
Két új rohammentõt kapott
Zala megye, az egyik Zalaeger-
szegen, míg a másik Nagykani-
zsán áll szolgálatba. Az automata
sebváltós esetkocsikat sajtótájé-
koztatón mutatták be a zala-
egerszegi mentõállomáson.

A söjtöri és a zalalövõi mentõál-
lomás létesítésével Zala megyé-
ben is teljesült az az elvárás, hogy
a mentõegységek a riasztástól
számított 15 percen belül kiérkez-
zenek a településekre – beszélt a
két korábbi beruházásról Vigh
László országgyûlési képviselõ, mi-
niszteri biztos. Mint fogalmazott,
az ellátás zavartalanságát szolgálja
az is, hogy a 13 évnél idõsebb
mentõautókat folyamatosan újra
cseréli a kormány. Az országban
összesen 193 új mentõautó áll
majd szolgálatba, ebbõl most ket-
tõt kapott Zala megye, és még to-
vábbi kettõ várható. Az egyik
mentõautó Zalaegerszegre került,
számítva arra, hogy az épülõ
tesztpálya miatt megnõ a lélek-
szám, illetve a városban tartózko-
dók száma. Egy adósságot azon-
ban még törleszteni kell, ez pedig
a zalaegerszegi mentõállomás fel-
újítása, hangsúlyozta.

Nagy öröm számukra a két új
rohammentõ érkezése, fûzte hoz-
zá az elhangzottakhoz Vincze Lu-
ca megyei vezetõ mentõtiszt,
mert sokkal korszerûbb techniká-
val tudják a betegeket menteni,
szállítani. A kocsik automata vál-
tósak, így a sofõröknek nem kell
plusz figyelmet fordítani a sebes-
ségváltásra. Az új mentõautók be-
tegtere egyaránt kényelmesebb a
korábbiaknál, mind az ellátó sze-
mélyzet, mind pedig a beteg
szempontjából. 

A mentõállomáson bemutattak
egy mentõorvosi személyautót is,
ami egy vadbaleset miatt szorult
javításra. Dr. Lórántfy Mária, az OM
Nyugat-dunántúli Régiójának igaz-
gatója ezzel kapcsolatban elmond-

ta, minden megyében egy ilyen
mentõorvosi kocsi van, a zalai Len-
tiben teljesít szolgálatot. Zala me-
gyében ezzel együtt összesen 28
mentõautó áll rendelkezésre a tíz
telephelyen, melyek közül Nagy-
kanizsán, Lentiben, Keszthelyen és
Zalaegerszegen van rohamkocsi. 

Elhangzott, hogy a megyeszék-
helyi mentõállomásra azért sze-
retnének még egyet nappali szol-
gálatra beállítani, hogy a súlyos ál-
lapotú betegek kórházak közti
szállítása mellett legyen még egy
rohamkocsi szükség esetén. A két
új jármû 32 millió forintba került,
értékük a felszereléssel együtt 50
millió forintot tesz ki.

Megjelenik Zala megye minden településén
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Polgárõrökkel népesedett be a
megyei találkozónak helyet adó
zalacsányi iskola udvara július 8-
án. A Zala Megyei Polgárõr Szö-
vetség tagjai egész napos ren-
dezvénnyel ünnepelték összetar-
tozásukat és a közösség érdeké-
ben végzett munkájukat, mellyel
hozzájárultak ahhoz, hogy Ma-
gyarország ma a 15. legbiztonsá-
gosabb hely a világon egy 163
országot érintõ friss felmérés
szerint.

Nagy megtiszteltetés Zalacsány
számára, hogy házigazdái lehetnek
ennek a rangos rendezvénynek,
fogalmazott köszöntõjében Nagy
Lászlóné polgármester. Tevékeny-
ségüket méltatva azt mondta, a
polgárõrök társadalmi munkában,
szabadidejüket feláldozva dolgoz-
nak a közrendért, a közbiztonság-
ért, a bûncselekmények meg-
elõzéséért. Minden településen
fontos a lakosság biztonságérzete,
melynek megléte illetve javulása a
polgárõrök jelenlétének köszön-
hetõ.

Horváth Róbert, a Zala Megyei
Polgárõr Szövetség elnöke azt
mondta, hogy a polgárõr társada-
lom igényli ezt a napot, hiszen
azért szervezõdtek, hogy tevõle-
gesen is részt vegyenek a közbiz-
tonság fenntartásában települé-
seiken. Kitért arra is, hogy a pol-
gárõrtörvény lehetõvé teszi a ren-
dezvények támogatását is. Mint
mondta, idén már öt olyan na-
gyobb esemény volt, ahol több
mint hetven polgárõr vigyázta a
rendet egyidejûleg. A polgárõrség
tevékenysége egyúttal fontos
láncszeme a közbiztonság javítása
és a lakosság szubjektív bizton-
ságérzetének növelése érdekében
végzett rendõri munkának. Végül
megköszönte a zalai szervezet
munkáját, majd tartalmas beszél-
getéseket és jó szórakozást kívánt
mindenkinek.

Zala megye büszke lehet pol-
gárõr szervezeteire, hangsúlyozta
Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ, miniszteri biztos. Ki-
emelte, hogy a polgárõrség tevé-
kenységét az állam is elismeri,
melyhez költségvetési támogatást
is biztosít. 

Dr. Túros András nyugállomá-
nyú rendõr altábornagy, az Orszá-
gos Polgárõr Szövetség elnöke

köszönetét tolmácsolta a zalai
szervezetnek, ami 122 egyesüle-
tével és 3800 fõs létszámával osz-
lopos tagja az országos szövet-
ségnek. Kiemelte, a polgárõrök
munkájának mérlege, hogy Euró-
pában Magyarország rendelkezik
a legnagyobb közbiztonsággal. A
közelmúltban napvilágra került
felmérés szerint a vizsgált 163 or-
szágból Magyarország a 15. he-
lyen áll a biztonságot, a lakosság
biztonságérzetét illetõen. Ez nagy
siker, melyet a magyar rendõrség,
a magyar polgárõrség és a bûn-
megelõzés területén dolgozók ér-
tek el. Mindenki büszke lehet erre
a fantasztikus eredményre, mely-
ben a polgárõrség munkája is
benne van, 9 millió szolgálati órá-
val országosan, közte a zalai szer-
vezet 330 ezer szolgálati órájával
együtt. Az európai és világhírû
közbiztonsághoz a szakmai prog-
ramok is hozzásegítették Magyar-
országot. Az elnök hangsúlyozta,
a polgárõrség ma már a rendõr-
ség egyik legfontosabb partnere,
így tudnak sokat tenni azért,
hogy a magyar emberek bizton-
ságban éljenek.

A köszöntõket követõen a me-
gye közbiztonságának megszilárdí-
tása érdekében végzett munkájá-
ért számos polgárõr kapott elis-
merést, illetve a magyar polgárõr
mozgalom támogatásáért több
szervezet tagja is kitüntetést ve-
hetett át.

A házigazda település részérõl
Polgárõr Érdemkereszt Ezüst foko-
zatában részesült Sándor Csaba, a

Zalacsány és Társult Községek Pol-
gárõr Egyesület elnöke. Érdeklõ-
désünkre elmondta, még körzeti
megbízottként segítette megala-
pítani a környékbeli települések
polgárõr egyesületeit, így Zala-
csányét is, ami 1992-ben alakult
meg. Tíz éve irányítja a helyi pol-
gárõrség munkáját, amit 15 fõvel
vett át akkor. Jelenleg 35 fõ a tag-
ja, és Zalacsány és Ligetfalva tarto-

zik hozzá. Mindkét település ön-
kormányzatával szorosan együtt-
mûködnek, és biztosítják a kultu-
rális és sportrendezvényeket.
Nemcsak a rendet vigyázzák, ha-
nem a környezet tisztaságát is sze-
métszedéssel. Útlezárásokban is
segítik a rendõrség munkáját,
ahogy a falopások megelõzésében
is közremûködnek. Odafigyelnek
az idõs lakókra is, segítve õket
gondjaik, bajaik megoldásában.
Mindezt közel háromezer szolgála-
ti órával egy évben. Mint mondta,
örömére szolgál, hogy házigazdái
lehetnek a megyei polgárõrnap-
nak, melynek megrendezése érde-
kében együtt pályáztak a
Zalacsányi Önkormányzattal a Zala
Megyei Polgárõr Szövetséghez.

