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Megjelenik Zala megye minden településén
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• internetes szolgáltatás
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INFORMÁCIÓS ÉS KERESKEDELMI MEGYEI LAP

NAGYVÁLLALATI BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA

Foglalkoztatásbõvítés
 A nagyvállalati beruházási támogatási program keretében 88
millió forintos vissza nem térítendõ támogatásban részesül a
Ganzeg Gép- és Acélszerkezet-

rendelkezésre. A program célja,
hogy az uniós támogatásban nem
részesülõ hazai nagyvállalatok
foglalkoztatást bõvítõ beruházásaihoz vissza nem térítendõ támo-

gyártó Kft. – jelentette be Varga
Mihály a Ganz Holding cégcsoport
zalaegerszegi gyárában tett elmúlt pénteki látogatása során.
A nemzetgazdasági miniszter
jelezte, a Ganzeg elsõként kap támogatást a most útjára induló
nagyvállalati beruházási támogaközösségek tudnak és ilyen élet- tási programból, melyben idén 15
erõs, összetartó közösség Zala milliárd forintos keretösszeg áll
megye is.
(Folytatás a 8. oldalon.)

gatást biztosítson, elõsegítve a
gazdasági növekedést különösen
az export területén.
Fitos Zoltán, a Ganz Holding Zrt.
elnök-vezérigazgatója elmondta, a
88 milliós állami támogatást élvezõ, 350 milliós beruházás során a
fémforgácsolást fejlesztik a zalaegerszegi gyárban, ahol 16 új dolgozóval növelik létszámukat.

Fotók: Antal Lívia

ZALA MEGYE DÍSZPOLGÁRA CÍMET KAPOTT DR. PAPP LAJOS

Ünnepi közgyûlés a megyeházán
A Zala Megyei Önkormányzat díjátadó ünnepségén – melyen részt
vett dr. Navracsics Tibor, az Európai Bizottság kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa –, elsõként dr. Pál Attila, a megyei
közgyûlés elnöke szólt az elmúlt évben végzett munkáról.

Többek között elmonda: A Zala
megyei területi operatív program
keretében több mint 22 milliárd
forint áll rendelkezésre 17 konst-

Dr. Pál Attila

rukció alapján. A megyei önkormányzat két nagy pályázatban
vesz részt: a zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítá-

Dr. Navracsics Tibor

sában, 963 millió forint összértékben, ötéves idõtartammal,
míg a másik komoly feladat a Zala Kétkeréken – kerékpárút-fejlesztési projekt, közel egymilliárd
forinttal. Az önkormányzat részt
vesz interregionális pályázatokban is, amely három határon átnyúló programokhoz is kapcsolódhat.
Dr. Navracsics Tibor köszöntõjében arról beszélt, hogy Európa
lehet ugyan válságban, de ha a
közösségekre alapozzuk Európa
jövõjét, igenis van kiút a jelenlegi
válságból. „Az európai identitás
nem valami ördögtõl való dolog,
hanem pontosan az, amit mi a
hétköznapokon megélünk: itt élni
Európa közepén Zala megyeiként,
közép-európaiként, európaiként
együttmûködve más közösségekkel” – fogalmazott az uniós biztos, hozzátéve: ünnepelni csak

Dr. Papp Lajos
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HIRDETÉS

A Zalai Napló
legközelebbi száma

2016. október 18-án jelenik meg.

ISKOLAI, ÓVODAI, IRODAI BÚTOROKAT A GYÁRTÓTÓL!

„DEÁK-DIÁK” KFT. SÖJTÖR
Tel./fax: 92/569-033 • Tel.: 06-30/9398-358 Tel./fax: 92/569-035
Web: ddbt.t-online.hu • Email: ddbt@t-online.hu  Telephely: 8897 SÖJTÖR, DEÁK FERENC U. 187.
SZEKRÉNYEK • TÁBLÁK • FOGASOK • ASZTALOK • PADOK • SZÉKEK • ÁLLVÁNYOK
KIEGÉSZITÕ BÚTOROK • PÓTLÁSOK • SPORTSZEREK • TANESZKÖZÖK
Magánszemélyeknek is… pl.: franciaágyak, egyedi konyhabútorok stb…

ÉRDEKLÕDNI A FENTI TELEFONON ÉS CÍMEN LEHET!
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MEGYE

KRÓNIKA
Szilvás pörkölt és nyúlhalászlé
is színesítette az ételkínálatot
Szilvágyon, a Göcseji Szilvafesztivál fõzõversenyén. A tizedik alkalommal megrendezett fesztiválon az önkormányzat köszönetét
fejezte ki azoknak, akik az eltelt
egy évtized alatt tevékenyen
vették ki részüket a népszerû
esemény szervezésébõl és megvalósításából.

Dr. Pál Attila, a megyei közgyûlés elnöke ünnepi beszédében a
polgármestert idézte, aki korábban kijelentette, hogy a rossz
idõjárás miatt talán át kellene nevezni a programot gumicsizma
fesztiválnak. Szerencsére, most
az idõ kegyeibe fogadta a fesztivált. Az elnök szólt arról is, hogy
az elmúlt idõszakban az önkormányzat és a Szilvágyért Egyesület több tízmillió forintot hozott a
településre, ebben a megyei önkormányzat és a kormányhivatal
segítségét kérve, illetve pályáztak is. Mint mondta, a megyei önkormányzat ezúttal egy víztározó
építésében kíván segítségére lenni a településnek, mely megoldaná az esõzések okozta problémákat. Az ötvenmillió forintos beruházás reményeik szerint jövõre
valósul meg.
Pácsonyi Imre, közgyûlési alelnök, a fõzõverseny zsûrielnöke értékelésében elmondta, idén inkább a férfiak ügyeskedtek, és
fõztek olyan finomságokat, melyekkel könnyen a nõi szívekbe
lophatják magukat. Egyúttal minden csapatnak gratulálhatnak, hi-

TIZEDIK ALKALOMMAL SZILVÁGYON
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A MEGYE GAZDASÁGÁÉRT

Göcseji Szilvafesztivál Foglalkoztatási paktum

szen valamennyi étel dicséretére
válna egy ünnepi asztalnak. Ezt
követõen átadta az elismerõ okleveleket. A helyi Luter család teljesített a legjobban, akik bográcsban fõtt toros káposztával, tár-

csán sütött csirkeszárnnyal és
combbal, ponty patkószelettel valamint szilvás gombóccal kínálták
a vendégeket.
Péntek Katalin polgármester
folytatta az elismerõ oklevelek átadását azoknak, akik az elmúlt egy
évtizedben sokat tettek a rendezvény sikeréért, többek között sok
tízezer szilvás gombócot fõztek
meg. (Bár idén elfagyott a szilva,
úgy kellett vásárolni.) Így mások
mellett megköszönték a munkát a
Szilvágyért Egyesület és népdalkör
tagjainak, az elismerést Horváth
Istvánné vette át. A falu tisztelet-

beli polgára címet Laki Józsefné
volt körjegyzõ, valamint a fesztivált évek óta támogató Kovács Ferenc vehette át. A község kulturális és közösségi élete érdekében
végzett tevékenysége elismeréseként díszpolgári oklevelet kapott
Takácsné Gerencsér Erika.
Délelõtt Vigh László országgyûlési képviselõ Tündéri Település címet adományozott az önkormányzatnak, majd felavatták a felújított elsõ világháborús emlékmûvet. Egész nap fellépõk sora
szórakoztatta a résztvevõket.
– liv –

