a térségben.
Ekkor lett járásszékhely, lélekszáma számottevõen növekedett.
1950-ben megszûnt a pacsai járás,
a település megyén belüli jelentõsége nagyban csökkent.
Mint mondta, sokak álma vált
valóra, mikor Pacsa 2009-ben városi rangot kapott. Ez nem sikerült
volna az itt élõk támogatása nélkül. Hangsúlyozta, a városvezetés
fontos törekvése, hogy elõretekintéssel, gondos tervezéssel, és
pályázati források felhasználásával
rendezett és igényes lakókörnyezetet teremtsen. Jelenleg is több
beruházás zajlik, hiszen megújul a
mentõállomás és a mûvelõdési
ház. De még mindig sok a tennivaló. Szükség lenne egy nagyobb
befogadóképességû, többfunk-

újult könyvtárra, az ipari, kereskedelmi létesítményekre. Táncos,
mûvészeti és kulturális csoportjaink, helyi vállalkozóink minõségi
termékei elvitték, elviszik hírünket
az országba, Európába. A még lendületesebb fejlõdés érdekében bízunk a kormányablak közeljövõbeciós mûvelõdési és közösségi ház- li nyitásában, és testvérvárosi kapra, utak építésére. Ez mind a jövõ csolatok kialakításán is dolgozunk.
feladata és ezért nagyon sokat kell A Start mintaprogramban 35 emdolgozniuk, tette hozzá.
bernek biztosítunk munkahelyet,

– Büszkék lehetünk elért eredményeinkre is, a szép, modern iskolára, óvodára, a jövõ hónapban
megnyíló családi napközire, a hivatalra, a járási hivatal okmányirodájára, az egészségügyi centrumra, a
katasztrófavédelmi õrsre, a térfigyelõ kamerarendszerre, a meg-

melynek köszönhetõen Pacsán az
országos átlag alatti a munkanélküliség aránya.
Higgyenek abban, hogy összefogással, egymás munkájának
megbecsülésével és tenni akarással bebizonyíthatjuk, hogy Pacsa
fennállásának immár 764 éves év-

A Zala Megyei Közgyûlés
múlt heti ünnepi ülésén
részt vett Pintér Sándor
belügyminiszter, Vigh László
országgyûlési képviselõ, Rigó Csaba kormánymegbízott, Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere és
a megye számos közéleti
személyisége. A vendégeket dr. Pál Attila, a megyei
közgyûlés elnöke köszöntötte, aki értékelte az önkormányzat egyéves mûködését és szólt a 2014–2020
közötti uniós források elõkészítésének jelenlegi helyzetérõl, a lehetõségekrõl,
valamint a megye önként
vállalt feladatairól.

fordulóján méltó történelmi múltjára, és az utánunk jövõ nemzedékek is büszkén gondolnak majd az
elõdökre – hangsúlyozta végül a
polgármester.
Dr. Palkovics László, az Emberi
Erõforrások Minisztériuma felsõoktatásért felelõs államtitkára beszédében az elért eredményeket a
városvezetés és az itt élõk sikerének nevezte. Kitért a nevelési és
oktatási intézmények tevékenységének magas színvonalára, ami
kedvezõen hat a családok és a fiatalok helyben maradására.
(Folytatás a 4. oldalon.)

TÉRSÉG

2

A szilvágyi szilvafesztiválon

Szilvás sütemények vitték a prímet a kilencedik alkalommal megrendezett szilvágyi szilvafesztiválon. A Szilvágyért Egyesület tagjai a
süteménykészítés mellett egy új Suzuki Vatera terepjárónak is örülhettek, mellyel vállalt feladataikat látják el a településen.

Dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke köszöntõjében méltatta a település összetartó közösségét, annak példaértékû programját, a szilvafesztivált. A rendezvény évrõl évre nagy népszerûségnek örvend, mutatja a fõzõversenyre jelentkezõ csapatok sokasága, nemkülönben a fellépõ mûvészeti csoportok szép száma. Dr.
Pál Attila kiemelkedõ teljesítménynek nevezte azt is, hogy a
falugondnoki busz mellé a Szilvágyért Egyesület egy terepjárót
nyert a vidékfejlesztési operatív
programból. Mint mondta, büszkén adja át a gépjármûvet, amit
igazán megérdemeltek. Végül beszélt a megyei TOP program forrá-

sainak felhasználásáról, az utak,
kerékpárutak rendbetételének
szándékáról. Szilvágy számára a
turizmus is fontos lehet, ebben a
gasztronómia, a szép természeti
környezet jelenthet vonzerõt.
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei
Közgyûlés alelnöke értékelte a fõzõversenyt. Elmondta, az ételek
hagyománykövetõ készítése, ízesítése mellett a terítés és kínálás
módját is szemügyre vette a zsûri.
Nem volt könnyû dolguk, hiszen
igazán szoros verseny alakult ki a
csapatok között, melynek a díjazástól függetlenül mindegyikük a
nyertese. A helyi Csicsóka csapat
lett a gyõztes, akik lapockából bakonyi sertésragut fõztek.

Átadták a Teskánd és Bagod
között létesített 4,1 kilométeres
kerékpárutat. A felhagyott vasúti töltésen épült meg az új biciklis úttest, amely keresztülhalad a Zala folyó és annak holtágán átvezetõ felújított hídon. A
Zala-völgyi kerékpárút újabb
szakaszán a teskándi sportpályától
Bagodon
keresztül
Zalalövõig lehet immár egyvégtében kerékpározni.

AKTUÁLIS

TESKÁND ÉS BAGOD KÖZÖTT

Két keréken

Az elsõ ütemben a bagodi vasútállomástól épült meg az 1,5 kilométeres szakasz, míg a második
ütemben a teskándi 2,6 kilométeres szakasz készült el. A beruházást konzorciumban valósították meg a települések.
Az átadási ünnepségen Sipos
Ferenc, Bagod polgármestere
méltatta a beruházás megvalósítását, kiemelve Mogyorósi József,
volt bagodi polgármester és Tóth
István Jánosné teskándi polgármester munkáját.
Vigh László országgyûlési képviselõ a
kerékpár feltalálásának történetét idézte fel. Beszélt a kerékpározás egészségmegõrzõ szerepérõl, a kerékpárutak településeket
összekötõ jelentõségérõl. Mint mondta,
azon
dolgoznak,
hogy
kerékpáros
összeköttetés létesüljön választókerülete három városa,
Lenti, Zalalövõ és Zalaegerszeg között.

Tóth István Jánosné, Teskánd
polgármestere köszönetet mondott a volt bagodi polgármesternek és valamennyi közremûködõnek azért, hogy a két település
között megépülhetett a kerékpárút. A három méter széles korszerû kerékpárúton a helyiek és a
turisták biztonságosan tudják
megközelíteni a településeket.
Az új szakasz továbbá kapcsolatot teremt a megyeszékhely és a
közelmúltban a nyugati határszélen kijelölt EuoVelo európai
túrakerékpáros utak nyomvonala
között.
A beszédek után Vigh László
kerékpáros ügyességi bemutatójának lehettek szemtanúi az

ünneplõk, az országgyûlési képviselõ a nyergen háttal ülve tett
meg jó néhány métert. A kerékpárút bagod–teskándi csatlakozásánál tartott kis ünnepség
után mindenki kerékpárra szállt,
és elkerekezett a hídig. Itt a két
polgármester és az országgyûlési képviselõ hordót gurított át,
felavatva az új kerékpároshidat.
Innét a teskándi sportpályáig vezetett útjuk, ahol kerékpáros fórummal és vidám hangulatú öszszejövetellel folytatódott az átadási ünnepség, melyen megvendégelték a két település lakosságát.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere érdeklõdésünkre
elmondta, a megyeszékhely és
Bagod közötti kerékpárút a TOP
program révén épülhet meg a
jelenlegi uniós ciklusban.
A beruházás költségvetésére
Teskánd önkormányzata 173,3
millió forint, míg Bagod önkormányzata 105,8 millió forint támogatást nyert a Közlekedési
Operatív Program keretén belül.
Önerõt nem igényelt a projekt
megvalósítása, azt száz százalékban az Európai Unió és a magyar
kormány támogatta.

SZENNYVÍZCSATORNÁT ÉPÍTENÉNK KI

Megújult a közösségi ház Orbányosfán
Megújult a közösségi ház Orbányosfán, melynek beruházását az
Orbányosfai Faluszépítõ Közhasznú Egyesület Leader pályázaton
elnyert közel húszmillió forintos támogatása tette lehetõvé. A helyiek az augusztus 20-i ünnepség keretében vehették birtokba a
megszépült létesítményt.

Kocsis Ferencné polgármester
felidézte, hogy az épület eredetileg alsó tagozatos iskolaként mûködött pedagóguslakással. Az önkormányzat lehetõségéhez mérten igyekezett korábban kisebb
belsõ felújításokkal megõrizni az
állagát, a végsõ
megoldást
azonban a pályázati
siker
hozta meg számukra. A kivitelezés során
újjáépítették az
épület
tetõszerkezetét, az
eredetihez hasonló formájú
fa nyílászárókat szereltek
be, lejárólapozták a helyiségeket, korszerûsítették a villanyhálózatot az
épületben, amit szigeteltek, vakoltak. A pályázat eszközbeszerzést is
lehetõvé tett, így csocsóasztallal,
három számítógéppel, gáztûzhelylyel és egy hûtõszekrénnyel gazdagodott az intézmény.
Az augusztus 20-i ünnepségen
Manninger Jenõ, a térség országgyûlési képviselõje avatta fel az
uniós forrásból felújított közösségi
házat. Augusztus 20-a Szent István
király búcsúnapja Orbányosfán. A
program szentmisével kezdõdött
az imaházban, melynek keretében

•

•

•

•

megszentelték az új kenyeret. Az
egész napos rendezvény az átadási ünnepséggel igencsak tartalmasra sikeredett. A helyiek mellett
a szomszédos községek lakói is
mindent beleadtak. A misefai fõszakács irányításával fõztek, a

bezerédiek palacsintát sütöttek,
Kovács Ottó nagyradai borász pedig borral kedveskedett.
Fellépett a KISZÖV Táncegyüttes, a Kriszti és a Magyarucca zenekar, a tófeji Szivárvány Dalkör,
Debrei Zsuzsa, Bot Gábor és
Hertelendy Attila, a Hevesi Sándor
Színház
mûvészei
valamint
nagykapornaki táncosok, Borsos
Zsófia és tanítványai. Ellátogatott a
rendezvényre Csordás István, a
Zalaszentmihályi Népdalkör vezetõje, aki tangóharmonikán játszott
és énekelt.