A megyei és az országos pol-
gárõr szövetség Szent László-em-
lékplakettel köszönte meg Nagy
Lászlóné polgármesternek a helyi
polgárõr egyesületet segítõ mun-
káját. 

Zalacsány mindenre odafigyelõ
házigazdaként gondoskodott a
megyei polgárõr nap méltó meg-
ünneplésérõl, vendégeit finom
bográcsos ételekkel és palacsintá-
val kínálta. A mûfüves sportpálya,
a felnõtt és a gyermekjátszótér
adta lehetõségek, valamint az is-
kola udvarának szépen gondozott
környezete ugyancsak hozzájárult
a nap sikeréhez. 

– Egy település rendezett kör-
nyezetéhez az utak, járdák, zöld-
felületek állapota, külcsíne szoro-
san hozzátartozik, éppen ezért
fordítunk állandó figyelmet erre –
mondta kérdésre válaszolva Nagy
Lászlóné polgármester. Folytatva
a járdaépítést idén a Zrínyi utcá-
ban, a játszótér körül építettük
meg a gyalogos úttestet, vala-
mint leaszfaltoztuk a Dózsa
György utcát, ami már igencsak
rossz állapotban volt. Beadott pá-
lyázataink tekintetében még
nincs hírünk a településképet
meghatározó épületek külsõ re-
konstrukciója kiírásról, melynek
keretében a volt idõsek klubját
szeretnénk felújítani. Nem tör-
tént meg az elbírálása a felnõtt
játszótér létesítése projektjének
sem. 

Jó hírt kaptunk viszont a TOP-
programra benyújtott pályáza-
tunkról. Az elnyert 20 millió forin-
tos támogatás energetikai korsze-
rûsítést tesz lehetõvé, napelemes
rendszer kiépítésével az iskolában,
az óvodában és az önkormányzati
hivatalban. Az intézmények vil-
lanyáram-ellátását biztosíthatjuk
energiatakarékos módon a beru-
házással, amit a tanévkezdésre
szeretnénk befejezni – mondta a
polgármester.

Antal Lívia
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Megyei polgárõrnap Zalacsányban

Horváth Róbert megyei elnök és dr. Túros András országos elnök
kitüntetést ad át Nagy Lászlóné polgármesternek.
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Elhangzott, hogy az elmúlt idõ-
szakban fennakadás nélkül, biz-
tonságosan tudták végezni a
mentési feladatokat, amelyek szá-
ma 2016-ban 27.131 volt Zalában,
a megtett kilométerek száma pe-
dig 916.236. A korábbi jelentõs
humánerõforrás-hiányt új dolgo-
zók felvételével, GYES-en lévõ
munkatársak visszatérésével tud-
ták enyhíteni, illetve sokat jelen-
tettek a béremelések, valamint a
dolgozók anyagi megbecsülését
elõsegítette a megbízási szerzõ-
dés kötésének lehetõsége több-
letfeladatok ellátására és az ön-
kéntes alapú 24 órázás lehetõvé
tétele. 

Az elmúlt években kialakított
új mentõállomások révén megva-
lósult a 15 percen belüli betegel-
érés a megyében, bár problémát
jelent, hogy hiányzik még egy
esetkocsi, amelyért folyamatosan
lobbiznak. A sármelléki légimentõ
szolgálatot elég gyakran igénybe
veszik a térségben, sokszor en-
nek bevetésével tudják csak biz-
tosítani a 15 percen belüli beteg-
elérést rohamkocsi hiányában.  A
10 zalai mentõállomásból 9 ese-
tében felújítással és korszerûsí-
téssel megfelelõ munkakörülmé-
nyeket tudtak kialakítani, a zala-
egerszegi állomás épülete azon-
ban annyira elavult, hogy helyet-
te mindenképpen újat kellene
építeni. 

Dr. Pál Attila, a közgyûlés elnö-
ke köszönetét és elismerését fe-
jezte ki a mentõszolgálat munka-
társainak az elmúlt idõszakban
végzett áldozatos munkájáért. 

Ezt követõen a Zala Megyei Ér-
téktár Bizottság 2017. I. félévi te-
vékenységérõl szóló beszámolót
tárgyalta meg a közgyûlés. El-
hangzott, hogy öt újabb érték ke-
rült be  ez idõ alatt a megyei ér-
téktárba, s tevékenységük nyo-
mán hungarikummá vált „A Héví-
zi-tó és a tradicionális hévízi
gyógyászat”, valamint bekerült a
Magyar Értéktárba „Dr. Bakonyi
Károly szõlõnemesítõ életmûve”.
Egy tag lemondása miatt új bi-
zottsági tag megválasztására is
sor került. A közgyûlés elnökének
javaslata alapján Pácsonyi Imrét, a
Zala Megyei Közgyûlés alelnökét
választották a megyei értéktár bi-
zottság tagjává. 

Jóváhagyta a testület a Zala
Megyei Önkormányzat részvételét

három újabb nemzetközi pályá-
zatban: A Duna Transznacionális
Program felhívására benyújtott, a
KKV-k vezetésében idõszerûvé vá-
ló generációváltással, a magasan
képzett szakemberek elvándorlá-
sának problémájával foglalkozó
MentorNET címû projektben az
önkormányzat vezetõ partner-
ként vesz részt. A Central Europe

Transznacionális Program második
felhívására benyújtott RURES el-
nevezésû, megújuló energiával
kapcsolatos pályázatban, illetve a
Nápolyi Egyetem vezetésével a
Horizon 2020 Program forrásaira
LANDSUPPORT címmel benyújtott
agrárjellegû pályázatban projekt-
partnerként szerepel. 

A közgyûlés módosította 2017.
évi költségvetését és elfogadta az
év második felére vonatkozó
munkatervét. 

Ezt követõen zárt ülésen dön-
töttek a képviselõk a Zala Megyei
Közgyûlés által alapított kitüntetõ
cím és díjak adományozásáról. Az
elismerések átadására a 2017.
szeptember 23-án, a Megyeházán
tartandó ünnepi ülésen kerül
majd sor. 

A családi értékrend helyreállí-
tását, a család társadalmi szere-
pének megerõsítését kívánja elõ-
segíteni az Élhetõbb Zalaszent-
ivánért Egyesület, amely támo-
gatást nyert az Emberi Erõforrás
Fejlesztési Operatív Program
„Védõháló a családokért” címû
(EFOP-1.2.1-15 kódszámú) felhí-
vásán. 

– Öt település – Alibánfa,
Kiskutas, Nagykutas, Zalaszentiván
és Zalaszentlõrinc vesz részt a pro-
jektben, mely 2017 februárjától
2020 januárjáig tart – mondta ér-
deklõdésünkre Dormánné Péter
Márta, az egyesület titkára. – Cé-
lunk a családi életre nevelés elõse-
gítése, a házassággal, a hosszú tá-
vú párkapcsolati elkötelezõdéssel
és a gyermekvállalással kapcsola-
tos pozitív attitûd közvetítése
mind a párkapcsolattal még csak
ismerkedõ tizenéves korosztály,
mind a már családalapításon gon-
dolkodó fiatalok, mind pedig a
már házasságban, tartós párkap-
csolatban élõk körében. Ehhez
kapcsolódik továbbá a gyermek-
nevelés, illetve a családi, házassá-
gi, párkapcsolati együttélés során
felmerülõ kérdések, problémák
feloldásához való segítségnyújtás.