A Zala Megyei Önkormányzat konzorciumi partnereivel foglalkoztatási paktum program megvalósításába kezdett, melynek általános célja a megye gazdasági növekedésének elõsegítése.
A nyitórendezvényen Pácsonyi Imre, a megyei közgyûlés alelnöke ismertette részletesen a TOP által 963 millió forinttal támogatott, Zalai Innovatív Foglalkoztatási Paktum névre hallgató pályázati programot.
Hosszú távú cél, hogy a
megyei önkormányzat vezetésével létrejövõ, illetve már
mûködõ
foglalkoztatási
együttmûködések járuljanak
hozzá az Európa 2020 foglalkoztatási stratégia célkitûzéseinek megvalósulásához helyi és térségi szintû foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési
programok kidolgozásával és
megvalósításával.
A 60 hónapos program idõszakában a partnerségi hálózat kialakítása mellett 630
hátrányos helyzetû álláskeresõt vonnak be munkaerõ-piaci szolgáltatásokba, és képzésbe
helyeznek 180 fõt. Legalább 272 fõ (ebbõl 40 fõ önfoglalkoztató) hat hónapos elhelyezkedését támogatják. A paktum keretében álláshoz jutók közül a támogatás után legalább hat hónappal állással rendelkezõk száma 177 fõ lesz.
A projekt Zalaegerszegre és Nagykanizsára nem terjed ki,
mivel a két megyei jogú város egy-egy saját foglalkoztatási
paktumot hajt végre.
A Zalai Innovatív Foglalkoztatási Paktum megvalósításának
konzorciumi partnerei a megyei kormányhivatal, a megyei önkormányzati hivatal, a vállalkozásfejlesztési alapítvány és a Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
A projekt egyik fõ tevékenységeként gazdaság- és foglalkoztatásfejlesztési együttmûködési programot készítenek, széles
körû gazdasági és társadalmi partnerséggel, a megyei jogú városok és a helyi szereplõk bevonásával. Feladat többek között
a foglalkoztatási célú kormányzati intézkedések megvalósulásának segítése, a támogatások munkaerõ-piaci hatásának erõsítése.

Takácsné Gerencsér Erika díszpolgár dr. Pál Attila elnökkel.
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Amikor Virág, Zsófi és Blanka
néhány éve a Kreatív Nyelvtanulással elkezdtek nyelvet tanulni,
õk sem gondolták, hogy ilyen sikeres nyelvtanulók lesznek. Virág
és Blanka átlagos nyelvtanulónak tartotta magát, 27 évesen
mindössze egy nyelvbõl volt
bizonyítványuk. Életük nagy
felfedezésének érzik a módszer-

A tananyag kidolgozója Gaál
Ottó 27 nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon. Három dolog, amiért
érdemes ezzel a tananyaggal tanulni:
1. A könyvben szereplõ 8000
kétnyelvû mondatrész, mondat
és a hanganyag megtanít beszélni – tanári segítség nélkül.

EURES Információs Fórum

www.kreativnyelv.hu
Gaál Ottó nagysikerû tankönyveinek
bemutatója!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló
beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!

TÉMA:

Tájékoztatás a biztonságos külföldi
munkavállalással kapcsolatos tudnivalókról
álláskeresõk részére

ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ,
HORVÁT, SPANYOL, SVÉD, DÁN,
NORVÉG, OROSZ, PORTUGÁL,

HELYSZÍN:
Keszthelyi Ipartestület Székház (nagyterem)
8360 Keszthely, Bercsényi út 2/A.

HOLLAND, ESZPERANTÓ
tananyagok megtekinthetõk és
21.990 Ft-os egységáron megvásárolhatók:

Idõpont: 2016. 10. 05. 10-11 óráig
Részvételi szándékát 2016. október 3-ig
a vargaildi@lab.hu e-mail címre jelezze!

rel való megismerkedést. Azóta
ugyanis Virág kilenc, Blanka
pedig tizenhárom nyelvbõl szerzett középfokú nyelvvizsgát. Zsófi pedig 18 éves „kreatív nyelvtanuló", negyedikes gimnazistaként már tíz nyelvbõl vizsgázott
sikeresen, teljesítménye korosztályában egyedülálló.
Könnyedén, három-négy havonta tettek középfokú nyelvvizsgát, a felkészüléshez kizárólag a
Kreatív Tananyagot használták.
Figyelem, manapság gyakori,
hogy a középfokú nyelvvizsga
hiánya miatt a végzõsök fele nem
veheti át diplomáját!

2. A könyv tartalmazza a középfokú nyelvvizsga nyelvi anyagát – ezt a lányok eredményei is
bizonyítják.
3. Kiváló módszer újrakezdésre, szinten tartásra, sõt – újra elõvéve – bármikor felfrissíthetjük
vele nyelvtudásunkat anélkül,
hogy be kellene iratkoznunk egy
nyelvtanfolyamra.
További információ az alábbi
honlapon található, illetve az elõadáson, ahol elmondjuk a titkot,
hogyan lehet minden olyan emberbõl sikeres nyelvtanuló, aki
valóban komolyan gondolja, hogy
elsajátít egy idegen nyelvet.

NAGYKANIZSA:
2016. október 6-án (csütörtök) és 11-én (kedd) 17–19 óráig
Hevesi Sándor M. K. földszinti próbaterem (Széchenyi tér 5–9.)

KESZTHELY:
2016. október 7-én (péntek) és 14-én (péntek) 17–19 óráig
Balaton Kongresszusi Központ, Kacsóh Pongrác-terem

ZALAEGERSZEG:
2016. október 4-én (kedd) és 13-án (csütörtök) 17–19 óráig
Keresztury Dezsõ VMK (Landorhegyi út 21. fsz. 1. terem)
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Molnári elnevezéséhez illõen
egy mûködõ vízimalmot építene
a Murára. Az önkormányzat a település turisztikai kínálatát bõvítve csónak- és hajókikötõ létesítését is tervezi a sebes folyású határfolyóra. Augusztus végén utcabajnokságtól volt hangos a falu, az új mûfüves sportpályát
nagy érdeklõdés mellett vette
birtokba a lakosság. Azóta szep- ellátást biztosítaná. Ez egy száztember 24-én az ünnepélyes át- százalékos támogatottságú TOPadása is megtörtént.
pályázat, melytõl a 18-19 millió forintos beruházás költségeinek biztosítását reméljük. A fejlesztés ho– Az új 22x42 méteres mûfüves zadéka az intézmények fenntartásportpályát MLSZ-konstrukció ke- sára fordított költségek csökkenretében építettük meg a közel- tése.
múltban. Az elnyert támogatást
A Hevesi Jenõ utcában most kéközel 8 millió forintos önerõvel szítjük elõ az ivóvízhálózat elavult
egészítette ki önkormányzatunk. A eternit csõvezeték cseréjét, melypályát egy utcabajnokság kereté- re a folyamatos mûszaki meghibá-

– A mezõgazdasági utak felújítását, karbantartását szolgáló pályázati kiírás hamarosan megjelenik. Egy 1,8 kilométer hosszúságú
útszakaszt szeretnénk felújítani,
ami teljes burkolaterõsítést és
murvázást foglalna magába. Ez az
út vezet fel a zártkertekbe, ahol
víz, villany már van, és most, még
hiányzó infrastruktúraként, aszfaltozott utat szeretnénk építeni. A
jó minõségû útra nagy az igény,

ben már birtokba vettük. A rendezvényt közel 200 érdeklõdõ kísérte figyelemmel – kezdte az elmúlt idõszak történéseinek bemutatását Vuk István polgármester. –
Idõközben elkészítettünk annak a
napelemes rendszernek a terveztetését és a pályázatot is beadtuk
már, mely öt épületünk, az óvoda,
a kultúrház, az IKSZT, a hivatal, valamint a konyha villamosenergia-

hiszen 240 tulajdonosnak van pincéje a zártkertben. A pályázat
nyolcvanöt százalékos támogatottságú. A különbözet a település
egyéb bevételeibõl lesz finanszírozva.
A kiíráson belül egy mezõgazdasági gépre és egy munkagépre
is szeretnénk pályázatot benyújtani konzorciumban a szomszédos
településsel, Semjénházával közö-

KITEKINTÕ

MOLNÁRI TURISZTIKAI TERVEI A MURA FOLYÓRA ÉPÍTVE

Vízimalom, csónak- és hajókikötõ

Több fellépõvel, sok gyerekprogrammal még augusztus közepén megtartottuk a hagyományos falunapunkat. Az apróságokat a körhintától az ugrálóváron
át, arcfestés és népi játszóház is
várta. Egy igazi, jól sikerült
retrofesztivált tartottunk. Két
sztárvendéget is hívtunk. Itt volt
Polgár Peti és az LGT emlékzenekar – foglalta össze Tóth Lucia
Krisztina, Kisrécse polgármestere,
majd a mozgalmas nyár további
pillanatait idézte vissza:

sodás miatt van szükség. Az üzemeltetõ Dél-Zalai Vízmûvel már
egyeztettünk az árajánlatról, hiszen a cég végzi el a kivitelezést.
Mivel pályázati forrást nem találtunk rá, így a rekonstrukció bruttó
tízmillió forintos bekerülési költségét önkormányzati önerõbõl kell
finanszíroznunk.
– Milyen fejlesztéseket terveznek az elkövetkezõ idõszakra?