•

•
•

Kocsis Ferencné érdeklõdésünkre elmondta, megelégedéssel
tölti el õket a közösség ház megújulása, mivel az épület fontos
színtere a helyi közösségi és kulturális életnek. Programjaik közül kiemelkedik a rózsafesztivál, amit a
rózsaligetekkel körülölelt Forintosháznál tartottak meg júniusban. Az
augusztus 20-i falunap sikerén felbuzdulva idén még egy nagyobb
közösségi összejövetelre, a szüreti
mulatságra is elvárják majd a helyieket és az érdeklõdõket.
Mint minden más településen, Orbányosfán sem lehet
egy munka befejezésével
nyugodtan hátradõlni, mert
mindig akadnak újabb tennivalók.
A polgármester a megoldandó feladatok közé sorolta
a szennyvízcsatorna kiépítését, mellyel korábban sikertelenül próbálkoztak. Ideálisnak
tartaná azt a megoldást,
hogy Orbányosfa Bezeréddel
és Padárral a szomszédos
Nagykapornak szennyvízhálózatára kötne rá. A falu közlekedési elszigeteltségén is javítani szeretne. Csak a mûszakot
követõ buszjáratok mennek be a
községbe, ennél azonban több kellene. Továbbra is gondot szeretnének fordítani a falu parkosítására,
csinosítására, ez utóbbi okból a
buszvárókat tervezik felújítani. A
mindössze 134 fõs Orbányosfa
mindazonáltal kedvelt lakóhely, hiszen nem fogy a lakosság, nincsenek üresen álló házak. Hamarosan
új falugondnoki buszt állíthatnak
üzembe, melyet Bezeréddel közösen egy pályázaton nyertek.
Antal Lívia
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MEGYE

KRÓNIKA
A Zala Megyei Közgyûlés múlt
heti ünnepi ülésén részt vett
Pintér Sándor belügyminiszter,
Vigh László országgyûlési képviselõ, Rigó Csaba kormánymegbízott, Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere és a megye
számos közéleti személyisége.
A vendégeket dr. Pál Attila, a
megyei közgyûlés elnöke köszöntötte, aki értékelte az önkormányzat egyéves mûködését és szólt a 2014–2020 közötti uniós források elõkészítésének jelenlegi helyzetérõl, a lehetõségekrõl, valamint a megye
önként vállalt feladatairól.

Mint elhangzott, a következõ
hét évben Zalába 23 milliárd forint
uniós pénz érkezhet. E források
felhasználásának elõkészítése a
megyei önkormányzat egyik legfontosabb feladata. Dr. Pál Attila
hangsúlyozta: fel kell készíteni a
megyét a 2020 utáni önálló gaz-
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ZALA MEGYE DÍSZPOLGÁRA ELISMERÉST KAPOTT DR. GYIMESI ENDRE

Megyenapi díjátadó ünnepség
ségi feladatát is jelenleg Zala látja
el, és segítették a LEADER szervezeteket is. Mint az elnök fogalmazott, pályázat útján segítettek a
pécsi kollégiumi férõhelyek biztosításában, így negyven zalai fiatal
jut kollégiumi férõhelyhez.
Köszöntötte az ünnepi megyegyûlést Pintér Sándor belügyminiszter. Sikeresnek nevezte Zala
megyét: „szorgalmasak az itt élõk,
kiváló teljesítményt nyújtanak és
büszkék arra, hogy zalaiak” – fogalmazott. Szólt az önkormányzati törvényrõl, a megye szerepének megváltozásáról, mely az intézményfenntartó szereprõl a te-

Dr. Pintér Sándor

Dr. Pál Attila

daság felépítésére, az exportképes gazdaságra. Legfontosabbnak
tartja a felzárkóztatást, a versenyképességet és a területfejlesztést.
Az önként vállalt feladatok között
említette a határmentiséget, a
határon átnyúló – horvát, szlovén,
osztrák – programokban való
részvételt. A megye tagja a Balaton Fejlesztési Tanácsnak, az M9es térségfejlesztési tanács elnök-

rületfejlesztésre, területrendezésre tért át. A vidékfejlesztés, az
önkormányzatiság fontos a kormány számára, kiemelten támogatja a területfejlesztést – mondta Pintér Sándor.
Az ünnepi köszöntõk után a
megyei kitüntetések átadására
került sor. A közgyûlés Zala Megye
Díszpolgára kitüntetõ címet adományozott dr. Gyimesi Endrének

Zalaegerszeg és Zala megye fejlõdése érdekében végzett több évtizedes munkássága és közéleti
szerepvállalása elismeréséül.
A Zala Megye Közszolgálatáért
Díjat Szukics Ferenc nyugdíjas
dandártábornok kapta több évtizeden keresztül, hivatástudattal
végzett magas színvonalú munkájáért, mellyel hozzájárult a megye
közbiztonsági helyzetének javításához. A közgyûlés Zala Megye
Közigazgatásáért Díjat adományozott dr. Ratkovics Ágnesnek szakmai elkötelezettséggel, alázattal
és szorgalommal végzett köztisztviselõi munkájáért. Zala Megye

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter több évtizedes kiemelkedõ szakmai
tevékenysége,
tudományos munkássága, életútja
elismeréséül a Köz Szolgálatáért Érdemjel arany fokozatát adományozta dr.
Ördög Ferencnek, a Magyar Tudományos Akadémia doktorának.

Egészségügyéért Díjat vehetett át
dr. Szenes Mária fõorvos több évtizedes, színvonalas, lelkiismeretes gyógyító és oktató munkájáért. A Zala Megye Fejlesztéséért
Díjat dr. Csite András vette át, Zala megye területfejlesztési, terve-

zési dokumentumainak elkészítéséért, a megye fejlesztésének elõmozdítása érdekében végzett
munkájáért.
Zala Megye Szociális Gondoskodásáért díjat kapott Husz Márta
intézményvezetõ a gyermekjóléti

szolgáltatás területén végzett
példamutató munkájáért. A Zalai
Közmûvelõdésért Díjat Horváthné
Nagy Elvira könyvtárvezetõ kapta
a közmûvelõdésért, az olvasóvá
nevelés elismeréséül. Zalai Pedagógus Díjat adományozott a közgyûlés Linhart Rita igazgatóhelyettesnek színvonalas pedagógiai
és szervezõ munkájáért. Az Év Zalai Diákja Díjat Szabó Timea, a zalaegerszegi Zrínyi Miklós gimnázium
tanulója kapta kimagasló tanulmányi és példamutató közösségi
munkájáért, versenyeredményeiért. A Zala Megye Sportjáért Díjat
Steindl József vehette át nemzetközi versenyeredményeiért, és
több sportágban végzett kiemelkedõ edzõi munkájáért. Zala Megye Ifjúsági Sportjáért Díjat
kapott Major Veronika futócéllövõ, a junior kategóriában elért két
világbajnoki aranyérem elismeréséül. A Zala Megyei Sajtódíjat
Frauenhoffer Márta, a Zalaegerszegi Televízió ügyvezetõje kapta
kimagasló szakmai színvonalon
végzett riporteri szerkesztõi munkájának elismeréséül. A Zalai Civil
Társadalomért és Nemzetiségekért Díjat Czinki Ferenc vehette át
a civil szervezeteket támogató
önzetlen munkájáért. A Zalai Turizmusért Díjat Pécsvárady Klára
kapta magas színvonalú idegenforgalmi munkájáért, a Zala Megye Építészetéért Díjat Papp Nándor nyugdíjas építészmérnöknek
adományozták több évtizedes tevékenységéért. A Vajda Lajos Díjat
Konrád Lajos népi iparmûvész vehette át a fafaragó hagyományok
gazdagításáért.
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Mozgalmasan telt el a nyár
utolsó hónapja Zalaszentmártonban, ahol a falufesztivál jegyében falunapot és tanulmányúttal
összekötött konferenciákat tartottak. A kertészeti növénytermesztésben élenjáró Zalaszentmárton
önkormányzata a falufesztivál
programjai megrendezésére a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat pályázatán nyert támogatást.
tosít a helyben, illetve a szomszédos településeken élõknek, de a kiváló minõségû áru értékesítése beAz augusztus 16-i falunap az el- vételt is jelent a falunak.
származottak találkozójával teljese– Összesen 46-an dolgoznak közdett ki. A látogatóknak igényes és munkásként, közülük 13-an a falukellemes kikapcsolódást kínált a ból. A kertészeti tevékenység legrendezvény az egésznapi mûsor- fontosabb pillére a hat fóliaház, ahol
folyamnak köszönhetõen. Az au- paprikát, paradicsomot, míg a szagusztus 24-25-i konferenciákon badföldeken többféle zöldséget
Zalaszentmárton a Start közmunka- termesztenek a közmunkások. Jeprogramban elért eddigi eredmé- lentõs a burgonyatermesztés,
nyeit és további céljait ismerhették amelyhez szintén teljes gépesítettmeg a szomszédos településekrõl is séget értek már el. A termelõ falu
érkezõ polgármesterek, vidékfej- koncepciójának lényege az, hogy az
lesztési szakemberek.
elhagyott zártkertekben is élõmunA mindössze 75 lakosú község- ka-igényes tevékenységbe fogjunk,
ben mi más lehet a legfontosabb mint a gyümölcs, a szõlõ, valamint a
cél, minthogy megõrizzék a hagyo- gyógy- és fûszernövények termeszmányos falusi arculatot, miközben a tése. A jövõben mindezt hatékojövõben teljesíthetõ feladatként nyabbá szeretnénk tenni, ezért a
egy dinamikus, romantikus üdülõfa- szomszédos
Egeraracsával
és
lut alakítsanak ki a településbõl. Hol Dióskállal pályázatot nyújtottunk be
tart ezen az úton az elmúlt évben a felhagyott zártkertek mûvelése
Greennovációs Díjban részesített érdekében, ahol csemegeszõlõ-, feZalaszentmárton önkormányzata, keteberkenye-, csipkebogyó-ültetszóbeli elõadás helyett egy látványos kisfilmet tekinthettek meg
minderrõl a jelenlévõk Dancs Szilveszter Zoltán polgármester kommentálásában.
– Legfontosabb feladat a lakosság jólétének biztosítása. Ezt szolgálja a tavaly megépített szennyvíztisztító és csatornarendszer, ami
építési telkek kialakításának lehetõségét is felkínálja. Ha növekedik a lakosság lélekszáma, élhetõ, lakható
falu válik Zalaszentmártonból.
A község azonban addig sem ül
babérjain, hiszen a közmunkaprogram eredményei révén szeretnék
kiérdemelni a „termelõ falu” elnevezést. A kertészeti és szõlészeti tevékenység nemcsak megélhetést biz-