– Mindezt hogyan kívánják
megvalósítani?

– Egyesületünk a helyi családok
összefogására épít, melynek része
tanácsadások, csoportos foglalko-
zások és közös programok, rendez-
vények megszervezése és megtar-
tása. Összesen 146 ilyen eseményt
kívánunk megvalósítani a három év
alatt a településeken.

A Szülõk akadémiája program-
sorozat keretében az általános is-
kolába járó tanulók szülei részére
egy olyan Szülõklubot szeretnénk
létrehozni, amely segítséget nyújt
a gyermeknevelés terén, ahol az
azonos problémákkal küzdõ szülõk
tapasztalatot cserélhetnek, kap-
csolatot építhetnek, és ahol szak-
emberektõl kaphatnak informá-
ciót és egyéni tanácsadást.  

A Gyerekek akadémiája progra-
mok keretében Szülõk iskolája fia-
taloknak – kamaszokról másképp,
avagy az érem másik oldala
címmel tartunk foglalkozásokat.
Hogyan bírjuk ki „õseinket”? inter-
aktív beszélgetõ csoportban a szü-
lõkkel való viszonyról, a helykere-
sésrõl, a barátságról, a szerelem-
rõl, a tanulásról, az internet veszé-
lyeirõl, a drogprevencióról, az ál-
dozattá illetve elkövetõvé válás
megelõzésérõl lesz szó.

– Kiket kívánnak megszólítani?
– A projekt kiemelt célcsoport-

ja a mikrotérségben élõ gyerme-
kes szülõk, házasságkötésre,
gyermekvállalásra készülõ párok,

a gyermekvállalás után a munka-
erõpiacra visszatérõ anyák és
apák, a társkeresés és a felelõs
párkapcsolati magatartás iránt
érdeklõdõ fiatalok és más párkap-
csolati, házassági és egyéb csalá-
di ügyekben tanácsadást, segít-
ségnyújtást igénylõ személyek.
Emellett az érintett családoknak
helyben munkát adó vállalkozáso-
kat, munkaadókat is meg kíván-
juk szólítani. 

– Milyen programokat tartot-
tak ez idáig?

– A projektben az érintett terü-
letek szakemberei vesznek részt,
köztük rendõrök, családterapeu-
ták, pszichológusok, gyermekpszi-
chológusok. Tartottak már mese-
terápiás foglalkozásokat a zala-
szentiváni és a nagykutasi óvodá-
ban. A népmese a gyermekek szá-
mára példát mutat emberségrõl, a
segítõk felismerésérõl, és arról is,
hogy valójában önmaguk tudják

leginkább irányíta-
ni az életüket. 

Zalaszentivánon
a gyermekagresszi-
óról és annak keze-
lésérõl esett szó,
melyen az öt tele-
pülés pedagógusai
vettek részt. Az ag-
resszió az emberi
természet része,
ezt el kell fogadni,
ugyanakkor meg

kell tanulni jól kezelni, és ebben
nyújthatunk mi felnõttek segítsé-
get gyermekeinknek.

Iskolás lesz a gyermekem cím-
mel a szülõknek tartottak elõadást
Zalaszentlõrincen. Ezek a tanács-
adói programok õsszel folytatód-
nak, a nyáron inkább a kikapcsoló-
dásra fókuszálunk. A családi talál-
kozás jegyében zajlott a zalaszent-
iváni és a zalaszentlõrinci gyer-

meknap, továbbá a zalaszentiváni
és a nagykutasi falunap. Zalaszent-
lõrincen augusztus 12-én várjuk a
családokat falunapra. Családi talál-
kozású falunapokat a következõ
években is tartunk más-más hely-
színekkel, minden települést érint-
ve. Az elkövetkezõ három évben
számtalan programot és szolgálta-
tást kínálunk a fiataloknak és a
családoknak egyaránt.
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PROGRAMOK ALIBÁNFÁN, KISKUTASON, NAGYKUTASON, ZALASZENTIVÁNON ÉS ZALASZENTLÕRINCEN

A család szerepének erõsítése a védõhálóban

ÉRTÉKTÁR, PÁLYÁZATOK, KITÜNTETÕ CÍMEK

Döntések a megyegyûlésrõl
A Zala Megyei Közgyûlés testülete június 22-i ülésén elsõként

Vincze Luca megyei vezetõ mentõtiszttõl kapott tájékoztatást a
megyei mentõállomások mûködésérõl. 

A fõzõverseny második helyezettje átveszi a díjat
Dormán Miklós polgármestertõl a szentiváni falunapon.

Szerelnek a zalaszentiváni tûzoltók.

Meseterápia Zalaszentivánon

ZALAKAROSON, a fürdõtõl öt

percre található összkomfor-

tos apartmanház 2017-tõl

egész évben  KIADÓ.

A házban két kétszobás  illetve

egy egyszobás lakrész található.

ÉRDEKLÕDNI: 06-30/517-3918-as

telefonszámon, illetve e-mail:

schbe.anita@gmail.com
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Egyedülálló településköz-
ponttal rendelkezik Nagypáli,
ahol a betérõt szépen ápolt zöld-
környezetben a megújuló ener-
giák tere fogadja. Látható mó-
don a nap energiáit telepítették
be a parkba, napkollektorok a hi-
vatal tetején, mellette naprafor-
gó alakú napelemtelep, elõtte
napelemmel mûködõ kandelábe-
rek. Most egy újabb kiserõmûvet
létesítenek.

– Ez egy hibrid kiserõmû, ami a
szél és a nap energiáját hasznosít-
ja, a fenntarthatóság érdekében
lítium-akkumulátoros egység is
van benne – mondja érdeklõdé-
sünkre Köcse Tibor, Nagypáli pol-
gármestere. –. A megújuló ener-
giaforrások mind szélesebb körû
felhasználására irányuló Zöld út
falufejlesztési programban elõször
csak az energia-megtakarítással
foglalkoztunk, majd az energiater-
meléssel, most már a fenntartha-
tósággal is. A kiserõmûvel éppen
azt tudjuk elérni, hogy napelem-
telepünk az inverteren keresztül
folyamatosan tápláljon áramot a
hálózatra. Tehát már nem 5 kWh,
hanem 25 kWh lesz az energia-
nyerés. Az 5 kW-ból, melybõl az
inverter elenyészõ mennyiséget
használ el, a szerver, a számítógé-
pek, a riasztó, a tûzjelzõ, télen a
kazán folyamatos és biztonságos
mûködését tudjuk biztosítani a hi-
vatalban, mûködésükben nem fog
zavart okozni esetleges áramki-
maradás. 

– A falumegújítás idei prog-
ramjában még milyen beruhá-
zást valósítanak meg?