Kisrécse kitartással

kisrécseieket a szokásainkba, megmutatjuk hagyományainkat, úgy a
csipkeverést, mint a kenyérsütést,
beavatjuk õket különféle konyhai
titkokba is, felvázoljuk a kemencében sütés titkait.”
Tóth Lucia úgy látja, hogy az
egyik legfontosabb az „élményadás”. A nemzetközi mûvésztelepnek helyet biztosító, Kendlimajor
A község tradicionális búcsú mûvészeti szabadiskolában – ahol
ünnepét augusztus 21-én rendez- a közös programok zajlottak – áptük, Szûz Mária Világ Királynõje rilistól októberig folyamatosan tartiszteletére. Augusztus 23-án pedig Székelyszentkirályról megérkezett kilenc családdal a 26 fõs,
testvértelepülési
küldöttség.
Mindnyájukat fogadócsaládoknál
szállásoltuk el. A testvértelepülési
kapcsolat ötletgazdája Páli László,
Kendlimajor egyik tulajdonosa, akinek korábban egy bútoripari cége
volt Székelyszentkirályon. Már a
testvértelepülési találkozó alapgondolata is az volt, hogy ne egy
hivatalos látogatást szervezzünk,
ne a képviselõk és a polgármesterek látogassák meg egymást, hanem személyes, emberi kapcsolatok, barátságok szülessenek. Máig tanak kreatív gyermektáborokat
is ez a koncepció, a jólelkû magán- és felnõtt kurzusokat is.
Több pályázatot is beadtunk
emberek szeretete, érdeklõdési
köre és pénze tartja össze az egé- már, a falu kultúrházát több lépszet. Községünk egyik utcája, a csõben modernizáltuk is, de hátra
Szentkirály utca, elnevezésében is van még az, hogy elegendõ férõrájuk utal. A kápolnakert bejáratát helyet és kulturált körülményeket
a tõlük kapott székelykapu díszíti. tudjunk biztosítani az ilyen és eh–Vendégként érkeztünk és ba- hez hasonló rendezvényeknek. A
rátként, rokonként távozunk – szigeteletlen, palatetõs épület felmesélte Telekfalvi Melánia, a test- újításának, bõvítésének tervei már
vérfalu kapcsolatápolásának egyik készen vannak. Sõt a pályázat is be
motorja. Szerinte is a szeretet van adva.
Igyekszünk megmutatni a szûhajtja a közösséget, immár 13 éve
mûködik is, kétévente látogatják kebb és tágabb környezetünket.
meg egymást. Mostanra sok egyé- Nagykanizsán, Kehidakustányban
ni, személyes találkozásnak is hely- már az elmúlt években voltunk.
színei lettek. „Beavatjuk a Vendégeinket ezúttal Zalakarosra

és Lendvára vittük kirándulni, ahol
sok magyar vonatkozású dolgot
néztünk meg és kinti magyarok
kalauzoltak bennünket, így három
országban élõ magyarok találkozhattak. Jó érzés volt, hogy egy
nyelvet beszélünk, együtt gondolkodunk, együtt dobog a szívünk!
Négy éve Sümegen a Hotel Kapitányban rendezett várjátékokon
nagyon nagy élmény volt, hogy cigányzenészek húzták el a székely
himnuszt és azt felállva együtt

énekeltük nemcsak mi, hanem az
ott lévõ többi vendég is. Mindenki
meghatódott…
Turisztikai szempontból és az itt
élõk vonatkozásában is fontos teendõ a Kendlibe vezetõ keskeny,
rossz minõségû út szélesítése, javítása. Sajnos nem nyertünk erre
pályázati támogatást, így újból
próbálkozunk. Jó hír viszont, hogy
egy közelmúltban elnyert pályázatból könyvtárfejlesztés valósulhat meg. Egyre nagyobb az igény
a kultúrára, a rendezvényekre, a
gyermekprogramokra. Úgy tûnik,
hogy a megyében megvalósuló
kerékpáros fejlesztés is érinteni
fogja festõi kis falunkat.

sen. A gépekkel az árkok, utak
karbantartását, a növényzet kaszálását, a hó eltakarítását végeznénk el.
– Hogyan kívánják erõsíteni a
település turisztikai vonzerejét a
Mura-program által?
– Molnári lévén egy projektötletet fogalmaztunk és vetettünk
papírra. Turisztikai attrakcióként
mûködõ vízimalmot szeretnénk
építeni a Murára, továbbá egy korszerû csónak- és a hajókikötõt. Ennek léte abból a szempontból is
fontos lenne, hogy itt ki tudnának
kötni a katasztrófavédelmi és határvédelmi szervek nagyobb hajói,
csónakjai is. Ez jelenleg gondot jelent nekik.
Turisztikai fejlesztést valósítanánk meg az IPA-programra beadott pályázatunk segítségével. A
projekt volt iskolánk nyári szálláshellyé illetve erdei iskolává alakítását célozza meg. Idén is ellátogat-

tak hozzánk kenusok. A hét csapat
közül négy tagjait már-már sok
éve, idén is állandó vendégként fogadhattuk.
Õk mind magyarok. A külföldi
kenusok viszont gondot okoznak,
nem tudunk érkezésükrõl, és gyakorta csak a parton hagyott szeméttel találkozunk. A Rábán már
régóta engedélyhez kötött a kikötés, vagyis csak az engedélyezett
kikötõben lehet megállni. Úgy vélem, ilyen engedélyeztetési rendszer bevezetése a Murán is elkelne. Ha már pénzt adunk ki a csónak- és hajókikötõre, akkor annak
és környezetének állagát is meg

akarjuk õrizni, a mûködtetés és a
fenntartás is pénzbe kerül.
– Muraköz a 16. század közepétõl több mint egy évszázadon
át a Zrínyiek tulajdona volt. Idén
egy jelentõs évforduló elõtt tisztelgünk, Zrínyi Miklós és serege
450 évvel ezelõtti hõsies helytállására a szigetvári csatában.
– Minden évben megrendezzük
a horvát–magyar Zrínyi-emléknapot. E program fõ szervezõje a Zrínyiek Hagyományaiért Egyesület,
melynek Molnári is tagja Belezna,
Murakeresztúr, a somogyi Õrtilos
és Zákányfalu, valamint a horvát
Légrád, Donji Vidovec és Donja
Dubravna, önkormányzati részrõl.
Tavaly nálunk tartottuk a megemlékezést, melynek idén Õrtilos lesz
a házigazdája október elsején. Az
idei találkozót mindenképp áthatja
majd e szomorú évfordulóra való
megemlékezés. A résztvevõk ismét beszámolót hallhatnak a
Zrínyi-Újvárral kapcsolatos legfrissebb kutatási eredményekrõl.
E napon ismét lesz határnyitás
Õrtilos és Légrád között a magyar–horvát barátságot ünneplõen. Mindkét oldalon kulturális mûsorok, termékbemutató várják a
látogatókat, akik kompjárattal közlekedhetnek oda-vissza a két határ
között.
Antal Lívia