KALEIDOSZKÓP

TERMELÕ FALUVAL AZ ÖNÁLLÓSÁG ÉS A FEJLÕDÉS ÚTJÁN

Falufesztivál: rendezvénysorozat Zalaszentmártonban
„bag-in-box” csomagolású gyümölcs- és zöldségleveket fognak
elõállítani. A beruházás jelentõsége,
hogy a keszthelyi járásban nincs
még ilyen üzem. Mindez biztató,
hogy lesz piaca termékeiknek.
– Zalaszentmárton jövõje szempontjából a falu összképének ápolását tartjuk szem elõtt, vagyis, hogy
utcáink tiszta, rendezett, virágos
környezetet mutassanak. Éppen
ezért fõ tervünk az ár- és belvízvédelem, a csapadékvíz-elvezetés
megoldása, az árkok lefedése, járdák létesítésével. Szeretnénk kerékpárutat is létesíteni, ami a Kis-Balatonnal kötné össze településünket.
A gyönyörû természeti környezet a
vényeket telepítenénk. Mindemellett a fóliás zöldségtermesztést a
duplájára kívánjuk bõvíteni.
A közmunkaprogram révén már
eddig is sokféle talajmûvelõ eszközt
szereztünk be, többi között burgonyaültetõ, burgonyaszedõ gépsorokat, kistraktorokat. A közmunka-

DÍSZPOLGÁRI CÍM, PACSÁÉRT DÍJ ÉS SZÓRAKOZTATÓ PROGRAMOK

Pacsa immár hat éve város
(Folytatás az 1. oldalról.)
Mint mondta, a kisváros népességmegtartó erejének szempontjából fontos lenne az is, hogy az
egykori kiválóan mûködõ gimnázium újra megnyissa kapuit biztosítva a középiskolás korosztálynak is a
helyben maradás lehetõségét. Bízik abban, hogy Pacsa lendülete az
elkövetkezõ években sem törik

meg, lehetõségeit és a pályázati
forrásokat kihasználva képes lesz
továbbfejlõdni.
– Amikor egy kiváló közösség
legkiválóbb tagjait ünnepeljük, az a
lakók elszántságát, kitartását és jövõbe vetett hitét is mutatja. Amikor egy település díszpolgárt avat,
az nem csupán a kitüntetésrõl, de
a példamutatásról és a bátorításról
is szól – emelte ki az államtitkár.
Ezt követõen a kitüntetések átadására került sor. „Pacsa Város
Díszpolgára” kitüntetõ címet vehetett át Mészáros Ferenc, aki pedagógusként, gimnáziumi és általános iskolai igazgatóként jelentõs

szerepet töltött be, és tölt be ma is
a város életében. Emellett kiemelkedõ helytörténeti kutató és publikáló tevékenységet folytat Pacsa
történelmének dokumentálásáért.
„Pacsa Város Díszpolgára” kitüntetõ címet adományoztak Vági
Józsefnek is, aki népzenei kincseink, hagyományaink gyûjtése,
megõrzése, feldolgozása, megis-

mertetése, terjesztése terén végzett kiemelkedõ kulturális és mûvészeti tevékenységet.
„Pacsáért” díjban hárman részesültek. Szabó Jenõné, a Pékmester
2 Kft. ügyvezetõje, akinek cége jelentõs gazdasági szereplõ a város
életében. Nemcsak munkahelyek
létrehozásában és azok megõrzésében tölt be vezetõ szerepet, de
szó szerint biztosítja a városlakók
mindennapi kenyerét is.
Fülöp Attila lelkes, kitartó munkája nélkül a pacsai tó ma nem lenne jelképe a városnak. Egy csodálatos természeti környezetben lévõ,
pihenésre, kikapcsolódásra, sport-

ra egyaránt alkalmas tavat köszönhetnek neki. Pacsa fejlõdése, a
horgásztó és a horgászegyesület
érdekében végzett munkássága
elismeréseként
adományozták
számára a „Pacsáért” díjat.
A bútorgyártással foglalkozó Jakab Kft. nagymértékben hozzájárult a munkahelyteremtéshez, a
város és a térség fejlõdéséhez. A
„Pacsáért” díjjal ezt a sikeres tevékenységet köszönték meg a cég
vezetõjének, Jakab Sándornak, aki
több ciklusban is aktív tagja volt a
képviselõ-testületnek, a település
érdekében végzett munkájával segítette a kitûzött célok megvalósítását.
A városnapi ünnepség a Gyémánt diplomák átadásával folytatódott. Pálos Henrietta, a Pacsai Általános Iskola igazgatója köszöntõjében úgy fogalmazott, akiknek
most megköszönik elhivatott pedagógusi munkájukat, azok mindnyájan „mérföldkövei, aranyrögei”
a helyi nevelésnek és oktatásnak.
Gyémánt diplomát hárman vehettek át: Csility Antalné, aki 1954tõl 1991-ig tanított az általános iskolában. Könczöl Jánosné óvónõ,
aki 1957-tõl 1994-ig volt a vezetõje a pacsai óvodának. Vági József negyvenéves pedagógiai pályája során három iskolában tanított. Elõször Bezeréden, majd
Szentpéterúron és végül Pacsán
1976-tól 1994-ig.
A városnap délutánján a szórakoztató programok kaptak szerepet. A helyi fellépõk mellett
könnyûzenei együttesek mûsorát
tekinthették meg az ünneplõk, akik
látványos tûzijátékkal és bállal köszöntek el a hatodik városnaptól.
Antal Lívia

program másik fontos szerepe abban
nyilvánul meg, hogy
az emberek nem a
sült galambot várják
otthon, hanem megtanulnak, elsajátítanak olyan készségeket, képességeket,
melyeket a háztáji
gazdálkodásban hasznosítani tudnak –
vélekedett a polgármester.
Zalaszentmártonban a továbblépés
lehetõségét a zöldség- és gyümölcsfeldolgozás elindításában látják. Ezt szolgálja a gyümölcslékészítõ üzem létesítése,
melyre nyolcmillió forintos támogatást nyertek. Már beszereztek szeletelõ, vákuumcsomagoló gépeket, a
többi eszköz érkezése szeptember
közepére várható. Addigra a megszûnt vegyeskereskedést is átépítik,
hiszen itt kap helyet az üzem, ahol

föld alatt is kincset rejt: ez a termálvíz, melynek hasznosításában óriási
lehetõségek rejlenek. Igaz, mintegy
húsz kilométerre fekszik tõlünk
Kehidakustány, Zalakaros és a Balaton, ugyanakkor településünk is
rendelkezik kiváló adottságokkal,
hogy idõvel kedvelt fürdõhelyként
tartsák számon – hangsúlyozta
Dancs Szilveszter Zoltán.

A rendezvényen elõadást tartott
Hogyor Veronika, a Herman Ottó Intézet referense, aki a helyi gazdaságfejlesztés, a fenntartható helyi
mezõgazdasági termelés kérdéskörét elemezte. Dömény Sándor, a
Belügyminisztérium közfoglalkoztatási szakértõje az országban megvalósult mintaprojektek tapasztalatait
osztotta meg a jelenlévõkkel. Dr.
Csikós Andrea Dóra elõadásában a
2015–20 közötti idõszak uniós lehetõségeit ismertette. Konczér Katalin, az NMI igazgatója a helyi értéktárak létrehozásának eredményeirõl
adott számot.
A konferenciát követõen, a polgármester körbevezette a vendégeket a faluban. Igazán elismerésre
adott okot a kertészet, ahol nem
csak a fóliasátrakban, de a szabadföldben is roskadoztak a növények
termésüktõl. A pirosló paradicsomok, a sárgálló, zöldellõ paprikák
látványa önmagáért beszélt. Nem
csoda, hogy kelendõ a piacon,
ahogy a burgonya is, amely szintén
bõ terméssel örvendeztette meg
õket. A sorból a zsálya-, a csicsókaültetvény, a gyümölcsös, valamint a
tavaly átadott 150 millió forintos
szennyvíztisztító telep megtekintése sem maradt ki. Buszos útjuk elsõként a Veszprém megyei Bazsira vezetett. A 430 lelkes kisfaluban Szentes László polgármester várta õket a
központban található gyümölcsfeldolgozóban (alma, körte), és a sertésvágásra is alkalmas vágóponton.
Nemesrádóra érkezve Gazdagné
Gecse Anna polgármester asszony
invitált minket egy késõi paraszt
ebédre, majd rátért a közmunkaprogram települési vívmányaira, a
tökmagsajtolóra, az aszalóra, a sertés és erdélyi kopasznyakú csirke
tenyésztésére, a bodza- és málnaültetvényekre. Egeraracsán Dancs
László polgármester vette át a szót,
aki a Szelíd térségfejlesztési pályázaton nyert kisvágóhíd, füstölõ és
zöldségfeldolgozó építésének munkálatait valamint az önkormányzati
kerteket és szilvást mutatta meg.
Antal Lívia

Zalaigrice szorgalommal
Zalaigricén, a Pacsai kistérségben található, festõi környezetben elhelyezkedõ, 125 lelkes községben augusztus huszadikán
emelkedett hangulatú ünnepet rendeztünk – mesélte Horváth
Gyöngyi polgármester.