– A Zöld út falufejlesztési prog-
ramhoz kapcsolódóan egy megvá-
sárolt kilenchektáros területen in-
tenzív termesztésû alma- és körte-
ültetvényt újítottunk fel idén, ami
magas terméshozammal kecseg-
tet. Tehát már nemcsak a hagyo-
mányos erdõ és az energiafûz-ül-
tetvényünk teszik ki önkormány-

zatunk gazdálkodási tevékenysé-
gét, amit az alma- és körteültet-
vénnyel erõsíteni kívánunk. A do-
log egyedisége nem csupán ebben
rejlik, ugyanis 400 darab smaragd-
fát is betelepítettünk az alma- és
körtefák közé. Ezt kísérleti jelleg-
gel tettük, mert vizsgálni sze-
retnénk, hogy ebben a szimbiózis-
ban, hogyan hatnak egymás fej-
lõdésére ezek a növények. Várha-
tó-e termésmennyiség-növekedés
vagy minõségi javulás a gyümöl-
csök esetében az ökofa kedvezõ
mikroklímájának hatására. A sma-
ragdfák gyökérzónáiba talajbakté-
riumokat is juttattunk. Ezen felül a
kísérlet része, hogy szén-dioxidból
oxigént állítsunk elõ. A szén-dioxi-
dot tartályokból csöveken keresz-
tül vezetjük a smaragdfa nagy le-
velei közé, ami oxigénné alakul a
fotoszintézis segítségével. A sma-
ragdfának, mint öko-fának fontos
szerepet szánunk, ezért indítottuk
el az önkormányzatok körében a

smaragdfa-mozgalmat, melyrõl
bõvebb információ található a
www. nagypali.hu honlapunkon.
Idei fejlesztésünk közé tartozik a
térkövezett sétány kialakítása a te-
metõben, ami elkészül Napkorona
fesztiválunkra.

– A megújuló energiák ilyen
sokrétû alkalmazása külföldi hír-
nevet is szerzett Nagypálinak.

– Valóban, a közelmúltban az
ausztriai kaindorfi ökorégió ren-
dezvényére kaptunk meghívást. A
szervezettel a Nyugat-dunántúli
Ökorégió Alapítványon keresztül
mûködünk együtt. Egy határon át-
nyúló, három országot érintõ
ökotudatosságot szorgalmazó pro-
jektben a Soproni Egyetemmel ve-
szünk részt. Kiválasztott települése
lettünk a Magyar Tudományos Aka-
démiának kutatás szempontjából.
Három munkatársuk vidékfejlesz-
tési tanulmányt készített a Zöld út
programban kitûzött innovatív irá-
nyokról, a már megvalósult fejlesz-
tésekrõl és a további tervekrõl. Ha
már az innováció szóba került, meg
kell említenem a szomszédban
épülõ zalaegerszegi jármûipari
tesztpályát, ami az idegenforgalom
és más területeken is hozhat szá-
munkra új lehetõségeket.  

– Augusztus 4–6-ig ismét meg-
rendezik a Napkorona Fesztivált. 

– A tavalyi gyakorlatot kívánjuk
folytatni, melynek lényege, hogy
ne csak esti szórakoztató progra-
mokat nyújtsunk sztárfellépõkkel,
hanem élõvé tegyük az egész na-
pot, bevonva minél több embert.
Ezért indítottuk el a tízcsapatos
futball vándorkupát tavaly elõször,
amit a mûfüves sportpálya átadá-
sával kötöttünk össze. Ez most au-
gusztus 5-én, szombaton lesz, a fo-
ci mellett más sportolási lehetõsé-
geket is kínálva. A VI. Napkorona
Fesztivál az V. Nemzetközi Hõlég-
ballon Találkozónak is helyet ad,
melyre 9-10 csapat érkezik. Újként
egy erdélyi társaság, melynek hõ-
légballonját a magyar korona díszí-
ti. A hõlégballonosok pénteken
foglalják el helyüket, és mindhá-
rom napon biztosítanak lehetõsé-
get felszállásra az érdeklõdõknek.
Szombat este Gáspár Laci, valamint
egyik testvértelepülésünk Prémi-
um Zenekara szórakoztatja majd a
nézõket. A Napkorona Fesztiválra
valamennyi testvértelepülésünk
küldöttségeit is vendégül látjuk. 

Vasárnap második alkalommal
rendezzük meg a Nagypáli Gazda-
napot, gépmustrával, traktorok és
mezõgazdasági eszközök bemuta-
tójával. A mezõgazdasági tevé-

kenység jobb megismerését elõ-
adások szolgálják majd és lesz pa-
rasztolimpia is különféle ügyessé-
gi versenyekkel. Délután kezdõd-
nek a szórakoztató programok,
fellép a Nagypáli Napraforgó Nép-
tánccsoport, majd könnyûzenei
együttesek követik egymást a
színpadon. Vendégeink különle-
gességként lovas bemutatót te-
kinthetnek meg alföldi betyárok
közremûködésével. A Megapolice
élõkoncert után tûzijátékkal zárjuk
a fesztivált

Nagypáliban valóra vált az a tö-
rekvés, miszerint európai színvo-
nalra fejlesszék a települést, meg-
õrizve a magyar falu hagyománya-
it. A megújuló energiák felhaszná-
lásával valóban egy fenntartható,
élhetõ és jól mûködõ települést
hoztak létre, miközben megerõsö-
dött idegenforgalmuk is. Az Eger-
vári Várszínház kapcsán neves szí-
nészeket láttak vendégül, mások
mellett Bencze Ilonát, Xantus Bar-
barát, Détár Enikõt, Mikó Istvánt.
Eszenyi Enikõ azzal távozott: akár-
hányszor jön a térségbe,
Nagypáliban fog megszállni. Az ön-
kormányzat megtisztelve vendé-
geit, egy kötetlen baráti estre invi-
tálta õket a dombba vájt borházába
a közelmúltban. 

Antal Lívia

NAGYPÁLI ZÖLD ÚTJA AZ EURÓPAI SZÍNVONAL FELÉ

Napkorona Fesztivál a napos településen

2017 jelentõs év Söjtör és
nemkülönben egész hazánk szá-
mára, mivel idén ünnepeljük a
magyar–osztrák kiegyezés 150.
évfordulóját. A jubileumról való
méltó megemlékezésre Deák Fe-
renc szülõfalujában is készülnek.
Az idei év az önkormányzat köte-
lezõ és vállalt feladatait tekintve
nem különbözik a többitõl – mind-
errõl Könyves Gábor polgármes-
tert kérdeztük.

– Az évet egy nagy változással
kezdtük. A Söjtöri Közös Önkor-
mányzati Hivatalunkból kivált a tó-
feji és zalatárnoki kirendeltségünk,
az érintett öt település 2017. janu-
ár elsejével a Baki Közös Önkor-
mányzati Hivatalhoz csatlakozott.
Tófejtõl viszont átvettük a 45 tele-
pülést, így 21 ezer lakost ellátó
szociális társulást, melynek Söjtör
lett a gesztora január elsejétõl. A
házi és a jelzõrendszeres segítség-
nyújtás, a szociális étkeztetés és a
gyermekvédelmi feladatok ellátása
valamint az idõsklubok mûködte-
tése tartozik feladataink közé.
Képviselõ-testületünk nagy felada-
tot vállalt be ez által, ami számunk-
ra ugyanakkor presztízsértékkel
bír. Azt gondoljuk, ha egy település
minél több feladatot el tud látni, a
jövõt tekintve nagyobb az esélye
lakosságának megtartására és a fa-
lu fejlesztésére. 

– Milyen pályázatokkal kíván-
ják mindezt elõsegíteni?

– A Start mintaprogramra pá-
lyáztunk az év elején, melyben
elõször veszünk részt. A közmun-
kaprogram 18 fõ foglalkoztatását
teszi lehetõvé jövõ év február
végéig egy éven át. Az õ munka-
bérüket tudjuk biztosítani az el-
nyert közel 26 millió forintos tá-
mogatásból, melybõl hétmillió fo-
rintot eszközökre, gépekre fordí-
tottunk. Kispuszta, Barátipuszta és
Szénás-völgypuszta révén hatal-
mas külterülettel rendelkezünk,

mely településrészekhez is biztosí-
tanunk kell a bejárást. Közmunká-
saink éppen ezért végzik ezeken a
területeken az árkok, földutak
tisztítását, karbantartását. E prog-
ramhoz kapcsolódóan beadtunk
egy másik pályázatot, hogy egy
eszközökkel felszerelt kistraktort
szerezhessünk be. Még döntés
nem született, bízunk kedvezõ el-
bírálásában.   