KÖZÉP-ZALA GYÖNGYSZEMEI VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET

Megkezdõdött a pályázati kiírások elõkészítése
A Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Fej- illetve mások, mint például Tófej és
lesztési Stratégiájában öt pályázati intézkedést határozott meg, me- Söjtör. A natúrparki együttmûködés
lyet roadshow keretében Söjtörön, Pacsán és Bakon már bemutatott. célja, hogy további forrásokat tudjunk lehívni turizmusfejlesztésre a
résztvevõ falvak számára. A natúrA következõ három intézkedés parki települések turisztikai térképDr. Csikós Andrea Dóra munkaszervezet-vezetõ felidézte, hogy már a gazdaságfejlesztést szolgálja. ét már elkészítettük, továbbá egy
egyesületük a projektötletek elõze- A versenyképes vállalkozások cím- turisztikai honlap beindítását és
tes felmérését követõen elkészítet- szó alatt 120 millió forint áll rendel- egy kiadvány megjelentetését terte, és elfogadta június 7-én a Helyi kezésre ipari tevékenységet folyta- vezzük, melyhez a marketinganyaFejlesztési Stratégiát, amit augusz- tó mikro-, kis- és induló vállalkozá- gok begyûjtését megkezdtük.
Vigh László országgyûlési képvitus elején az irányítóhatóság is jó- sok számára. Használt és új gépek
váhagyott.
beszerzésére, telephelyek kisebb selõ, a Közép-Zala Gyöngyszemei
– A stratégia alapjául szolgál korszerûsítésére pályázhatnak.
Vidékfejlesztési Egyesület elnöke
azoknak a pályázati felhívásoknak,
A Termelj helyben, fogyassz hely- az elhangzottakhoz hozzáfûzte, a
melyeket õsztõl fogalmazunk ben intézkedés a helyi termékek Széchenyi 2020 keretében a közelmeg. A roadshow célja is éppen az, népszerûsítését segíti, 80 millió fo- jövõben több pályázati felhívás jehogy bemutassuk azt az öt intéz- rintos keretösszeggel. Õstermelõk, lenik meg önkormányzatok számákedést, melyek a 2017-ben megje- kistermelõk, mezõgazdasági vállal- ra. Ezek egyike a külterületi utak
lenõ pályázati felhívásaink keretét kozók jelentkezését várjuk, akik gé- felújítását, az önkormányzati utak
adják. Egyesületünk számára ösz- peket vásárolhatnak termékeik elõ- karbantartásához szükséges munszesen 386 millió forint áll rendel- állításához, vagy fordíthatják az el- kagépek beszerzését segíti elõ.
kezésre, melynek 40 százalékából nyert támogatást marketingeszkö- Lesz kiírás a helyi termékértékesíaz önkormányzati szektor része- zökre, például termékeik felcímké- tést szolgáló piacok infrastrukturásülhet, míg 60 százalékát gazda- zésére. Egységes megjelenésû esõ-, lis fejlesztésére, továbbá a közétságfejlesztési célokra kívánjuk fel- szélálló mobil standokban is gondol- keztetés fejlesztésére, ezen belül
kodunk a piaci árusításhoz.
az önkormányzati konyhák korszehasználni.
Az önkormányzatok a 130 millió
Az Ismerjen meg minket intéz- rûsítésére.
Hangsúlyozta, gondos elõkészíforintos keretösszegre többek kö- kedés 32 millió forinttal szolgálja a
zött intézményeik vagy helyi építé- turisztikai fejlesztéseket. Ebben tés elõzte meg az egyesületük által
szeti emlékeik kisebb volumenû fel- szálláshelyek bõvítésére, újak létre- meghatározott intézkedéseket,
újítására, valamint rendezvényeik hozására, tematikus útvonalak, melyek mindegyike a községek
megtartására tudnak pályázni. Az tanösvények kialakítására, valamint épülését, szépülését, fejlõdését
önkormányzatokat érintõ második marketingkiadványok megjelente- szolgálja. Emellett fontosnak érzi a
falvak természeti és környezeti érintézkedésben, a klímatudatos tele- tésére van mód.
pülések címszó alatt azokban a falStratégiánkban fontos irányként tékeinek megõrzését õshonos gyüvakban, ahol az özönvízszerû esõ- szerepel a turizmusfejlesztés. A mölcsfák megmentésével, újratelezések állandó problémát okoznak, nyáron elkészítettük az egyesüle- pítésével, az utcák szépítését virákármegelõzési tanulmányok elké- tünkhöz tartozó települések turisz- gos zöldfelületekkel. Ösztönzõleg
szítésére lesz lehetõségük. Emel- tikai térképét. Ezen felül lépéseket vezette be a Tündéri Település cílett kisebb gépeket szerezhetnek tettünk húsz településsel együtt met, melyet eddig három telepübe, melyekkel a csapadékvíz-elve- egy új egyesület, a Zalai Balaton Na- lésnek,
Felsõszenterzsébetnek,
zetõ árkokat karban tudják tartani. túrpark létrehozására. Tõlünk nyolc Szilvágynak és Milejszegnek adoErre 25 millió forintot különítet- falu a tagja, természetesen vala- mányozott.
tünk el.
mennyi zalai balatoni település,
AL

MEGYE

VÁROSNAP
Várossá nyilvánításának hetedik évfordulóját ünnepelte
Pacsa közössége augusztus
utolsó szombatján. A rendezvényen díszpolgári címeket és
Pacsáért díjat adományoztak az
arra érdemeseknek. A város
napja délutánján a szórakoztató
programok kaptak fõszerepet.

Kelemen Tamás polgármester
köszöntõjében felidézte, hogy a
valamikori járási székhelyen, majd
nagyközségben mindig az augusztus 20-i ünnepségek idején

Kelemen Tamás
tartották a város napját, amikor
kisült az új kenyér, az itt élõ szorgalmas nép pedig kicsit megpihent az õszi munkák elõtt. Különös és szerencsés véletlen –
mondta –, hogy a várossá avatására is ebben is idõszakban került
sor.
A polgármester felidézte a megye legfiatalabb és legkisebb városa történelmének jelentõs
mozzanatait az immár 765 éves
múltra visszatekintve. Hangsúlyozta, mindannyiunk kötelessége
megõrizni és fejleszteni ezt az
örökséget, és tenni azért, hogy
Pacsán érdemes legyen élni.
Dr. Palkovics László oktatásért
felelõs államtitkár a közelgõ tan-

A VÁROSSÁ VÁLÁS HÉTÉVES ÉVFORDULÓJÁN

Pacsa ünnepe kitüntetésekkel
évnyitóval kapcsolatban jelezte: a
szeptemberi iskolakezdés feltételei adottak, minden esetleges
akadály elhárult. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ adósságát gyakorlatilag kifizették, sõt
a kormány a tavaly megtervezett
435 milliárdos költségvetést idén
91,5 milliárd forinttal egészítette
ki, ami elegendõnek ígérkezik az
új tanévben. Jelezte azt is, hogy a
központ büdzséjét tovább növelik
a következõ évben.
A tankerületi központok önálló
gazdálkodást folytatnak, így az
oktatásban szükséges döntéshozatal lényegesen közelebb kerül
az adott iskolákhoz, mint a korábbi gyakorlat szerint. Mindemellett
tankerületi tanácsokat hoznak
létre, amelyekbe várják a térségi
önkormányzatok, vállalkozások,
valamint szülõk képviselõit. Így az
adott iskolák szakmai munkájában
is komoly beleszólása lesz az
adott településen élõ polgároknak, emelte ki.
Méltatta a város fejlõdését, az
itt élõk tenni akarását, a kitüntetettek közösségért végzett munkáját, mely szolgálat, mint mondta, felelõsség is egyben.
Dr. Rumi Kriszta, a megyei kormányhivatal fõigazgatója hangsúlyozta, Magyarország kormánya
az ország gazdasági felemelkedését a vidéki városok fejlesztésében is látja. Ennek érdekében hirdette meg a megyei jogú városok
számára a Modern városok programot, melynek egyik eleme, az
M9-es gyorsforgalmi út megépítése Pacsát is érinti. A fõigazgató

szûnése után az országos hírûvé
vált sportkollégium létrejöttében vállalt fontos szerepet.
Edzõként komoly sikereket ért el
a focistákkal a diákolimpiákon, a
lányoknak
kézilabdacsapatot
szervezett. A település kulturális

5
kahelye a Pacsai Általános Iskola
volt. 1962-tõl itt tanított, 1988tól 2004-ig az intézmény igazgatói tisztségét töltötte be nyugdíjba vonulásáig. Ekkor sem pihent,
tovább dolgozott egészen 2013ig. Több cikluson át önkormányzati képviselõként a település fejlõdését szolgálta. Megalapítója és
a mai napig aktív részese a Pacsai
TV-nek. Elkötelezett a sport iránt,
a helyi kézilabdacsapatnak húsz
évig volt az edzõje. A Horgászegyesület vezetõjeként segítette
a lakosok szabadidejének hasznos
eltöltését, õ maga is lelkes horgász.