– A Szent Anna katolikus templomban Szitás József pacsai plébános, a helyi filia vezetõje tartott
ünnepi szentmisét az államalapító
Szent István király tiszteletére,
a községházával
szemközti településközpontban pedig egy
szép emlékkövet avattunk,
amit úgy alakítottunk ki, hogy
az alkalmas legyen mind az állami, mind a
nemzeti ünnepeink
méltó
megünneplésére, és szolgálja a
közösségi
élet
rendezvényeit is.
Köszöntõjében
Horváth Gyöngyi
emlékeztetett rá:
az államalapítás
egybeesik az aratás végével, és az
új kenyeret is ekkor ünnepelhetjük. A kenyér a magyar ember számára mindig is az életet, a megélhetést, az otthont jelentette. Dr.
Benedek Karolina, Pacsa város és
Zalaigrice Község Önkormányzatának jegyzõje leleplezte az emlékkövet, majd miután a plébános
megszentelte a falu központi díszét, az önkormányzat tagjai és a
Zalaigrice Községért Közalapítvány
tagjai helyezték el az emlékezés
koszorúját.

A polgármester lényegesnek
mondta minden olyan ünnep
megrendezését, ahol a falu lakói
találkozhatnak. Az együvé tarto-

zást erõsítendõ, a karácsonyt, a húsvétot, a szüretet, az elszármazottak
találkozóját, az idõsek köszöntését és minden nagy
ünnepet közösen, a gyermekeket is bevonva tartottak
meg.
Elindították és sikeressé tették
a 12 fõ bevonásával startolt közmunkaprogramot, ami az állástalanok számát szinte teljesen lecsökkentette. Önkormányzati, illetve alapítványi tulajdonlású területen termelnek búzát, burgonyát, paprikát, paradicsomot, sárgarépát, zöldséget, uborkát, zöldbabot, száraz babot. A megtermelt zöldségek egy részét a szociálisan rászorulók számára osztot-

ták ki, a többit a pacsai általános
iskola konyhájának, valamint magánszemélyeknek értékesítették.
A mintaprogram résztvevõi kiveszik a részüket a településdekorálás, a virágosítás feladatkörébõl is.
A Szentpéterúr irányába tartó
közutat több helyen kátyúzták és
az út mellé hófogóhálót is telepítettek. Utoljára öt éve közlekedtek itt menetrendszerinti autóbuszjáratok, de
most a tárgyalások célt
értek és szeptembertõl
ismét több buszjárat is
beközlekedik a településre. Büszkék rá, hogy
az Országos Mozgássérült Erõemelõ Verseny
nyári döntõjének több
éve biztosítanak megfelelõ helyszínt. „Nándor
fiam, a paraolimpiai válogatott keret tagjaként
tavaly már a nemzetközi
verseny községben tartott döntõjének megszervezésében segédkezett” –
mesélte a polgármester.
Szeretnének megépíteni egy
nyitott pajtát, ahol a helyi termékek bemutatását tervezik. Föl kívánják újítani a polgármesteri hivatal melléképületeit, hogy azok
rendezvénytérként, és a közmunkaprogram számára is jól hasznosíthatók legyenek. Mindenszentek
ünnepére pályázat segítségével
szeretnék megoldani a temetõ
közvilágítását. A falugondnoki
szolgálatot a lakók megelégedésére sikerül mûködtetni, de bõven
akad megoldandó feladat az út-, a
járda-, és a templomfelújítás terén
is. Szorgalmasan szolgálva, közös
erõvel viszont bizonyosan minden
céljukat kipipálhatják.

MEGYE

BERUHÁZÁS
Az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával, a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretén belül szeptember elején
felavattuk a 301 millió 495 ezer
forint nettó összköltségû, teljesen megújított pákai szennyvíztisztító telepet – büszkélkedett
Lukács Tibor polgármester, a telep fejlesztésére alapított önkormányzati társulás elnöke, aki remélte, hogy a beruházás eredményeként, rövid idõn belül, sikerül majd mérsékelni a lakossági szennyvízdíjakat is.

Mint azt a projekt helyi kultúrházban tartott záró rendezvényén
Lukács Tibor köszöntõjében elmondta: a mostanra teljesen elavult, mintegy kétezer felhasználó szennyvizét befogadó és tisztító pákai telepet a község és a hozzá kapcsolódó agglomerációs települések: Csömödér, Ortaháza és
Kissziget szennyvízkezelésének
megoldására építették még 1994ben. A kapacitásbõvítési igények,
a folyamatos törvényi szigorítások
és a megkívánt magasabb minõségi követelmények miatt a teleprõl kijövõ víz minõsége már nem
felelt meg az elõírásoknak. A
gyenge hatásfok mellett mûködõ
telep felújítását a hatóságok is
kérték az üzemeltetõ Zalavíz Zrt.tõl. A 2013 áprilisában benyújtott
pályázat sikeres volt és a társulás
94,55 százalékos vissza nem térítendõ támogatás lehívására lett
jogosult. Megérkezett ezen felül
12,1 millió forint összegben a belügyminisztérium önerõ támogatása is. Örvendetes, hogy az önkormányzatnak ily módon nem
kellett forrást elkülönítenie a projekthez, ami tavaly februárban indult. A próbaüzem idén május végén eredményesen zárult, az építési munkák a tervezett ütemben
haladtak és a mûszaki átadás-át-
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Páka profi projektje
vétel is rendben megtörtént. A telep hatékonyabb mûködése a
fenntartható fejlõdést és a környezet védelmét egyaránt szolgálja. Öröm, hogy javult a tisztítási hatásfok, közép- és hosszú távon is megoldottá vált, de az
iszapkezelés és a szennyvízcsatorna-hálózat rekonstrukcióját is elvégezték. A vizet befogadó AlsóVálicka-patak vízminõsége jelentõs mértékben javulni fog. A közös önkormányzati tulajdonban
lévõ új telepet továbbra is az

vízmû a kezdetektõl elavult volt,
de most már minden elõírásnak
megfelelve teljesíti a legszigorúbb
környezetvédelmi elõírásokat is. A
telep nagyon rövid idõ alatt, problémák nélkül, jó partneri együttmûködéssel valósult meg. Az alelnök arra buzdított: érdemes odafigyelni arra, hogy a természetvédelmet érintõ szemléletformálás a
jövõben sem sikkadjon el.
Nagy András, a Zalavíz Zrt. vezérigazgatója arra az idõszakra
emlékezett vissza, amikor a határ-

Észak-zalai Víz- és Csatornamû Zrt.
(Zalavíz) fogja üzemeltetni. Az elnök köszönetet mondott a projekt
összes résztvevõjének az elvégzett tisztességes, lelkiismeretes,
becsületes munkájáért.
Az ünnepségen Bene Csaba, a
Zala Megyei Közgyûlés alelnöke
arra emlékeztetett: a régi szenny-

érték-túllépések miatt bírságokat
kellett leróni. A konzorciumi
együttmûködést és a kivitelezõi
munkát példaértékûnek mondó
vezetõ dicsérte a tervezésben,
mûszaki elõkészítésben részt vevõ
önkormányzati, állami szereplõk
feladatellátását. A Zalavíz újra bebizonyította, hogy a részvénytár-

saság nem csak a nagyvárosok, de
a regionális kistelepülések felé is
segítõkész nyitottsággal, a legfejlettebb technológiát alkalmazva
képes odafordulni. A költséghatékonyság és a jó mûködési színvonal jegyében épített telep hosszú
távon, magas hatékonysággal garantálja a szennyvíz kezelését –
húzta alá.
Az ünnepélyes átadáson Hordós Krisztina Rita, a kivitelezésért
felelõs LE-KO Kft. ügyvezetõ igazgatója elmondta: tavaly februárban még a bizakodásé és a reménykedésé volt a fõszerep, hogy
sikerül a környezetvédelmi hatóságok szigorú elõírásainak megfelelni. Mostanra viszont az eleven
iszapos telep újjáépülhetett. A beruházónak, az üzemeltetõnek, a
projekt menedzsmentnek és minden résztvevõnek köszönetét tolmácsoló cégvezetõ a társaság és a
konzorcium nevében a mûvet
készre jelentette és használatra
átadta.
Bölcskei Zsolt mûszaki vezetõ
arra emlékeztetett, hogy háttérbeszélgetések alkalmával már hét
évvel ezelõtt szóba került a modernizáció, de akkor még álmodni
sem mert senki arról, hogy a telep
ilyen gyorsan és zökkenõk nélkül
megvalósulhat. Utolsó lehetõségként sikerült a pályázatot megragadni és már a tervezéskor úgy álmodták meg az üzemet, hogy
mind ember-, mind energiaigényben, mind tisztítási költségben az
hatékony lehessen. A vízjogi létesítésengedély megérkezett, de a
munkálatokat az idõjárási körülmények (árvíz, hónyomás) gya-

korta nehezítették. Határidõre és
kiváló minõségben sikerült a 250
köbméter kapacitású, bármikor
tovább bõvíthetõ telepet megépíteni úgy, hogy a próbaüzem idõszaka alatt egyetlenegy rossz
eredmény sem született. A meglévõ üzemegység elbontása, az új
beüzemelése is tökéletesen megvalósult. A beérkezõ szennyvizet
egy gépi rács szûri emberi beavatkozás nélkül. Technológiai újdonság, hogy a biológiai tisztítás és a
fázisszétválasztás egy helyen, két
külön medencetérben történik,
így a berendezés és a helyigény is
kisebb. A villamos- és irányítástechnika emberi felügyeletet nem
igényel.
Az ünnepélyes szalagátvágást
követõen Kiss László pákai plébános kérte Isten áldását a felavatott mûre. Az esperes a víz megóvására és megõrzésére buzdítva
arra kérte a Mindenhatót, hogy
áldja meg a környezetet egészségesebbé tévõ létesítményt, ami
az itt élõk számára tisztább környezetet képes biztosítani.
Páka polgármesterét arról kérdeztük, hogy milyen irányt vesz a
falufejlesztés a következõ négy
évben?
– Az 1974-ben épült önkormányzat és az iskola lapostetõs