A Deák-kút környezetének gon-
dozását továbbra is polgárõreink
végzik. Idén egy szalonnasütõt ala-
kítottak ki, a lépcsõ mellé korlátot
helyeztek el, a forrás kifolyóját pe-
dig mederlapokkal bélelték ki. Ön-
kormányzatunk saját költségveté-
sébõl idén az odavezetõ utat széle-

síti ki, hogy autókkal is jobban
megközelíthetõ legyen a Deák-kút
a kirándulók számára. 

– Hol tart a naperõmûfarm lé-
tesítésének szándéka?

– A beruházó megkapta az épí-
téshatóságtól, a környezetvédelmi
felügyelettõl az engedélyeket a ki-

vitelezésre, valamint az E.on-tól a
villamos hálózatra való csatlakozás
engedélyét. Az építkezés õsszel
kezdõdhet meg, ha az idõjárás
közbeszól, akkor jövõ tavasszal. A
befektetõ egyébiránt a Vas megyei
Vépen építi fel elsõ naperõmûvét,
melynek alapkövét a közelmúltban
tették le. A beruházás új munkahe-
lyeket nem jelent, viszont nagyobb
iparûzési adóbevételt önkormány-
zatunk számára. 

– Az önkormányzat milyen fej-
lesztéseket tervez?

– Legfõbb problémánk a Deák
úti járda állapota, ami még 1968-
ban épült. A négy és fél kilométe-
res hosszúságú járda felújítására
pályázni nem tudunk, mivel állami

tulajdonban van, viszont az állam
hozzájárul önerõs szándékainkhoz.
Az elsõ körben most közmunkása-
ink tisztítják meg a zöldnövényzet-
tõl, hogy lássuk, milyen állapotban
vannak szélei. Azt tervezzük, hogy
évente egy 4–500 méteres járda-
szakaszt újítunk fel anyagi lehetõ-

ségeinkhez mérten. Ezt a munkát
idén kezdjük meg, mégpedig az al-
só buszmegállótól kiindulva.

– Mi újság a civil szervezetek
háza táján?

– Mindannyian büszkék lehe-
tünk a Söjtöri Népdalkör Egyesü-
letre, mely júniusban a VII. Orszá-
gos Nyugdíjas „Ki Mit Tud?” hajdú-
szoboszlói országos döntõjében
Arany Minõsítést kapott. A május-
fa-kitáncolást vitték színpadra,
mellyel egy ott nem ismert nép-
szokást is bemutattak.  

A Söjtöri Deák Ferenc SE fut-
ballcsapat tagjai szintén júniusban

a második alkalommal megrende-
zett zsitkóci kispályás focikupán
vettek részt. A fiúk a hatcsapatos
tornán holtversenyben a második
helyen végezte. Mindkét egyesü-
letünknek ezúton is gratulálunk! A
szlovén Zsitkóccal Deák Ferenc ré-
vén ápolunk baráti kapcsolatot. A
közelmúltban gasztronapra láto-
gattunk el hozzájuk, melyen a
nyugdíjas hölgyekbõl álló nõklu-
bunk zalai süteményekkel, köztük

Deák-kuglóffal kínálta vendéglá-
tóit.

A 2015 decemberében átadott
mentõállomásunk önkormányza-

tunkkal kar-
öltve idén el-
sõ alkalom-
mal megtar-
totta nyílt
napját, mely-
re a helyi
óvodások és
i s k o l á s o k
mellett a tó-
feji és baki is-
kolásokat is
meghívtuk.
Örömünkre
szolgál az is,
hogy meg-
alakult a helyi
vöröskereszt

márciusban, melynek a mentõállo-
más dolgozói is tagjai. Túl vannak
már egy sikeres ruhagyûjtésen, il-
letve ruhaosztáson. Természetesen
véradást is szerveznek, ami legkö-
zelebb az augusztus 19-i civil na-
punkon lesz. Ez a rendezvény civil
szervezeteink ünnepe, melyen fõ-
zõversenyt is szoktak rendezni. 

A közelmúltban újabb öt térfi-
gyelõ kamerát szereltünk fel a he-
lyi IKSZT és a Deák Ferenc Általános

Iskola környezetében. A kamera-
rendszer bõvítéséhez – az önkor-
mányzati rész kiegészítéséhez – a
Söjtöri Polgárõr Egyesület a 2014.
és 2016. évi vasgyûjtés bevételé-
vel, 500 ezer forinttal járult hozzá.

– Többször szóba került Deák
Ferenc neve. Idén méltán nagy
jelentõségû jubileumot ünnepel-
hetünk, a kiegyezés 150. évfor-
dulóját.

– Valóban, mi söjtöriek pedig
különösen büszkék lehetünk a Ha-
za Bölcsére. Deák Ferenc 1803.
október 17-én született Söjtörön,
így október 17-én, születésének
214. évfordulója mellett az 1867-
es kiegyezés 150 éves jubileumá-
ról, annak jelentõségérõl is meg-
emlékezünk. Méltó ünnepséget
szeretnénk tartani, melyrõl egyez-
tettünk már Kehidakustány és
Pusztaszentlászló polgármesterei-
vel. Deák Ferenc szülõházában ki-
alakított múzeumunk idén a szo-
kottnál nagyobb látogatottságot
élvez, vélhetõen a kiegyezés év-
fordulójának köszönhetõen. Fo-
lyamatos a kapcsolat a Göcseji Mú-
zeummal, mint szakmai felügye-
lettel, reméljük jövõre megújul
maga a kiállítás is – zárta a beszél-
getést Könyves Gábor. 

– liv –

Söjtör a kiegyezés jubileumára készül

Az új kiserõmû váza már elkészült a napraforgó mögött.

A tavaly átadott mûfüves pályán ismét focitornát rendeznek.

Az Arany Minõsítést kapott népdalkör Hajdúszoboszlón.

A polgárõr egyesület tagjai: Orsós Tibor, a felügyelõ bizottság
elnöke, Könyves Gábor polgármester, Török Iván elnök

és Nagy János alelnök.

A zsitkóci kispályás futballtornán.

A tavalyi Napkorona Fesztivál gazdanapján dr. Torgyán Józseffel.
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Tizedik tanítási évét zárta a
2016-17-es tanévvel a Suli Harmó-
nia 2007 Gyermekeket Segítõ Ala-
pítvány. Az eltelt tíz év alatt bebi-
zonyosodott az is, hogy életképes
az alapítványi mûködtetés, az is-
kolákban a színvonalas oktatás
mellett számos fejlesztõ és sza-
badidõs tevékenységet kínálnak a
gyerekeknek. 

– A folytatás is ígéretes, hiszen a
Suli Harmónia Alapítvány a követke-
zõ öt évre is megkapja a mûködési
engedélyt, melyrõl  Palkovics László
oktatási államtitkár biztosított ben-
nünket – hangsúlyozta Vigh László
országgyûlési képviselõ, miniszteri
biztos, a Suli Harmónia Alapítvány
felügyelõ bizottságának elnöke. –
Ez minden intézményünk számára
jó hír, hiszen jelenleg öt iskolát mû-
ködtetünk, Felsõrajkon, Zala-
szentmihályon és Pölöskén, vala-
mint a Vas megyei Káldon és
Egervölgyön. Ez jóval több telepü-
lést jelent, mert például az alapít-
vány központi intézményébe, a
felsõrajki Szent Imre Általános Isko-
lába 4-5 településrõl járnak gyere-
kek. Örömünkre szolgál az is, hogy
a tanítás színvonalával mindenhol
elégedettek, mi, fenntartók pedig
próbáljuk szépíteni, fejleszteni az
intézményeket.