Dr. Palkovics László
szintén köszöntötte a kitüntetésre várományosokat, akik, mint
mondta, munkájukkal nemcsak
gazdagabbá tették a kisvárost, de
vitték annak jó hírét.
Az önkormányzat döntése
alapján posztumusz díszpolgári címet adományoztak Csility Antal
(1935–2006) volt iskolaigazgatónak és a település elsõ polgármesterének. Az elismerését lánya, Zita vette át. Oláh György
nyugalmazott iskolaigazgató szintén díszpolgári címet kapott.
Pacsáért díjat vehetett át Könczöl
Jánosné nyugalmazott óvodavezetõ, dr. Apró Dezsõ körzeti orvos, valamint a Faluvédõ és Szépítõ Egyesület.
Csility Antal, „Pacsa Város
Díszpolgára” 1954-ben lett a
Pacsai Általános Iskola tanára,
1971-tõl pedig igazgatóhelyettese. Tanított az 1963-ban induló
gimnáziumban is, melynek meg-

Elöl: Horváth Józsefné, Kelemen Józsefné (Faluvédõ és Faluszépítõ
Egyesület), Pacsáért díjas. Oláh György volt iskolaigazgató, díszpolgár.
Könczöl Jánosné volt óvodavezetõ, Pacsáért díjas és
dr. Apró Dezsõ körzeti orvos, Pacsáért díjas.
Hátul: Kajári Attila tankerületi igazgató, dr. Benedek Karolina jegyzõ,
dr. Palkovics László oktatásért felelõs államtitkár,
Kelemen Tamás polgármester, Csility Zita (édesapja, Csility Antal
posztumusz díszpolgári címével), Pálos Henrietta iskolaigazgató,
Bokor Ferencné alpolgármester.

életének alakításában is tevékenyen részt vett.
Oláh György, „Pacsa Város Díszpolgára”. A matematika–kémia
szakos tanár, illetve kémia szakos
középiskolai tanár egyetlen mun-

Könczöl Jánosné „Pacsáért” díjas 1957. augusztus 15-tõl nyugdíjba vonulásáig, 1994 végéig volt
a Pacsai Napközi-otthonos Óvoda
vezetõje. Pedagógiai munkájának
elismeréseként több kitüntetést

vehetett át, többek között 1994ben a Zala Megyei Közgyûlés „Nívódíját” a magas szintû nevelõmunka és a néphagyományok
ápolása terén elért eredményeiért. A pacsai óvodába három alkalommal is ellátogattak japán óvónõk, hogy tanulmányozzák a népi
hagyományok ápolását.
Dr. Apró Dezsõ, „Pacsáért” díjas
frissdiplomásként, 1961-ben került Pacsára és 1997-ig háziorvosként dolgozott. Nyugdíjba vonulása után fia vette át a háziorvosi
körzeti munkát. Az országban elsõként Pacsán volt térítésmentes
véradás, melynek megszervezésében oroszlánrészt vállalt, 35
évig volt a helyi Vöröskereszt
alapszervezet elnöke. Üzemorvosként, foglalkozás-egészségügyi szakorvosként dolgozik még
ma is.
A Pacsai Faluvédõ és Szépítõ
Egyesület kiemelkedõ településszépítõ munkája, valamint aktív
rendezvényszervezõi, közösségi
tevékenysége elismeréseként érdemelte ki a „Pacsáért” díjat.
Több jótékonysági bált is szerveztek, melyek bevételét többek között a pacsai mentõállomás részére, a templom javára, iskolai játékok beszerzésére ajánlották fel.
Az egyesületen belül alakult meg
2015-ben a Szivárvány Dalkör,
mely ünnepségek, városi rendezvények rendszeres fellépõje.
Oláh György aranydiplomáját
is átvehette az ünnepségen.
Kajári Attila, a Zalaegerszegi Tankerület igazgatója úgy fogalmazott, munkássága a megye valamennyi pedagógusa elõtt példaként szolgál. Pálos Henrietta jelenlegi iskolaigazgató élete meghatározó emlékének tartja az elsõ találkozást. A felvételi elbeszélgetésen céltudatos, magabiztos, ugyanakkor egy segítõkész embert ismerhetett meg leendõ fõnökében.
Antal Lívia

A SULI HARMÓNIA ALAPÍTVÁNY ISKOLÁIBAN

Gyermekközpontúság és tehetséggondozás
Szeptember elsejével megkezdõdött a tanév a felsõrajki Szent Imre Általános Iskolában is. A Suli Harmónia – 2007 Gyermekeket Segítõ
Alapítvány által mûködtetett intézményben ezen a napon tartották
meg a központi tanévnyitó ünnepséget.

2016 jeles évforduló is egyben,
hiszen az alapítvány iskoláiban és
óvodáiban a tizedik tanítási illetve
nevelési évet kezdték meg. A Suli
Harmónia Alapítvány elmúlt tíz
évérõl, jövõbeni küldetésérõl beszélgetõpartnereimet kérdeztem.
Vigh László országgyûlési képviselõ, egyben az alapítvány
felügyelõbizottságának elnöke,
Felsõrajk korábbi polgármestere a
kezdetekrõl elmondta, 2007-ben
az állam nem tette lehetõvé azon
kisiskolák további mûködését, melyek nem feleltek meg az elõírt létszámkövetelménynek.
– Akkor úgy döntöttem néhány
polgármestertársammal együtt,
hogy létrehozunk egy alapítványt a
falusi kisiskolák megmentése céljával. Így 13 iskolát tudtunk megtartani Zala és Vas megyében. Jelenleg öt iskolát és egy óvodát üzemeltetünk mindkét megyében. Az
elmúlt tíz év történései igazoltak
bennünket, hiszen ahol megszûnt
az iskola, ott jobban fogy a népesség. Az iskola léte ugyanis alfája és
omegája a kistelepülések, a vidék
megmaradásának. A fiatalok mellett nagy szükség van a pedagógus
értelmiség megtartására is, mivel
õk a kultúra, sport, egészségügy, a
közösségi élet területén is vállalnak
feladatokat. A tanítókat nem hiába
hívták régen a falu lámpásainak.
Ezért fontos számunkra az iskola Felsõrajkon, amit két éve újítottunk fel. Most ugyancsak összefo-

gásból, felajánlásokból a tetõszerkezet megújítást tervezzük. Ebben
a tanévben is az AquaCityben lesz
az utolsó tanítási nap, de ezúttal
nemcsak
a
felsõrajki iskola,
hanem
valamennyi intézményünk gyermekeit szeretném vendégül
látni a tízéves
jubileum jegyében,
mondta
Vigh László.
– Eddig megmentettük,
most
viszont
meg kell tartanunk iskoláinkat, éppen ezért hosszú távon arculatváltásban gondolkodunk –
fûzte tovább Kósa Istvánné, a Suli
Harmónia Alapítvány elnöke. – Ennek legfontosabb eleme a szakmai
megújulás, mely ügynek kiváló pedagógusokat sikerült megnyernünk, akik ebben a tanévben kezdik meg munkájukat nálunk. Az intézményrendszerünk élére pedig
Bécsiné Jakabfi Mariannát neveztük ki fõigazgatónak szeptember
elsejétõl.
– Korábbi tapasztalataimmal,
megszerzett tudásommal élve az
alacsony létszámban rejlõ lehetõségeket, elõnyöket szeretném kiaknázni – vette át a szót Bécsiné
Jakabfi Marianna. – Olyan tevé-

kenységközpontú módszereket
szeretnék alkalmazni kollégáimmal
együtt, melyek segítségével hatékonyabbá tesszük a tanulási folyamatot. Fõ célunk az, hogy a gyerekek az iskolában tanuljanak, a másnapi tanórákra felkészülten menjenek haza, levéve a terhet a szülõkrõl. Kiemelt célunk a tehetséggondozás, ezt szolgálja az egész napos

napirend a délutáni tanulással,
egyéni foglalkozásokkal. A kis osztálylétszámoknak köszönhetõen
minden egyes gyermekre oda tudunk figyelni, és ezt a fejlesztõ hatású nevelés fontos elõnyének
tartjuk. A mindennapos testnevelés keretében a térségben egyedülálló módon karate- és társastáncoktatást is biztosítunk gyermekeink számára.
Pedagógusainktól az alapítvány
szellemisége, a köznevelési törvény
és a pedagógusminõsítési rendszer
értelmében elvárjuk, hogy kreativitásukkal, szakmai tudásukkal, elhivatottságukkal segítsék elõ a gyermekek fejlõdését. Az a célunk, hogy
a gyerekek boldogok legyenek. Ebben szeretnék hathatós segítséget
nyújtani kollégáimnak. Az alternatív
tanulási lehetõségeket pályázatokon, témaheteken való részvétellel
is bõvíteni kívánjuk. Nem titok, a
kisiskolák között verseny van, és mi
nyertese szeretnénk lenni ennek.