épületeinek hõ- és vízszigetelésére energiamegtakarítás szándékával benyújtott pályázatunk kedvezõ elbírálására várunk. Mindkét
helyen, a külsõ homlokzaton hõszigetelés, valamint ajtó és ablakcsere van tervben mintegy 150
millió forint összértékben. Mozgássérültek számára rámpával jól
megközelíthetõ illemhely kialakítását is meg akarjuk valósítani. A
fûtéskorszerûsítés és az elektromos hálózat modernizálása sem
maradhat el. Az iskolai vizesblokk
és a konyha is felújításra szorul. Az
óvoda is korszerûbb fûtést kap az
új hõ- és vízszigetelés mellé. Az
orvoslakással egybeépült fogorvosi rendelõben is elkél a nyílászárócsere, a homlokzatszigetelés, a
belsõ korszerûsítés. A háziorvosi
rendelõ külsõ hõszigetelését is el
akarjuk végezni. A kultúrházi gázkonvektorokat és a színházterem
elavult légbefúvásos rendszerét is
le kívánjuk cserélni. Az itteni,
tönkrement mûanyagpadlót egy
csúszásmentes mûgyantával kezelt padlóval váltanánk ki. A belterületi utak, járdák aszfaltozása folyamatosan napirenden van. A
Hegyalja utca, az Ady utca burkolatfelújítása után a Dózsa György
utca ároktisztítása kezdõdik el.
Nemes Norbert

JÓ HANGULATÚ NYÁRBÚCSÚZTATÓ

A
közösség
javára
Nemessándorházán
Kemencés udvar Kisrécsén
Kisrécsén minden évben – így most is – az augusztus 20-át követõ
elsõ vasárnap tartjuk, tartottuk a település búcsúját Szûz Mária tiszteletére, utána pedig a Kendlimajori Nosztalgia Parasztudvarban egy tartalmas rendezvénysorozat zárásaként borral, pálinkával, üdítõvel, zsíros kenyérrel, népzenével, táncházzal intettünk búcsút a nyárnak.
Szombaton pedig falunapot rendeztünk, ahol a hagyományos Lókötõ
fesztiválhoz kapcsolódva kemencés udvart adtunk át – mesélte Tóth
Lúcia polgármester.

– A Pannonhát Dél-Zalai Turisztikai Egyesülettel közösen, az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési
Egyesület (IDZVIDE) jóváhagyásával, az Európai Unió Leader programjához kapcsolódva, 15 millió forint fejlesztési támogatást nyertünk egy közösségi tér megvalósítására. Fölavattunk a turistákat és

átadott, ugyancsak fedett színpadunkhoz és a nézõtérhez. Elkészült
a férfi-nõi mosdó, a rendezvényeken fellépõk komfortját pedig már
egy öltözõhelyiség is segíti.
Az IDZVIDE helyi termékeket és
termelõket felvonultatva kiállítóként is részt vett a falunapon.
Kecskesajt, horgolt dísz, zakuszka,

az itt lakókat egyaránt szolgáló,
családi rendezvényeknek, esküvõi,
születésnapi és névnapi partiknak
is kulturált körülményeket biztosító, sütési-fõzési lehetõséget kínáló, grillezõvel, vaslappal füstölõvel
felszerelt, teljesen fedett udvart,
ami stílusában is illeszkedik a már

padlizsánkrém,
faragott
tál,
decoupage doboz is gazdára talált.
A gyerekek népi játékokat próbálhattak ki, volt póni lovaglás, mesekörhinta, óriáscsúszda, ugrálóvár,
trambulin. Az Ollóvágta játszóházban Lengyák István pedagógus, a
magyar kultúra nagykanizsai lovag-

ja várta az apróságokat. Helyi, környékbeli és Lendváról érkezett csoportok is felléptek és a tavalyi
sztárvendég: a Doktor Grog újra eljött és hatalmas sikert aratott. Az
idõjárás is kegyes volt a jó hangulatú rendezvényhez. A vendégeknek
vacsoraként babgulyást, kétféle
pörköltet, tarhonyát és savanyúságot szolgáltunk fel. Az új kemencékben pedig pogácsát sütöttünk
és dödöllét pirítottunk.
– Milyen falufejlesztési terveket dédelgetnek?
– Egy évvel ezelõtt áradás miatt
a faluba vezetõ bekötõút egy szakaszát le kellett zárni a jármûforgalom elõl. A heves esõzések következtében megáradt Bakónakipatak kártételét mindenképpen
mérsékelni szeretnénk. A katasztrófavédelem helyi igazgatóságával
karöltve, több önkéntessel közösen részt vettünk egy kétnapos
képzésen, ahol a szakemberek
megtanították, hogy a kiérkezésükig, hogyan tudunk megfelelõ módon védekezni, precízen zsákolni,
gátat építeni.
A Kendli-falurészen található
Kossuth utca burkolatának javítását
is szeretnénk elvégezni, de a jelenlegi pályázatok egyelõre erre nem
adnak segítséget. A csapadékvízelvezetés precíz megoldását is napirenden tartjuk. A pályázati feltételek szigorítása miatt pillanatnyilag kedvezõtlenebb helyzetben vagyunk, de keressük a lehetõségét
annak, hogy végérvényesen megoldjuk ezt a problémát is. Folytatjuk a közmunkaprogramot. Folyamatosan épül-szépül, csinosodik a
Szûz Mária Világ királynõje kápolna
körüli közterületünk is.
– nemes –

Nemessándorházán új háza
épült Istennek, amit az augusztus
22-én tartott községünnep alkalmával a Mindenható gyámolító
pártfogását kérve szentelt és áldott meg Ilyés Dénes búcsúszentlászlói plébános, a helyi egyházközség lelki vezetõje.

A közép-zalai község lakóinak
szeretetét, összetartozását, bajtársiasságát erõsíteni szándékozó, a
Szent Család tiszteletére emelt kápolnát a keresztény és nemzeti hagyományok szerint avatták föl. A
falu közössége egy lelket melengetõ ajándékkal lett gazdagabb a
Dobrovolszky család nagylelkû adományozása révén, az
itt élõ melegszívû
emberek anyagi felajánlása közvetítésével továbbá a helyben lakók közösségért végzett társadalmi munkája segítségével.
A kulturális programokkal, helyi és
környékbeli fellépõk
zenés-táncos-énekes
mûsoraival
kísért,
bállal záruló ünnep
alkalmával átadták a
felújított polgármesteri hivatal épületét
is. Antal Sándorné
polgármester a község
centrumában
mondott avatóbeszédében kiemelte: a
százéves régi községháza megérett a
felújításra. Az adósságot fel nem halmozó önkormányzatoknak
odaítélt