Itt Felsõrajkon társadalmi mun-
kában újítottuk fel az iskola tetõ-
szerkezetét az elmúlt évben. Most
egy újabb cél, egy új kerítés építé-
se érdekében szervezünk gyûjtést.
A jelenlegi bontását még a nyáron
megkezdjük, a gyerekeket pedig
arra kértem, rajzolják le, milyen ke-
rítést szeretnének jövõ tavaszra. A
nyáron tartunk még egy közösségi
napot, amikor is behordjuk a téli tü-
zelõt a szülõkkel és pedagógusok-
kal együtt, illetve ismét vendégül
látom a gyerekeket az Ungi-hegyen
lévõ birtokomon.

– A jubileumi évet is strandolás-
sal zártuk június 19-én a zalaeger-
szegi AquaCity-ben, melyre az ala-
pítvány vasi és zalai intézményei-
nek valamennyi tanulóját meghív-
ta Vigh László a pedagógusokkal és
a szülõkkel együtt – fûzte hozzá az

elhangzottakhoz Kósa Istvánné, a
Suli Harmónia Alapítvány elnöke. –
Több mint 400-an voltunk; a gye-
rekek önfeledten strandoltak, mi-
alatt a felnõttek három nagy kon-
dérban fõzték a paprikás krumplit.
Buszokkal mentünk-jöttünk, mely-
nek költségét az alapítvány vállalta
magára. 

A nyár is mozgalmasan telik a
gyerekek számára. A szünidõ az
egyhetes karatetáborral kezdõ-
dött Zalakaroson, melyen a pölös-

kei és zalaszentmihályi tanulók is
részt vettek. Július végén és au-
gusztus elején citeratáborban ké-
pezhetik magukat tovább a
felsõrajki gyerekek, és élvezhetik a
strandolást is Bázakerettyén, a ter-
málfürdõben. A felsõrajki termelõi
vásáron a sütemények eladásából
származó bevételt felajánlották a
szervezõk a tábor költségeire. Au-
gusztus közepén a felsõrajki gye-
rekek tánctáborban vehetnek
részt Gyenesdiáson. Az eredmé-
nyes pályázatoknak köszönhetõen

valamennyi iskolánkból nyaralhat-
nak diákok a zánkai Erzsébet-tá-
borban, ami szintén augusztus kö-
zepén lesz. A Határtalanul pályáza-
ti program keretében a horvát
tengerparton tölthetnek el  5 na-
pot az öt iskola hetedikesei osz-
tályfõnökeikkel együtt szeptem-
berben. 

Ismét egy izgalmas tanéven va-
gyunk túl, amely újabb lehetõség-
gel bõvült a gyerekek számára.
2016 szeptemberétõl a mindenna-

pos testnevelést kiváltandóan be-
vezettük a táncoktatást a már há-
rom éve „jelenlévõ” karate mellé.
Mindkettõ ingyenes, mert az elõb-
bit az alapítvány, míg az utóbbit az
önkormányzatok finanszírozzák.
Május 19-én hagyományteremtõ
szándékkal. Tánccal a hazámért
címmel táncgálát rendeztünk 500
gyermek részvételével a rajki vár-
ban. A rendezvény Vigh László fõ-
védnökségében a helyi önkor-
mányzat, az alapítvány és a táncok-
tatást ellátó, nyíregyházi T-Dance

Alapfokú Mûvészeti Iskola együtt-
mûködésében valósult meg. Alapít-
ványunk ezt a sokrétû szolgáltatást
stabil mûködési háttérrel tudja biz-
tosítani, egyúttal elkötelezett a ma-
gas színvonalú oktatásban, a folya-
matos szakmai megújulásban, mely
céloknak kiváló pedagógusokat si-
került megnyernünk. 

– Ennek köszönhetõen a szak-
mai és az órai munka kicsit összefo-
gottabbá vált, haladunk a tanulói
tevékenységen alapuló pedagógiai

módszerek irányába, amit erõsíteni
kívánunk a jövõben – vette át a szót
Bécsiné Jakabfi Marianna, az intéz-
ményrendszer fõigazgatója. –
Ennek támogatására tantestületi
továbbképzéseket szerveztünk. A
NAT fontos fejlesztési területe a
pénzügyi és gazdasági nevelés, így
a pénzügyi és gazdasági ismeretek
tanítása  önkéntes alapon elindul az
általános iskolákban. 2017/18-as
tanévben mi is bevezetjük a hete-
dik évfolyamon, egyelõre nem
önálló tantárgyként, hanem integ-

rálva elsõsorban a technika tan-
tárgyba. A szükséges tankönyveket
már megrendeltük, a tantárgy ok-
tatásához pedig 30 órás képzésén
vettek részt a pedagógusok. 

A gyerekek két idegen nyelvet,
az angolt, és a németet párhuzamo-
san tanulhatják. Az általános iskolai
nyelvoktatás lényegének egyéb-
iránt azt tartjuk, hogy olyan készsé-
geket alapozzon meg, amelyekre a
középiskolában egy magasabb szin-
tû nyelvtudást lehet építeni. 

A jövõben is minden olyan pá-
lyázaton indulni kívánunk, melyek
révén a tanterv mellett valóban
sokrétû szolgáltatást tudunk nyúj-
tani tanulóinknak. Egyik ilyen pá-
lyázat volt a Digitális témahét, me-
lyen Digikert – Dédanyáink kertje a
21. században címû projektünkkel
vettünk részt. A gyerekek önálló
munkában a neten összegyûjtöt-
ték a konyhakerti növényekkel
kapcsolatos információkat, majd
egy digitális programmal mind-
egyikük megtervezte saját kertjét.

A munkáról filmet forgattak, szer-
kesztettek.  Elmondtató, hogy a
Suli Harmónia Alapítvány számos
lehetõséget kínál a gyerekek ké-
pességeit, érdeklõdési körét fej-
lesztendõen, amelyeket a városok
nagyobb állami iskoláiban sem tud-
nak mindenhol biztosítani.

„Ha van hited és kitartásod,
bármi lehetsz” – az alapítvány is-
koláiban ezt a fontos nevelési el-
vet is szem elõtt tartják. A
felsõrajki iskolában éppen ezért
indították el a Példaképek elõ-
adás-sorozatot, melyen Tunkel
Nándor olimpiai bronzérmes erõ-
emelõt, dr. Lubics Szilvia három-
szoros Spartathlon gyõztest, dr.
Hofman Erzsébet soproni orvos-
fõigazgatót, valamint Mányoki At-
tila hosszútávúszót látták vendé-
gül. A jó példaképválasztás a saját
korosztályban is fontos – véli a
felsõrajki Szent Anna Római Kato-
likus Plébánia Egyházközsége,
amely Ifjúság példaképe címmel
ösztöndíjat alapított. A kezdemé-
nyezéshez csatlakozva a helyi ön-
kormányzat is meghirdette saját
ösztöndíját. Az egyenként 50–50
ezer forintos ösztöndíjat 2017.
november 5-én, Szent Imre nap-
ján adják át elõször az arra érde-
mes egy fiú és egy leány tanuló-
nak a felsõrajki iskolában.

Antal Lívia 

A FINA úszó-világbajnokság
idejére idõzítették azt az ak-
ciót, amelyben 24 karátos ara-
nyat használnak fel az or-
szág legdrágább tortájá-
nak elkészítéséhez! Egy-
egy szelet értéke 10 ezer
forint, de lehet érte töb-
bet is fizetni.