Balról Bécsiné Jakabfi Marianna, Kósa Istvánné és Vigh László

Fontos célunk, hogy az alapítvány a
jövõben is teljesíthesse küldetését.
Oktatási-nevelési
kínálatunkkal
olyan lehetõséget szeretnék nyújtani a szülõknek, ami javunkra
könnyíti meg döntésüket az iskolaválasztásban.
– Ehhez a fizikális körülményeket is meg kívánjuk teremteni.
Káldon az önkormányzat és az alapítvány közös pályázatán 50 millió
forintos támogatást nyertünk az
óvoda felújítására, mely során mini
bölcsõdét is létesítünk 2017-re.
Alapítványunk tavaly hatmillió forintot nyert a Nemzeti Tehetségprogram pályázatain, melyre idén
is számítunk, hogy táboroztatással,
témahetekkel színesíthessük gyermekeink életét – fûzte hozzá az elhangzottakhoz Kósa Istvánné.
Az alapítvány elnökétõl megtudtuk, intézményrendszerük mûködési költségét állami bértámogatásból, az Emberi Erõforrások Minisztériumától kapott támogatásból és pályázatokból biztosítják.
Korrekt, jó kapcsolatot ápolnak az
önkormányzatokkal,
melyek
ugyancsak fontosnak érzik az iskolák megmaradását településeiken.
Ez megnyilvánul abban is, hogy felvállalják az intézmények teljes rezsiköltségét és a karbantartási
munkákat. Idõközben voltak iskolák, melyek kiléptek az alapítvány-

ból, nos ezek egy éven belül meg is
szûntek. Ez a kistelepülések jövõjét
tekintve elszomorító, húzta alá az
alapítvány elnöke.
Felsõrajkon, Zalaszentmihályon,
Pölöskén és a Vas megyei
Egervölgyön és Káldon azonban
örömmel kezdhették meg az új
tanévet. Minden feltétel adott a
mûködéshez, melyben fontos tény
az is, hogy a Suli Harmónia Alapítvány jó kapcsolatot ápol a KLIK-kel,
a kormányhivatallal és az ellenõrzõ
szervekkel.
A felsõrajki Szent Imre Általános
Iskola a Suli Harmónia Alapítvány
központi intézménye. A tanévnyitón Faggyas Ferencné pedagógus
köszöntötte az intézmény valamennyi diákját, köztük a hét kis elsõ osztályost és szüleiket. Õk a hagyományokhoz híven fogadalmat
tettek, hogy „betartják iskolájuk
szabályait, nem henyélnek, szorgosak lesznek, megtanulnak számolni,
írni, olvasni”. Az iskola vezetése
ajándékkal, emléklappal is meglepte a legkisebbeket.
Faggyas Ferencné a nyolcadikosokat is köszöntötte. Azt kívánta,
hogy gyarapodjanak még tudásban, emberi értékekben és viselkedésben, hogy a felsõrajki intézménynek jó hírét vigyék a középiskolákba.
A. L.
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MÉDIADÍJAT KAPOTT LAPUNK SZERKESZTÕJE

Emléktábla Szalay Annamária tiszteletére
médiahatóság 2013-ban
elhunyt elnöke elõtt tisztelegtek Zalaegerszegen,
a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem elõtt, ahol emléktáblát
avattak Szalay Annamária tiszteletére. Életútját Balaicz Zoltán polgármester idézte fel: 55 évvel ezelõtt éppen ezen a napon született
a politikus Zalaegerszegen.

A

Tanítói, népmûvelõi és szakközgazdász diplomát szerzett, tanított
általános iskolában, újságíróként
dolgozott a Zalai Hírlapnál, irányította a helyi moziüzemi vállalatot,
majd évekig a Városi Hangversenyés Kiállítóterem igazgatójaként dolgozott. A Fidesznek 1991 óta volt
tagja, 1993–2004-ig a párt megyei
elnöke. 1998-tól hat éven át országgyûlési képviselõként tevékenykedett, 2004-ben lett az ORTT
tagja, 2010-ben pedig a Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóság, majd a
Médiatanács elnöke.
Gulyás Gergely, az Országgyûlés
alelnöke azt mondta: „Szalay Annamáriának nem túl hosszú, de küzdelmes és máig maradandó példát
jelentõ, értéket teremtõ életút jutott. A Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elsõ elnökének szívügye
volt egy olyan médiakultúra megteremtése, amelyben a közszolgálat
nem igazodik a „mindennapjainkat
elöntõ posványához”, ahol a nemzeti kultúra valódi értékei mindenki
számára elérhetõek.
Blaskó János szobrászmûvész alkotását Szalay Annamária keresztlánya Anna, valamint Gulyás Gergely,
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter – a médiaalapítvány elnöke –
és Balaicz Zoltán polgármester közösen leplezték le.

Ezt követõen átadták a 12. Göcsej Filmszemle díjait, köztük a
Szalay Annamária emlékére alapított kitüntetéseket. Varga Mihály
arról beszélt, hogy tiszta értékrendjét a róla elnevezett alapítvány szellemisége is képviseli.
A Szalay Annamária filmdíjat és
médiadíjat Molvay Norbert Ha nem
segít a mindenható címû dokumentumfilmjével nyerte el. Médiadíjat
vehetett át Szarvas József, a Nemzeti Színház színmûvésze és Vadas Zsuzsa, a Zalai Napló és a ZalaEgerszeG
felelõs szerkesztõje (képünkön).

TIHANYBAN ÁTADTÁK AZ IDEI EURÓPAI FALUMEGÚJÍTÁSI DÍJAKAT
A 2016. évi európai falumegújítási pályázat díjátadó ünnepségére
szeptember 8–10. között a korábbi
gyõztes magyarországi településen, Tihanyban került sor. Korábban már hírt adtunk arról, hogy a
2 0 1 6 . é vi n e m ze t k ö zi p á ly á za t o n
Nagypáli képviselte hazánkat, így a emelte, hogy mennyire fontos a
többi 24 versenyzõvel egyetemben határon túli települések barátsága,
meghívást kapott a rendezvényre. egymás megismerése, a kapcsolatok kiépítése, az együttmûködés, a
falufejlesztésben elért eredmények
A háromnapos díjátadó ünnep- tapasztalatainak átadása.
Kontrát Károly, a térség országségre a pályázó európai településekrõl mintegy 800 fõ érkezett, a ren- gyûlési képviselõje a házigazda teledezõk gazdag programmal várták pülés utóbbi hat évben elért fejleszvendégeiket, emellett lehetõvé tet- tési eredményeit méltatta, melyekték számukra, hogy
egymással, helyi termékeikkel, valamint Tihany számos nevezetességével is megismerkedhessenek.
Utóbbit lényegesen
megkönnyítette a rendezvény helyszínérõl
rendszeres idõközönként térítésmentesen
oda-vissza közlekedõ
tihanyi kisvonat a falu
központjába, így mindenki tartalmasan tölthette el a rendelkezésre álló szabad- hez nélkülözhetetlen volt az itt élõk
idõt. Látnivalókban nem volt hiány, a összefogása, fogékonysága az újra,
rendezvény résztvevõi megtapasz- a változásokra.
Kiss Miklós Zsolt, a Minisztereltalhatták, hogy Tihany méltán lett a
2014. évi nemzetközi pályázat nyer- nökség agrár-vidékfejlesztésért fetese a turizmus fejlesztésének, vala- lelõs államtitkára azt hangsúlyozta,
mint a vallási, történeti, építészeti hogy a bemutatkozó települések
és kulturális hagyományok megõr- mindegyike gyõztesnek tekinthetõ
a saját projektje megvalósításáért,
zésének elismeréseként.
Az ünnepélyes díjátadásra pénte- sokat tanulhatnak egymástól, token délután a Hotel Club Tihany vábbá jelentõs eredmény, hogy az
Wimbledon termében került sor, életminõség javul a kistelepüléseahol Nagypálit az önkormányzat ve- ken, növekszik azok népességmegzetõi és a falu civil lakosaiból álló de- tartó ereje.
Az Európai Falumegújítási Díj pálegáció képviselte. Az ünnepséget a
Tihanyi Bencés Apátság gyermek- lyázatát 1990-ben hirdette meg elõkórusa nyitotta meg a 42. zsoltár ször az ausztriai székhelyû Európai
elõadásával, majd Tósoki Imre, Ti- Vidékfejlesztési és Falumegújítási
hany polgármestere köszöntötte az Munkaközösség (ARGE), a díjat azóta
egybegyûlteket. Beszédében ki- kétévenként adják át.