kormánytámogatás
összege
Nemessándorháza esetében 6,5
millió forintot tett ki. A település az
elmúlt 24 évben egy fillér tartozást
sem halmozott föl, ezért is találták
érdemesnek a szabad felhasználású
támogatás odaítélésére. Fölújították a tetõt, a ház új hõszigetelést,
külsõ színezést kapott, de kiépítették a kazánházat, új központi fûtést
szereltek be és megújították a férfi
és nõi mosdóhelyiségeket, kicserélték a nyílászárókat és az épületet
belülrõl is szépen lefestették, átalakították a közösség javára, a kor
színvonalának megfelelõen.
Nemessándorháza soha nem látott fejlõdés útjára lépve, a jövõre
nézve is nagyszabású fejlesztéseket
kíván megvalósítani, az itt élõk mindennapjait alapjaiban megváltoztató beruházások terveit dédelgeti
oly módon, hogy a falu jellegét, patináját, békéjét, nyugalmát, meghittségét mindvégig megõrzi. További felelõs gazdálkodás, kiszámítható helyi adópolitika, ügyfélbarát
hivatali apparátus is segíti a sikerek
elérését, a falu gyarapodását.
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Balatonmagyaródon hagyomány, hogy a falunapot egybekötik az államalapítás augusztus
20-i megünneplésével. Ennek
leglátványosabb mûsorrészeként
lézershow-t tekinthettek meg a
helyiek, mely a honfoglalástól
napjainkig vitte végig hazánk történetét. Nem feledkezve meg
Balatonmagyaródról, hiszen a
színpompás képek között a tele- rültünk, mert évek óta nagy ráfize- kétezer lélekszám alatti települések
pülés címere is megjelent.
téssel mûködött. Ez idén mintegy nem rúghatnak labdába. Szerethárommillió forintot tett volna ki, nénk azokat az épületeket, melyeamit nem vállalhatunk be a mind- ket a közelmúltban újítottunk fel,
A helyi közösségek életében na- össze napi húsz adagot elõállító megfelelõen karbantartani és üzegyon fontos események az ünne- konyha kedvéért. A konyha helyisé- meltetni. A mûvelõdési házzal kappek, melyek alkalmat adnak a visz- gei elavultak, ahogy az eszközök is, csolatban továbbra is az az állásszatekintésre, az elérendõ célok így felesleges pénzkidobást jelen- pontom, hogy sokkal több lehetõmegfogalmazására. Kalász Mátyás tett volna a konyha EU-szabvány ség rejlik benne, mint ami jelenleg
polgármesterrel az elmúlt hónapok szerinti átalakítása is. Ehelyett egy ki van használva. Önerõbõl újítottuk
történéseirõl és a jövõbeni tervekrõl beszélgettünk.
–Polgármesteri programomban
a középületek, közterek rendbetételét határoztam meg elsõ célként.
A kultúrház és a polgármesteri hivatal rekonstrukcióját egy kistérségi pályázatnak köszönhetõn az új
buszöblök, buszvárók kialakítása
követhette. Bár még vannak garanciális feladatok, mindenesetre
az új létesítmények a közlekedésbiztonság javítása mellett az utcaképet is szépítik. A közbiztonság is
javult a településen. A digitális éjjel-nappal látó kamerákból ez idáig
nyolcat szereltünk fel a meglevõ
négyhez. A rendszert most bõvítjük négy újabb térfigyelõ kameráKalász Mátyás polgármester felszeli az új kenyeret.
val, melybõl az egyik rendszámfigyelõ lesz. A mellékutakat is figye- sokkal jobb megoldást találtunk a fel az épületet, és a nulláról indulva
lik a kamerák, melyek a házak kö- szociális étkeztetés biztosítására. A felszereltük minden olyan berendezött haladva csatlakoznak be a te- zalakarosi konyháról szállítjuk az zéssel és technikai eszközzel, amit
lepülést átszelõ fõútba. Teszünk ki ételt, amely nemcsak finom és vál- funkciója megkövetel. Ezért sem
kamerát a falu déli végére is. tozatos, de olcsóbb is.
szeretném, hogy sporttevékenyAhogy említettem már, nõtt a köz– Az elmúlt években több beru- ségnek adna helyet, mint korábbiztonság a faluban, de hogy ez így házást is megvalósítottak. A foly- ban. A játék hevét ugyanis rongáláis maradjon, kellenek a kamerák, tatásban milyen feladatokat sze- sok kísérték. Nem a kultúrházba vamelyek akár egy közúti balesetnél retnének elvégezni?
ló a sport, melynek tudunk megfeis hasznosak lehetnek a tisztázandó
– A járdák felújításával folytat- lelõ helyszínt biztosítani megalapokörülmények tekintetében.
nánk a munkát. Adtunk is be egy zott igény esetén.
Az elmúlt idõszak történései kö- pályázatot, ami nem nyert, ezért
Örömünkre szolgál, hogy elinzé tartozik az is, hogy július 31-ével újból próbálkoztunk. Egyelõre úgy dult a közösségi szervezõdés, melymegszüntettük az önkormányzati tûnik, túl sok reményünk nincs, nek szép környezetet biztosít a kulkonyhát. A lépésre azért kénysze- mert olyan hangok vannak, hogy a túrház a könyvtárral. Az intézmény
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CÉL, MOTIVÁCIÓ ÉS ÉRTELEM A KÖZÖSSÉGÉPÍTÉSBEN

Egy csapatként Balatonmagyaródon
helyet ad az idõsek klubja és a KisBalaton Alapítvány, valamint a civil
szervezetek tevékenységének és
programjainak. Összehoztak egy
énekkart és egy színjátszó csoportot is, melyek felléptek az augusztus 20-i falunapon is és még nagyon sok más rendezvényen.
– Jól sikerült a rendezvény?
– Igazán tartalmasra sikeredett
az államalapítás ünnepével összekötött falunapunk. A program reggel szentmisével kezdõdött, melyen a plébános úr megáldotta az
új kenyeret. Közben a fõzõverseny
csapatai is munkához láttak, finom
ételekkel gondoskodva az ellátásról. A jó hangulatú rendezvényen
fellépett az énekkar, a tánccsoport,
a karatésok, valamint a színjátszók,
akik a régi aratást mutatták be népi játék formájában és egy tréfás
jelenetet is elõadtak. Vendégszereplõkként
köszönthettük
a
zalakomári táncosokat és a tangóharmonikásokat valamint a marcali
énekeseket. Volt szalonnasütés és

a nap zárásaként bál. Az ünnep
csúcspontjaként alkalomhoz illõ
fantasztikus lézershow-t tekinthetett meg a közönség.
A rendezvény sikere mutatja,
hogy a közösségi élet területén elindult valamiféle elõremutató irány.
Ahhoz képest, hogy itt korábban
mennyire leült minden, az embereknek van kedve újra kimozdulni.
Úgy gondolom, aki ebben részt
vesz, érzi annak hasznát, hogy közösségben töltheti idejét. Nem beszélve arról, hogy most már van
egy olyan csapatunk, melyre közösségi szinten számítani lehet, itthon,
de más települések programjain is.
– Úgy tudom, hogy a Kányavári-szigetet idén nem önök üzemeltetik.

– A Kányavári-sziget üzemeltetését átvette a vízügy, ezzel önkormányzatunkról nagy terhet
vett le. A sziget a helyiek számára
természetesen továbbra is ingyenesen látogatható. Településünk
itt a Balaton-felvidéki Nemzeti
Park területén egyébiránt nagyon
be van szorítva, hiszen bármit
szerettünk volna tenni, mindenhez a nemzeti park és a vízügyi
igazgatóság engedélyére van
szükségünk.
Mindazonáltal szeretnénk nyitni
a világra, ezért is gondolkodunk a
régi iskola épületének felújításában, ahol szálláshelyeket alakítanánk ki. A Kis-Balaton páratlan élõvilága vonzza a természetjárókat,
fotósokat, diákokat, akik madármegfigyelésre érkeznek a környékre. Persze alapos átgondolást
igényel ez a tervünk is, ugyanis
csak olyan beruházásba kezdenénk, amit utána fenn tudunk tartani és természetesen nem ráfizetéses.
Balatonmagyaród kis település,
itt csak saját magunkra számíthatunk. Elõrelépni csak úgy lehet, ha
a falu közössége, a véleménykülönbségek tisztelete mellett, egy
emberként, egy csapatként fog
össze a településért. Ennek jó példáját láthattuk az augusztus 20-i
falunapon – hangsúlyozta Kalász
Mátyás.
Antal Lívia

KANIZSAI KULTURÁLIS KÖZPONT

Hagyomány és minõség
hagyomány és a minõség kötelez: Nagykanizsa Megyei Jogú Város kiemelt támogatásával, a városban található kultúrapártoló szervezetek, vállalatok, cégek, vállalkozások
szponzorálásával a Kanizsai Kulturális Központ
(KKK) munkatársai ismét gondoskodnak arról, hogy
a november 6-7-én megrendezendõ Kanizsa Nemzetközi Jazz- és Világzene Fesztivál a mûfaj kétnapos, remekbeszabott ünnepe legyen – mondta
Kovácsné Mikola Mária, a KKK igazgatója.

A

– A nagykanizsai jazzfesztivál immár 42 éve a megye egyik legjelentõsebb nemzetközi kulturális attrakciója, amelyre a közönség eljön Ausztriából, Szlovéniából, Horvátországból és még Hollandiából is. Az
elsõ nap koncertet ad a Kanizsa Big Band – vendég:
László Attila, majd a Szõke Nikoletta Quartet. Ezt követõen
22 órakor a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ (HSMK) Színháztermében – Magyarországon csak e fesztiválon szereplést vállalva – lép sztárvendégként színpadra a világhírû amerikai énekes, Kurt Elling
Quintetje. November 7-én elõször az 1705 Trió, utána a népszerû Trió Squelini lép föl két
olasz muzsikus vendégszereplésével, David Boatoval és Ares
Tavolazzival. Öröm, hogy Nagykanizsát egyre többen azonosítják külföldön a magas színvonalú fesztivál helyszíneként.
Jegyek a www.jegymester.hu
oldalon is már beszerezhetõk.
E kiemelt rendezvényen kívül õsszel és télen is több
színvonalas program várja az érdeklõdõket.
Felnõtt-, gyermek- és ifjúsági színházi produkciókra kínálunk bérleteket. Befogadó színházként jó kapcsolatot ápolunk az ország szinte valamennyi színtársulatával, anyagi lehetõségeinket figyelembe véve
válogathatunk a darabok között, és már nem csak fõvárosi, de vidéki színházak is szerepelnek majd nálunk
egy-egy bemutatóval. Nagyon népszerû színmûvé-

szeket felvonultató produkciókat sikerült idecsábítani. Egy évtizede tapasztaljuk, hogy a kiváló minõségû
színházi elõadásokra folyamatos igény mutatkozik. A
publikum azt is díjazza, ha olyan színészeket látunk
vendégül, akik gyakran szerepelnek a médiában. Ráadásul sikerült bérletáremelés nélkül összeállítani a
nívós színházi repertoárt. Nem mondunk le a komolyzene támogatásáról.
A Filharmónia Magyarország Non-profit Kft.-vel legendás együttmûködést megvalósítva, minden évben szervezünk egy, november közepén kezdõdõ,
négy koncertbõl álló hangversenysorozatot. Az esemény látogatottsága évrõl-évre igazolja, hogy Nagykanizsán szép számmal élnek a színvonalas kultúrát,
az értékes muzsikát megbecsülni képes polgárok. A
HSMK-ban és a térségben mûködõ klubok, szakkörök,

ismeretterjesztõ sorozatok, versenyek és tanfolyamok is folyamatosan indulnak. A tudományos életben
már bizonyított, népszerû szaktekintélyek lesznek
vendégei a lelki egészség és a családi és párkapcsolatok témakörét körüljáró elõadás-sorozatoknak. A kis,
alkotó közösségekkel, öntevékeny mûvészeti csoportokkal szoros együttmûködésben vagyunk, mert a
nagy dolgok mindig a kicsitõl indulnak el.
– nemes –
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MIKOR A SOK MUNKA GYÜMÖLCSE BEÉRIK

Alsópáhok sikerei a falufejlesztésben
Alsópáhok önkormányzatának életében sikeres évnek
ígérkezik a 2015-ös esztendõ is. Az eltelt háromnegyed
év mérlegében több beruházás megvalósítása szerepel,
ugyanakkor a hátra lévõ hónapok sem telnek el fejlesztések nélkül a településen.