A 24 karátos torta elsõ
két szeletét az FTC vízi-
labda és úszószakosztá-
lya már a sütemény elké-
szülte elõtt megvásárolta
10-10 ezer forintért. NNyyíírrii  ZZooll-
ttáánn,,  az FTC operatív igazgatója
elmondta, a Ferencvárosi Torna
Club olimpiai és világbajnokai
között sok úszót és vízilabdázót
is találunk. A Fradi ugyanakkor
nem csak a versenysportok
miatt támogatja az úszás okta-
tását. Úszótanfolyamaink célja
a vízbiztos úszás elsajátítása az
úszásnemek kiemelkedõ szintû
technikai végrehajtásával. Tö-
rekvéseink arra irányulnak,
hogy a gyermekek a vízben
biztonságosan és bátran mo-
zogjanak. 

Egyes adatok szerint a ma-
gyar kisiskolások nagyjából fele
nem tud úszni. Pont ezért ké-
szült korábban intézkedési terv
az iskolai úszásoktatás fejlesz-
tésére. Az úszás oktatásából a
magyar fürdõknek is ki kell ven-
niük a részüket. Ez az oka an-
nak, hogy a Sárvári Gyógy- és
Wellnessfürdõ is támogatja az
akciót, ezért 100 ezer forintot

ajánlott fel egy szelet 24 kará-
tos tortáért – közölte Vancsura
Miklós, a fürdõ igazgatója.

Az akcióban Füred Kapitányt
(képünkön), a turisztikai és rek-
lámszakemberek által létreho-
zott mesehõst is bevetik, aki a
gyerekek nyelvén fogalmazza a
nyílt vízben való biztonságos
játék szabályait. 

– A Balaton, Közép-Európa
legnagyobb édesvízi tava mel-
lett különösen fontos, hogy az
idelátogatók és itt élõk megfe-
lelõ vízbiztonsággal rendelkez-
zenek. A WHO adatai szerint a
világon évente 350 ezer ember
fullad vízbe, itthon 20-25 gye-
rek veszti életet – mondta
ÉÉsskkoovvááccss  PPéétteerr,, a civil akció kre-
atív tanácsadója.

Az aranyozott tortát Csopa-
kon, a Code Zeroban, a füredi
Trüffel bárban, a siófoki és a
keszthelyi BAHART-kikötõben,
Balatonföldváron a Kultkikö-
tõben és az alsóörsi strandon is
megkóstolhatják majd a turis-
ták. A pénzbõl további úszótan-
folyamokat szerveznének.

TORTAAKCIÓVAL A GYERMEKÚSZÁS-OKTATÁSÉRT

Biztonságosan a vízben
Az Erzsébet-program ke-

retében június 26. és
30. között egyhetes

napközis tábort szervezett ta-
nulói számára a Pusztama-
gyaródi Kenyeres Elemér Általá-
nos Iskola. A gyerekeket min-
dennap érdekes foglalkozások
várták az iskola udvarán, és töb-
bek között a veszprémi állat-
kertbe is ellátogattak.

Nagy örömmel vettük, hogy
megnyertük az Erzsébet a Kárpát-
medencei Gyermekekért Alapít-
vány által kiírt pályázatot, mely-
hez megadott szempontok sze-
rint programtervet kellett készí-

teni, illetve beépített program-
elemeknek kellett megfelelni –
kezdte a tájékoztatást Kozma
Andrea igazgató. – Köszönjük a
fenntartó Nagykanizsai Tankerü-
leti Központnak, hogy biztosította
a 30 százalékos utófinanszírozott
részösszeget a projekthez, miu-
tán az elnyert közel 1,3 millió fo-
rintos támogatás 70 százalékát
utalták le elõzetesen. A napközis
táborba 56 gyermek jelentkezett

(tanulóink mintegy 80 százaléka)
és valamennyien részt is vettek
benne, valamint hat pedagógus,
akik százszázalékos aktivitással
dolgoztak sikeres megvalósításán.
A pályázat nem igényelt önerõt,
csak fejenként 500 forintos jelké-
pes önrészt a gyerekektõl.

– Milyen programok várták a
gyerekeket a napközis tábor-
ban?

– A programokat közösségfej-
lesztés, sport, mûvészet, környe-
zettudatosság, hagyományõrzés
tárgykörében állítottuk össze, a
pályázatban elõírtak szerint A
környezettudatosság jegyében
például olyan feladatot is kellett
vállalni, ami maradandó. A mezít-
lábas gyalogösvényt ezen okból

építették meg a gyerekek a sport-
pálya melletti füves területen. A
tapasztalatnak: milyen érzés elté-
rõ anyagokon, kavicson, fakér-
gen, fenyõtobozon, vagy homok-
ban mezítláb járni, nagy sikere
volt. Az ösvény alapozását a
pusztamagyaródi önkormányzat
végezte el. 

A dologi kiadásokon belül vásá-
roltuk meg a növényeket és sze-
gélyeket a gyalogösvényhez,
ezen felül vettünk Erzsébet-tábor
logóval ellátott pólókat a gye-
rekeknek, valamint különféle esz-
közöket a sport- és kézmûves

foglalkozásokhoz. A kiadások má-
sik csoportjában négyszeri étkez-
tetést biztosítottunk a gyerekek-
nek, melyben bent volt egy étter-
mi étkezés költsége is. 

Kirándultunk is. Bánokszent-
györgyre Pusztamagyaród,
Bucsuta és Szentliszló önkor-
mányzatának kisbuszaival szállí-
tottuk a gyerekeket, akik onnét
erdei kisvasúttal utaztak Báza-
kerettyére, ahol strandolhattak a
termálfürdõben. A másik kirándu-
lás során a veszprémi állatkertbe
látogattunk el. 

Az utolsó nap a hagyományõr-
zés jegyében telt el, délelõtt a
gyógynövényekkel ismerkedhet-
tek meg a gyerekek, egy másik
elõadó a kecskesajt készítését is
bemutatta. Az estebédet a ke-
mencés sütés szolgáltatta, a szol-
gáltató pizzát sütött a gyerekek-
nek kívánságuk szerinti feltétek-
kel. A héten vendégül láttuk a
bucsutai származású Bencze Ta-

mást, a ZTE KK
edzõjét, aki pályafu-
tásáról beszélt, és
kosarazhattak is ve-
le a tanulók. 
Érdemes volt pá-
lyáznunk, melynek
köszönhetõen elõ-
ször nyílt alkalmunk
napközis tábor
megtartására. El-
mondhatjuk, egy
örömteli, nagyon iz-
galmas, programok-
kal teli hét után va-
gyunk. Az alapít-
vány másik pályáza-
tán pedig lehetõsé-
get kaptunk zánkai
táboroztatásra, me-
lyen 33 gyermek és
3 pedagógus vesz
részt július 16-tól.

ÚJABB ÖT ÉVRE BIZTOSÍTOTT A SULI HARMÓNIA ALAPÍTVÁNY ISKOLARENDSZERÉNEK MÛKÖDÉSE

Szolgáltató iskolában, odaadó figyelemmel

PUSZTAMAGYARÓDI ISKOLÁSOK

Örömteli táborozás

Vigh László jóvoltából valamennyi suliharmóniás diák élvezhette az AquaCityben a fürdõzést.