Különdíj Nagypálinak
Theres Friewald-Hofbauer, az
ARGE ügyvezetõje bejelentette,
hogy az idén „nyitottnak lenni” mottóval meghirdetett pályázat fõdíját
11 állam 24 települése közül az
Ausztriában fekvõ tiroli település,
Fliess nyerte el. A zsûri nehéz helyzetben volt, a települések életének
teljességét vizsgálta, melyhez hozzátartozik a gazdasági élet kialakítá-

sa, az oktatás, a kultúra és a polgárok egymáshoz való viszonya.
A nyertes pályázat értékelésekor döntõ volt az emberi és természeti források kiemelése, a falu
magjának újjáélesztése, a valamennyi korcsoportot érintõ szolgáltatásfejlesztés, valamint a munkahelyteremtés.
Az idei pályázaton Nagypáli is
rangos elismerésben részesült, az
önállóan végrehajtott falumegújítási eredményeit különdíjjal jutalmazta a nemzetközi zsûri. A díjat
a község polgármestere, Köcse Tibor vette át. A díjátadó ceremónia
a nyertes tiroli település vidám
mûsorával zárult, mely nagy tetszést aratott a közönség körében.
(hkzs)
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Harangszentelés Nemessándorházán
Nemessándorházán két ünnepnek is a Szent Család kápolna
adott otthont. Augusztus 20-án
az államalapításra való megemlékezés jegyében falunapot tartottak, majd egy hétre rá felszentelték a tavaly átadott kápolna két
új harangját.

A BAKI AGROCENTRUM FAJTABEMUTATÓJÁN

A sikeres szójatermesztésért
– A nitrogéngyûjtõ baktériumok révén a szója kiváló elõveteménye a kalászos gabonának, a termésátlagot tekintve plusz 0,5-0,6 egy tonna írható javára. A szója termesztése államilag preferált (hektáronként 50–55 ezer forinttal), ezért is nõtt meg a
termelési kedv az utóbbi idõben – sorolta az elõnyöket az ügyvezetõ. – Az AKG-ben a pillangós növények
Balogh Rudolf, a Baki Agrocentrum Kft. ügyveze- termesztése elõírás, ami lehet szója, így a szójatertõ igazgatója elmondta, a Magyar Szója Nonprofit mesztés ösztönzése errõl az oldalról is támogatott.
Kft.-nek kilenc alapítója van, köztük az õ cégük. Cél- A legfontosabb tény, hogy ma Magyarország évi 600
ezer tonna szójadarát kénytelen imporként a magyar szójatermesztés minél szélesebb körû elterjesztését jelölték meg. Így
elhatározták, hogy abban a 9-10 megyében, ahol kevesen foglalkoztak termesztésével, felkutatják a környezethez leginkább
megfelelõ technológiát, mellyel sikeresen termeszthetõ a pillangós növény.
– Zala megye határ e tekintetben, hiszen
tõlünk délre sikeresen termesztik, míg nálunk
egyelõre csak részben mondható el ez. Nagyon bízunk abban, hogy az új technológiák és
vegyszer-kombinációk, de fõként az új vetõmagok használatának együttes hatására Zala
megye is sikerrel veszi a szójatermesztés akadályát. Ebben hasonlóságot látunk a repcetermesztés 15 évvel ezelõtti elindulásával. Ma Zala az ország egyik meghatározó repcetermesztõje. tálni, ami óriási mennyiség, másrészt óriási piaci lePersze szójában nem lehetünk az elsõk között, de cél hetõség is. Ráadásul GMO-mentes, ami további elõa hektáronként három tonnás termésátlag elérése, nye a hazai szójának. A szójatermesztés nagyobb vomellyel már rentábilis lehet a termelés. Jelen pilla- lumenû elterjedéséhez további támogatások szüknatban csak 2-2,5 tonnás termésátlagról beszélhe- ségesek, a technológiák, a vetõmagok kutatása tetünk. A fajtabemutatók is ezt a cél szolgálják, a 30- rületén is, melyért sokat teszünk a Magyar Szója
40 elvetett fajta közül a gazdákkal együtt kiválaszta- Nonprofit Kft.-vel együttmûködve.
A rendezvényen kukoricavetõmag-bemutatót is
ni azt a 3-4 fajtát, melyek leginkább képesek a hektartottak. Balogh Rudolf elmondta, a jobb idõjárás
táronkénti három tonnás termésátlagra.
Az idei évrõl elmondta, a csapadékellátás és nap- miatt 9-10 tonnás termésátlagra lehet számítani
fényes órák száma kedvezõ volt. A kísérleti parcellá- idén, ami a korábbiakhoz képest kiemelkedõ, és a 38
kon a csapadékos, párás idõt 3,5-4 tonnás termésát- ezer forintos felvásárlási árral rentábilissá teheti a
laggal hálálja meg a pillangós növény, de a termelõ- termelést.
A fajtabemutató vendége volt Nagy István, az
üzemekben is számolhatnak a 2,5-3 tonnás termésátlagra. A szója jelenlegi felvásárlási ára 100–105 FVM parlamenti államtitkára, aki a magyar mezõgazezer forint, ami hozzájárulhat a termelés rentabilitá- daság aktualitásairól tartott elõadást a gazdáknak a
Baki Agrocentrum tanácstermében.
sához.
Magyar Szója Nonprofit Kft. szervezésében tartottak szója fajtabemutatót a Baki
Agrocentrum barnakpusztai telephelyén.
A zalai gazdák érdeklõdésére számító rendezvény
a nonprofit kft. országos programsorozata egyik
állomásaként valósult meg.