– Május végére fejeztük be a
közvilágítás energiatakarékos átalakítását. Valamennyi utcában
korszerû LED-es fényforrásra cseréltük a korábbi lámpatesteket.
Örömünkre szolgál, hogy a közelmúltban a projekt elszámolása is
megtörtént, az ellenõrzés során
mindent rendben találtak – tekintett vissza Czigány Sándor polgármester. – De nem ez volt az
egyetlen pályázat, mellyel kiadásaink csökkentését céloztuk meg.
Energetikai beruházást valósítottunk meg a polgármesteri hivatalban is. A fõ- illetve a melléképület
tetejére szerelt napelemes rendszer az áramellátást fogja biztosítani takarékos módon. Szeptember elején történt meg a beruházás mûszaki átadása, a tényleges
üzem a szolgáltatóval (e.on) való
szerzõdéskötés után indulhat el.
Egy harmadik pályázat pedig
az óvodát és a konyhát érinti. A
fûtéskorszerûsítés során kondenzációs kazánt állítunk üzembe, míg a konyhában a munkakörülmények javítása érdekében levegõfrissítõ rendszert rendszert
építünk ki a gépek és eszközök
beszerzése mellett. A munkát az

õszi iskolai szünetben fogja elvégezni a kivitelezõ. Ezzel párhuzamosan a BM-es pályázatban szerepelt egy járdaszakasz felújítása
valamint a tornaterem padlózatának cseréje, de ezekre sajnos
nem nyertünk támogatást. Országosan óriási érdeklõdés kísérte ezt a pályázati kiírást, hiszen a
3,5 milliárdos keretösszegre 55
milliárd forintnyi igény érkezett.
Tartaléklistára helyeztek bennünket, erre a beruházásra újra pályázhatunk.
– A fejlesztések mellett nagy
gondot fordítanak a település
köztereire is.
– Lakókörnyezetünk szépítésére, a folyamatos parkosításra valóban mindig nagy figyelmet szánunk. A falu déli végén e célból
alakítottunk ki egy tündérkertet,
ahol szépen növekednek a tavasszal elültetett õshonos gyümölcsfák. Településünk még vonzóbbá tétele érdekében jutottunk
arra a döntésre, hogy megbízunk
egy kertészetmérnököt, aki irányítani a fogja a parkosítást, a növények telepítését és gondozását.
A tündérkert mellett van egy
új, telkesített belterületünk, ahol
az elmúlt években megkezdtük az
út kialakítását. A Kossuth utca
folytatásában az új lakórész elsõ
nyolc telkére a közvilágítás kiépítését is terveztetjük.
A belterületi utak rendbetétele szintén folyamatosan jelentkezõ igény, mely feladatra az elmúlt
években nem volt célzott pályá-

zati kiírás. Ezért is bízunk az új uniós idõszak
pályázati lehetõségeiben, hiszen támogatás
nélkül saját erõbõl az
önkormányzati utak rekonstrukcióját jóval lassabb ütemben tudnánk
megoldani.
– Ebben az évben új
hulladékgazdálkodási
törvény lépett életbe. A
Czigány Sándor polgármester
lakosság által történõ
szemétszállítási díj fizetésre való hattunk. A 6,5 millió forintos támogatáshoz 2,5 millió forint önáttérés mikorra várható?
– Alsópáhokon a lakossági sze- erõt tettünk. A TAO programra
métszállítási díj megfizetését már idén is pályáztunk, meglévõ gésok-sok éve átvállalta önkormány- peink tárolására építenénk egy
zat. Sokan tévedésbõl ezt a díjat raktárt jövõre. Az önkormányzat
összekeverik a kommunális adó- és a tûzoltó egyesület egy-egy új
val, pedig a szemétszállítás költsé- falubuszt nyert. Így lehetõsége nem azonos. A július 31-ével günk nyílik arra, hogy a nyolcéletbe lépõ új jogszabály-módosí- éves falubuszunkat eladjuk,
tás kimondja, hogy a szemétdíjat melynek vételárából a GESZ-nek
annak kell megfizetni, aki megter- vásárolunk munkagépeket karmeli. Képviselõ-testületünk a la- bantartási feladatainkhoz.
– A rendezvények tekintetékossági szemétdíj fizetésének
ügyében õsszel fog határozni. ben mozgalmasan telt el a nyár?
– Igen, sõt ez idáig az egész
Várhatóan januártól kell majd a lakosságnak megfizetnie a saját év. A saját rendezvényeink melmaga által termelt szemét elszál- lett két országos eseménynek is
házigazdái lehettünk, május elelítási díjat.
jén a Magyar Vöröskereszt világnapi ünnepségének, míg a hónap
végén az országos népzenei minõsítõ versenynek. Tizenkilencedik alkalommal rendeztük meg a
falunapot júniusban, melyen elismertük civil szervezeteink kiváló
munkáját. Mûvészeti csoportjaink
sikerét
mutatja,
hogy
az
Allegrezza Kamarakórussal a szerbiai Péterréve községben kulturális rendezvényen vehettünk
részt a közelmúltban. Önkéntes
tûzoltóink idén is remekül szerepelnek az országos kismotorfecskendõ-szerelõ bajnokságban. A
lányok az elsõ-második, míg a
fiúk a második helyen állnak. A
záró forduló Zalaszentivánon lesz
Továbbra is gondot okoz a fe- szeptember végén.
Két közeli eseményre szeretlelõtlen, törvényt sértõ emberek
által a más településekrõl idehor- ném felhívni a figyelmet.
dott szemét. Ezért a temetõnél Alsópáhokon szeptember 20-án
megszüntettük a külsõ konté- rendezi meg a Vöröskereszt
nert, csak a temetõn belül van keszthelyi alapszervezete az
hulladéktároló edény, kizárólag az Aranykorúak szüreti fesztiválját. A
ott keletkezett hulladék elhelye- látványos felvonulásra 8-9 telepüzésére. Egyébiránt kamerákkal fi- lésrõl jönnek. Érdemes lesz eljöngyeljük az érintett területeket, az ni. Szeptember 26-án az alsóillegális szemétlerakás ügyében páhoki aranykorúak napját tartjuk, melyen Dankó Szilvia lesz a
már több feljelentést tettünk.
A térfigyelõ kamerarendszer sztárvendég.
Czigány Sándor polgármester
bõvítésének lehetõsége után az
egész községet érintõ ellenõrzést végül egy újabb jó hírt osztott
meg. Az elmúlt héten háromfõs
tudunk végezni.
– A hírek nyertes pályázatok- delegáció látogathatott el Brüszszelbe, jutalmul a tavalyi Európa
ról is szólnak…
– A TAO sportfejlesztési prog- Hét vetélkedõm elért elsõ helyeram keretében egy nagy teljesít- zésért.
– liv –
ményû fûnyíró traktorhoz jut-