A

– Az augusztus 20-i ünnepség
szentmisével vette kezdetét a
Szent Család kápolnában, ahol a
hagyományoknak
megfelelõen
megáldottuk az új kenyeret is –
idézte fel az eseményeket Antal
Sándorné, Nemessándorháza polgármestere. – A program a kultúrház udvarán, a Szent István-szobornál folytatódott. Ünnepi beszédet mondott dr. Páfli Dénes volt
országgyûlési képviselõ, agrármérnök. A múlt eredményeit méltatva
jelenünk és jövõnk céltudatos építésére hívta fel a figyelmet.

lõk számára. Ezen ünnep alkalmából adtuk át falunk utolsó tanítójának, Cser József tanár úrnak megbecsülésünk és tiszteletünk jeléül
azt a gyûrût, melyet falunk címere
díszít.
A július elején már helyükre
épített harangokat augusztus 28-

Ezt követte a 2015/16-os tanévben jó tanulmányi eredményeket elért diákok, valamint azon tanulóknak jutalmazása, akik szereplésükkel gazdagították rendezvényeinket. Képviselõ-testületünk
ösztönzõ céllal adja át minden évben ezeket az elismeréseket,
emellett beiskolázási segéllyel
igyekszik segítséget nyújtani a szü-

án áldotta meg Márfi Gyula veszprémi érsek, aki Ilyés Dénes plébánossal együtt mutatott be szentmisét a kápolnában. A nagyharang 160, míg a lélekharang 56 kilogramm, melyeket Gombos Lajos
harangöntõ mester készítette
Õrbottyánban.
A polgármester az önkormányzat fõbb feladatai közé sorolta a

község lakókörnyezetének rendben tartását, a közhasznú programokban dolgozó munkások irányítását.
– A munkaprogramban továbbra is a mezõgazdasági tevékenység a fõ profilunk, mely talán a
legközelebb áll a dolgozókhoz,
van látszata és eredménye. Burgonyát, sárgarépát, petrezselymet, uborkát, vöröshagymát,
zöldbabot, paprikát, olajtököt termesztünk.
Önkormányzati beruházásban
még az idén megvalósul a fõutca
bal oldali vízelvezetõ árkainak
burkolása betonlapokkal. Jövõ évi
terveink a temetõ szépítése, térkövezése, egy urnafal megépítése, továbbá a hamarosan lejáró
településrendezési terv meghoszszabbítása. Jól gazdálkodó önkormányzatként jogosultak vagyunk
az állami támogatás második részletére, ami 6,5 millió forint. Pályázatunkat az elõbb említett célokra
nyújtottuk be.
Ezen kívül lenne még sok tennivalónk. Többek között szeretnénk
a vízgyûjtõ területet rendbe tenni
és egy szabadidõparkot kialakítani.
Ez egy nagy költségvetésû beruházás, amit csak pályázati forrásból
tudnák megvalósítani – szögezte le
Antal Sándorné polgármester.
Antal Lívia

Ünnepi közgyûlés a megyeházán
(Folytatás az 1. oldalró.l)
Ezt követõen díjak és kitüntetések átadására került sor, amely kiemelkedõ teljesítmények elismerését jelenti.
A közgyûlés Zala Megye Díszpolgára kitüntetõ címet adományozott dr. Papp Lajos szívsebésznek.
A továbbiakban: Zala Megye Címere Emlékplakett: Dr. Hegyi Pál nyugalmazott fõorvos. Zala Megye
Közigazgatásáért Díj: Dr. Németh

HORIZONT

Ágnes Izabella megyei fõ-állatorvos. Zala Megye Egészségügyéért
Díj: Dr. Bátorfi József, a Kanizsai Dorottya Kórház nyugalmazott volt
fõigazgatója. Zala Megye Szociális
Gondoskodásáért Díj: a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Nagykanizsai Csoportja. Zalai Pedagógus Díj:
Varga Szabolcs Gábor, a Keszthelyi
Vajda János Gimnázium tanára. Zala Megye Sportjáért Díj: Szécsi
György lovassportszervezõ. Zala

Megye Sportjáért Díj: Soós István
ZTE-játékos, válogatott labdarúgó.
Zalai Civil Társadalomért és Nemzetiségekért Díj: Nagykanizsa-Miklósfai Közmûvelõdési és Városszépítõ
Egyesület. Zala Megye Fejlesztéséért Díj: Pálinkás Róbert igazgató,
keszthelyi Festetics Kastély. Zala
Megye Fejlesztéséért Díj: Baldauf
Csaba igazgató, alsópáhoki Kolping
Hotel. Zala György Díj: Illésné Major
Julianna festõmûvész.

Túl vagyunk a hagyományos,
bállal záruló szüreti felvonuláson,
melyet a Sármelléki Tüskevár
Néptáncegyüttes és a Rezi Hagyományõrzõk fellépése tett emlékezetessé – mesélte Kelemen
István polgármester, akit elöljáró- simoniak különleges temetkezési
ban az elmúlt idõszak történései- helyérõl, az Akasztottak temetõjérõl kérdeztünk.
rõl tartott rövid ismertetõt. A rendezvényen adtuk át a helyi értékeket bemutató kiadványunkat is.
Szent István napjának közös
– Mozgalmas, szép nyarat tudhatunk magunk mögött. A Balaton megünneplésére és a testvérFesztivál Alapítvány a községgel kö- települési kapcsolatok felfrissítésézösen pályázott a helyi hungari- re érkeztek az erdélyi vendégek
kumok gyûjtésére, értéktár létreho- Karmacsra. A nemzeti összetartozás
zására. A munka elején járunk. Elsõ szolgálatában mûködõ Bethlen Gákörben az épített örökségünkbõl je- bor Alapítvány testvértelepülési
lölést kapott: a Szent Anna temp- programok és együttmûködések
lom, Parrag József kõkeresztje, a címû pályázatán félmillió forintot
templomrom, az I. világháborús nyertünk a közel harmincfõs kül-

Értéktár Karmacson

emlékmû, a Temetõi székelykapu és
a siratófal, Botka Mihály síremléke
és a Szent Vendel kereszt.
Augusztus 20-án rendeztük a
„Karmacs és testvértelepülése,
Csíkszentsimon értékeinek bemutatása” címû pályázat záró rendezvényét. A program keretében a helyiek és a vendégek is bemutatták a
régi használati tárgyaikat, szõtteseket, népviseletet és a helyi jellegzetes termékeiket is.
A polgármesteri köszöntõk után
a helyi Szent Anna templom történetérõl Kiss László esperes mesélt,
Csíkszentsimon település értékeit
pedig Csóg Samu pedagógus mutatta be. Beke Kinga a szent-

döttség elszállásolására és megvendégelésére.
Tartottunk pikniket a szálláshelyükön, a rezi Laky Demeter turistaház udvarán. A vendégek harmonikaszóval kísérték a népies dallamokat és nótákat, melyeket közösen énekeltünk el. Ellátogattunk a
Festetics kastélyba. Körbejártuk a
parkot és megcsodáltuk a vadásztrófeákat és a vasúti modelleket is.
Ünnepi szentmisén vettünk
részt, majd közös beszélgetés és vacsora volt az esti program. Másnap
sétahajóztunk a Keszthelyi-öbölben,
majd ellátogattunk Kehidakustányba. Keressük a lehetõségét annak, hogy jövõre mi is kiutazhas-

sunk Erdélybe. Még õsszel szeretnénk a másik testvér-községünkkel,
Lichtenauval is feléleszteni a korábban barátinak mondott kapcsolatunkat.
– Milyen fejlesztések megvalósítása van napirenden?
– A régi iskola épületét kisebb átalakítás után, közösségi szálláshelyként szeretnénk mûködtetni. Az
elõrejelzések szerint lenne rá igény.
Az önkormányzat – régi vágyálmát
beteljesítendõ – tavasz végén beadta a pályázatát a Békás-tó
revitalizációjára. Ugyancsak érvényes pályázatot nyújtottunk be az
óvodánk komplex modernizálására.
Sok éves szándékunk válna valóra,
ha az épületet kívül-belül sikerülne
megszépíteni. A lapostetõs, régi
épületre nagyon ráfér már a felújítás. Megújuló energia felhasználása
mellett sor kerülhet hõ- és vízszigetelésre valamint nyílászárócserére
is. Az önkormányzati konyha esetében is esedékes a modernizáció. A
hõszigetelés mellett az ajtókat és
ablakokat is ki szeretnénk cserélni.
A környezet- és klímavédelem jegyében terveztük be a napenergia
hasznosítását, és hõszivattyús rendszer üzembe állítását. Várhatóan
még idén döntenek arról, támogatást nyernek-e a karmacsi pályázatok.
Szakemberek bevonásával készül a helyi környezetvédelmi programunk, ami a megyei stratégiához
is várhatóan illeszkedni fog. A település jövõje érdekében kiemelt cél
a Hévíz–Karmacs összekötõ út megépítése. Számítunk a sportegyesület, a Faluszépítõ egyesület, a Szent
Anna Baráti Kör és a Római Katolikus
Plébániahivatal partneri együttmûködésére, akiket lehetõségeinkhez
képest önkormányzatunk anyagilag
is támogat.
Nemes Norbert