MURCI FESZTIVÁLRA KÉSZÜLNEK

Sármellék: felpörögve nyáron is
Közigazgatási szünet ide, szabadságolások oda, a nyarunk sok mun- Jobb-körmenet, az új kenyér, az alkával, tevékeny feladatellátással telt Sármelléken – pillantott vissza az kotmány is.
elmúlt idõszakra Horváth Tibor polgármester.
A nyár végén nekiálltunk a közvilágítási rendszer felújítási program tervezésének. Év végéig 19
– A Sármellék és Zalavár közvet- polgárõr egyesületünk a már meg- millió forint összegû önkormányzalen szomszédságában lévõ repülõ- lévõ, tavaly megvásárolt autója ti finanszírozásban az összes teletér kármentesítésére július köze- mellé megnyert egy kilenc szemé- pülési lámpatestet energiatakarépén sikerült pontot tenni. Az évek lyes kisbuszt, amelyet októberben kos LED-ekre cseréljük.
óta húzódó problémán sikerült úr- vehet át a rendkívül aktív civil
Készülünk a szeptember 26-án,
rá lenni. Az 1990 októberéig a egyesületünk vezetése. A lakosság szombaton tartandó falunapunkra,
szovjet 5. gárdaezred által használt közösségi közlekedését is jól fogja a vígságos Murci Fesztiválra, amit
repülõtéren egykor állomásozó ka- szolgálni az új beszerzésû személy- idén több újdonsággal is szórakoztonai repülõgépek szakszerûtlenül gépjármû.
tatóbbá kívánunk tenni. Meghívtuk
tárolt üzemanyaga elszennyezte a
A tavaly felújított, 30 férõhe- a testvértelepülések delegációit és
talajt és magát a talajvizet is. A ha- lyes, a nonprofit kft. által üzemel- számukra külön programokkal is
nyag kezelés miatt az üzemanyag- tetett „Le a cipõvel” Gyermek- és készülünk. A környékbeli polgártartályok és a tankoláshoz használt Ifjúsági Tábor – ami ideális helyszínt mesterek pörköltfõzõversenyére
csõvezetékek szivárogtak, benzin- biztosít a kikapcsolódásra, feltöltõ- szeptember elejéig már hatan adnel, gázolajjal és kerozinnal szeny- désre, felnõtteknek, gyerekeknek, ták le jelentkezésüket.
nyezték a környezetet. A szomszé- egészségeseknek és fogyatékkal
A helyi, nemrégiben a zalavári
dos telkeken ásott kutakban a élõknek egyaránt – eredményes tagintézménnyel gyarapodott iskoszénhidrogén-származékok jelen- fõidényt zárt. Sok olyan csoport ke- la nyári karbantartási munkáit önlétét már a két évtizeddel ezelõtti reste föl az ifjúsági szálláshelyet, kormányzati segítséggel végeztük
vizsgálatok is igazolták. Hosszú, ke- akik megismerkedtek a település el. Anyagi támogatást nyújtunk a
mény és összetett munka startolt és a környék látnivalóival. Május az néptáncoktatáshoz és a színjátszó
négy évvel ezelõtt, ami magában osztálykirándulások idõszaka volt, szakkör fennmaradásához. Az
foglalta a talaj és földtani közeg ki- június közepén a fogyatékkal élõ önálló óvodánknál szükséges nyári
termelését, a már nem használt diákok töltötték meg élettel a tá- karbantartásokat is elvégeztük.
épületek elbontását, a térburkola- bort. Késõbb egyházközségi tábo- Otthonosabbá, lakhatóbbá még
tok feltörését, a földbe süllyesztett rozók érkeztek a fõvárosból, majd gyermekbarátabbá tettük az apróóriástartályok és csõvezetékek ki- Tatáról. A helyi gyerekeket augusz- ságok intézményét.
bontását, a közmûvek áthelyezé- tus elsõ hetében egy sok szórakoAz ÁMK épületében található
sét. Az egészségre káros anyagok zást kínáló, mozgásos játékokat, könyvtárunkban a régi és új olvasóforrását a nyáron sikerült véglege- drámajátékokat, kézmûves foglal- inkat is várjuk 13 ezer kötetnyi
sen eltávolítani, a talajt megtisztí- kozásokat
magában
foglaló, könyvvel, napilapokkal, folyóiratoktottuk.
A Kis-Balaton, a Balaton, a repülõtér bruttó 4,3 milliárd forint támogatási összegbõl végre megszabadult a szennyezés általi kockázatoktól. A pályázatot beadó Sármellék–Zalavár Repülõtér Kármentesítõ Társulás a teljes kivitelezési öszszeg száz százalékát elnyerte a
munkálatok költségeinek fedezésére. A környezeti károkat sikerült
úgy
helyreállítani,
hogy
a
szennyezõanyagok mértéke augusztusban az illetékes környezetvédelmi hatóság által is elfogadott
határérték alá csökkent és még a
tereprendezésre is futotta a költségekbõl. A pénzügyileg sikeresen
lezárt projekt eredményes végrehajtása lehetõséget biztosít a repülõtér területén dolgozók és az uta- egyhetes napközis tábor várta au- kal, hétköznaponként már délután
zóközönség számára a tiszta és gusztus elején. A Nemzeti Tehet- kettõtõl ötig is. A kitûnõen felszeegészséges munka- és környezeti ségprogram keretein belül hagyo- relt Oktatási Központban folyamakörülmények kialakítására. Öt évig mányõrzõ táborban ismerkedtek tosan zajlanak különféle tanfotartó monitoring rendszert kell az érdeklõdõk a helyi népszokások- lyamok, képzések, kurzusok.
fenntartanunk.
kal, a falu hagyományaival, népi
A temetõ felújítását is minden
A futballpályánkon kiépítettük a kultúrájával, népviseletével.
évben igyekszünk folytatni. A hulköltséghatékony automata öntöEgy másik, húszfõs diákcsoport- ladékok tárolására szánt gödör
zõrendszert. A gondosabb pálya- tal a nyár folyamán egyhetes láto- mellé most betonfalat húztunk, új
karbantartást segítõ berendezést a gatást tettünk „erdélyországi” test- fákat telepítettünk és az utak rendsportegyesületünk nyerte egy pá- vértelepülésünk meghívásának ele- be tételérõl sem feledkezünk meg.
lyázaton, a Magyar Labdarúgó Szö- get téve. A Kovászna megyei erSok munkahelyteremtéssel kapvetségen keresztül. A harminc szá- dõk, szántók, legelõk közelségében csolatos terv (repülõtér), építési
zalék önerõt az önkormányzatunk található Csernáton községben a beruházással összefüggõ ötlet (fabiztosította. Szeptember közepéig vendéglátóink jóvoltából mindenki lumúzeum), idegenforgalmi idea
a pályát fûmaggal vetjük be. A foci- jól érezte magát.
(hajtány projekt), attrakciófejleszcsapatunk az idei õszi szezon hazai
Augusztus 20-át, az államalapí- tési elgondolás (bemutatóhely-lémeccseit a pályakarbantartás miatt tás hivatalos ünnepét idén elõször, tesítés) és az energiahatékonyság
Alsópáhokon játssza.
hagyományteremtõ jelleggel, már területét lefedõ falufejlesztési elA nyár folyamán eredményt hir- nem csak a templomban ünnepel- képzelés van a tarsolyunkban, amidettek a falubuszbeszerzést lehe- tük meg. Egyre többekben kíván- hez pályázati forrásokat keresünk,
tõvé tévõ pályázatok vonatkozásá- tuk tudatosítani, hogy a tûzijáté- hogy élhetõbbé tegyük szeretett
ban. A mintegy félmilliós önkor- kon kívül, e naphoz kötõdik István községünket.
mányzati támogatásból mûködõ király szentté avatása, a Szent
Nemes Norbert
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Új alternatíva a kalászosok õszi gyomirtásában
A nagy széltippan elleni védekezést õsszel tudjuk a legnagyobb hatékonysággal megoldani. Azonban gyakran hatékonysági vagy utónövény-problémákkal szembesülünk. Ezeket a hátrányokat védi ki
a 2015 õszén bevezetésre kerülõ Bizon nevû repce
gyomirtó készítmény.

A hibrid vagy nagy termõképességû õszi búzák alacsony vetõmagnormájának köszönhetõen õsszel jelentõs tere van a gyomnövényeknek. Ha az ilyen állományokat áprilisig gyomosan hagyjuk, akkor termésveszteség jelentkezik a tavaszi gyomirtásig.

Szükség van tehát egy olyan jellegû õszi gyomirtásra, mely kiküszöböli a fent felsorolt tényezõk hátrányait
z Széles hatásspektrumú (levélen és talajon ke- és egy teljesen más dimenziót nyújt a termelõk részére.
Ennek záloga a Bizon.
resztüli hatás).
z Hosszú hatástartam (tenyészidõ végéig teljes
Hatóanyag-tartalma: 15 g/l penoxsulam + 3,75 g/l
gyommentességet biztosít).
florasulam + 100 g/l diflufenikan
z Kiváló hatékonyság nagy széltippan és a legtöbb, köztük nehezen irtható (árvácska, veroni- Javasolt dózis: 0,8–1,0 l/ha
ideje:
preemergens
vagy
korai
ka-, árvacsalán fajok) magról kelõ kétszikû Kijuttatás
posztemergens (a kultúrnövény 1 leveles állapotától
gyom ellen.
bokrosodásig (BBCH 11-23)
z Nincs utónövény-korlátozás.
Idõzítés: Preemergensen vagy a gyomok szik-2 leveles
állapotában (nagy széltippan 1-3 leveles fenológiai
Az õszi kalászos gabonákban, elsõsorban a nagy
állapotában), fagymentes idõszakban (max. 5 0C )
széltippannal fertõzött területeken terjedt el az õszi
gyomirtási technológia, melynek oka, hogy õsszel haté- Kiszerelés: 5 l
konyabban el lehet végezni a védekezést. Számos ha- Javasolt lémennyiség: 200–300 l/ha
tóanyag áll rendelkezésünkre a probléma megoldására, Keverhetõség: rovarölõ szerekkel keverhetõ illetve korai posztemergens kezelés esetén 0,5 l/ha Polyglycol
azonban az elmúlt években olyan folyamatoknak vahozzáadása javítja a hatékonyságot
gyunk tanúi, melyek megkövetelik az új, markánsabb
Hatástartam: a tenyészidõszak végéig gyommentessémegoldások használatát.
get biztosít
A nagy széltippan egyre erõteljesebb térbeli terjedé- Engedélyezett kultúra: õszi búza, õszi árpa, rozs,
tritikálé
sével egyre komolyabb termésveszteséget okoz a kalászos gabonákban (ha a nagy széltippan fertõzöttsége Talajigény: 1,0% humusztartalom felett
2-3 db/m2, akkor a terméskiesés eléri az 5%-ot, 8–10 Csapadékigény: a talajhatáshoz szükséges a kezelést
követõ 2 héten belül lehulló 15–20 mm csapadék
db/m2-nél ez az érték 10–15%, míg 15–20 db/m2-nél már
20–25% is lehet). Ez akár 500–1200 kg/ha termésvesz- Utónövény normál esetben: betakarítás után bármi
vethetõ
teséget is képes okozni.
Az elmúlt évek enyhe téli idõjárásának köszönhetõ- Kifagyás esetén (sekély talajmûvelést követõen) tavasszal vethetõ utónövény: tavaszi kalászos, kuen a nagy széltippan csírázása nem áll le novemberben,
korica, napraforgó, olajretek, mustár, cirok, köles,
hanem december–január–február során is folytatódik.
fénymag, hagymaféle, kender vethetõ
Számos hatóanyag (pl. triaszulfuron) azonban nem rendelkezik hosszú hatástartalommal, így a tél során kelõk
Érdemes minden olyan területen õsszel elvégezellen már hatástalanok, vagy csak minimális hatással
ni a gyomirtást, amely õszi és kora tavaszi egy- és
bírnak.
A télvégi – kora tavaszi csapadékszegény idõszakok kétszikû gyomokkal erõsen fertõzött, mivel ez biztogyakoribbá válása eredményeként az áprilisig gyomo- sítja a legnagyobb terméspotenciált a kalászos gasan maradt állományok nagy veszteséget szenvednek bona számára.
el a víz- és tápanyagkonkurencia miatt.

MILYEN ELÕNYÖKKEL JÁR A BIZON HASZNÁLATA?

TERÜLETI SZAKTANÁCSADÓK:
HORVÁTH ZSOLT Tel.: (30) 444-9107
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