Egervölgyi sulisok Fonyódon.
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– A növényorvosi kamarában vállalt valamennyi
tisztség négy évre szól, így a korábbi vezetõség –
Vuityné Kövér Mária elnök, Gáspár Zoltán alelnök és
Simonfalvi Elemér titkár – részérõl az a megtisztelõ
felkérés érkezett felénk, hogy vegyünk részt a tiszt-
újításban. Titkos szavazással dõlt el, hogy az újabb
négyéves ciklusban Gaál Orsolya alel-
nökként, Kabai Gábor titkárként, jóma-
gam pedig elnökként tevékenykedünk
a zalai szervezetben – mondta érdek-
lõdésünkre dr. Varga Zsolt, az Országos
Növényorvosi Kamara Zala megyei
szervezetének elnöke, az FMC-Agro
Hungary Kft. szakmérnöke. – A bizal-
mat megköszönve a ránk bízott fel-
adatokat egymás között felosztva kö-
zösen kívánjuk elvégezni, mivel a ha-
tásköröket szimbolikusnak tekintjük. 

Az átadás és az átvétel idõszakát él-
jük most, és mint megyei tagszervezet
az országos kamara által meghatáro-
zott irányok szerint dolgozunk tovább.
Az országos kamara tagsága négyezer
növényorvosra tehetõ, ebbõl a zalai
regisztrált tagok száma 135 fõ. Teljes körû adat-
egyeztetéssel szeretnénk pontos képet kapni arról,
hogy tagjainkból hány fõ az, aki szakmailag aktív. A
munka egészét tekintve az az elképzelésünk, hogy a
szakma érdekeit minél hatékonyabban képviselve,
egy kis lendületet vigyünk a zalai szervezet életébe,
követve elõdeink munkáját.  

– Valóban mozgalmasabb kamarai életet szeret-
nénk, ezért szakmai összejöveteleket kívánunk szer-
vezni az ötévente esedékes szakmai továbbképzések
között – erõsítette meg az elhangzottakat Kabai
Gábor titkár, az AGRO.bio Hungary nyugat-magyaror-
szági régióvezetõje. – Emellett egy önálló weblap el-
indításában is gondolkodunk, amelynek online szak-
mai fórum szerepet szánunk, illetve elérhetõ lenne

az országos kamara honlapjáról is. A tagok összeko-
vácsolását nemcsak a szakmai összejövetelekben,
hanem a családtagokkal is közös szabadidõs tevé-
kenységekben látjuk. Erre jó példa a Vas megyei ka-
mara régiós sportnapja változatos sportágakkal, me-
lyen mi is részt szoktunk venni. Akár Zalában is meg-
rendezhetnénk egy ilyen programot, melyre vissza-
hívhatnánk vasi, gyõri, veszprémi, burgenlandi kollé-
gáinkat. Éves programunk a közös szakmai kirándu-
lás novemberben.

– A feladatok mindazonáltal adottak, folytatjuk a
munkát – fûzte hozzá Gaál Orsolya alelnök, a Nufarm
Hungary Kft. szaktanácsadója. – A növényorvosi vény

kiváltásához megköttettek a szerzõdések a terme-
lõkkel, a rendszer mûködik. Továbbra is biztatjuk a
gazdákat a három évesnél idõsebb permetezõgépek
mûszaki felülvizsgálatára, amely saját célú használat
esetén csak ajánlott a jelenlegi rendelet szerint, a
permetezést szolgáltatásként végzõnek kötelezõ. Ez
az európai uniós elvárás ugyanakkor a többi ország-
ban mindenki számára kötelezõ. A növényvédõ sze-
rek szakszerû és megfelelõ mûszaki állapotú perme-
tezõgéppel történõ kijuttatása fontos élelmiszerbiz-
tonsági kérdés az egészséges növényi termékek elõ-
állítása érdekében.

Két zalai növényorvost, Kabai Gábort és Németh
Lajost beválasztották az Országos Kamara oktatási bi-
zottságába is.

ÚJ VEZETÕSÉG A ZALAI NÖVÉNYORVOSI KAMARA ÉLÉN

A tagság aktivitására számítanak

Dr. Varga Zsolt, Gaál Orsolya és Kabai Gábor

A Magyar Növényvédõ Mérnöki és Növényorvosi
Kamara március végén tartotta meg tisztújító köz-
gyûlését, melyhez kapcsolódóan a Zala megyei
szervezet is megújította vezetõségét. Ennek kap-
csán beszélgettünk az új zalai elnökség tagjaival.

TERÜLETI SZAKTANÁCSADÓ:

ÁRGYELÁN GÁBOR Tel.: (30) 447-5997

A Runway három hatóanyagot tartalmaz. Az
aminopiralid és a picloram felelõsek a poszt-
emergens hatásért. Az érzékeny kétszikû gyomok
fiatal egyedei (2-4 levél) ellen kezelve tökéletes
gyomirtó hatást érhetünk el, de akár a 6-8 leveles
gyomok ellen is hatékonyak. A preemergens hatá-
sért döntõen a metazaklór felelõs, kisebb részben
az aminopiralid. Ha a kezelést követõ 2 héten be-
lül 10-20 mm csapadék hullik, akkor a hatóanyag
biztosítja a tartamhatást és a tél beálltáig tartó
gyommentes idõszakot.

A készítmény ötvözi a preemergens és a poszt-
emergens technológia elõnyeit.

1. Bármely típusú repcében felhasználható
(normál és IMI is)

2. Rendkívül széles hatásspektrum
3. Talajon és levélen keresztüli hatás
4. Rugalmas idõbeli kijuttathatóság
5. Kiváló keverhetõség

A három hatóanyagának köszönhetõen rendkívül
széles a hatásspektruma.

Különösen érzékeny gyomok a szikfû-, pipitér-, ag-
gófû-, gólyaorr-, bükkönyfajok, ragadós galaj, pipacs,
kék búzavirág, csattanó maszlag, szerbtövis-, keserû-
fû-, csorbóka- és libatop-fajok, parlagfû, fekete ebszõ-
lõ, kicsiny gombvirág, betyárkóró, árvakelésû napra-
forgó (IMI és SU is), lucerna, burgonya.

Jó hatékonysággal irtja a szarkaláb-, tarsóka-, hé-
rics-, veronika-, árvacsalán-, árvácska-, zsomborfajo-
kat, pásztortáskát, tyúkhúrt. Az évelõ gyomok közül jó
hatékonyságú a mezei acat, mogyorós lednek, fekete
üröm, lórom fajok és a pitypang ellen.

A készítmény engedélyokirata szerint a kijuttatást
a vetéstõl a repce 5 leveles állapotáig lehet elvégez-
ni. Ez azt jelenti, hogy augusztus 20-tól szeptember
végéig lehet a kezelést elvégezni (a gyomok fejlettsé-
gétõl függõen). Így 5 hetünk van arra, hogy a kezelést
optimális idõben elvégezzük. Ez egyedülálló a piacon.

ÚJ DIMENZIÓ A REPCE ÕSZI GYOMIRTÁSÁBAN 
JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI
TECHNOLÓGIA

A Runway kijuttatása a
repce vetésétõl 5 leveles ál-
lapotig javasolt. A legérzé-
kenyebb gyomstádium a
kétszikû gyomok szik-2 le-
veles állapota között van. A
tartamhatás kifejtéséhez a
kezelést követõ 2 héten belül
10–20 mm csapadék szükséges. A
preemergens kijuttatás esetén a javasolt dózis 1,2 l/ha.
Ebben az esetben a vetést követõ 3 napon belül el kell
végezni a kezelést. A posztemergens kezelést a repce
2 valódi lombleveles állapotától 5 leveles állapotig cél-
szerû elvégezni. Ebben az idõszakban a javasolt dózis
1,5 l/ha. Posztemergens kezelés javasolt az alacsony
humusztartalmú, laza talajokon. A felhasználás során a
hõmérséklet 10 és 25 OC között legyen. A kezelést kö-
vetõ 1 óra múlva érkezõ csapadék a hatást már nem
befolyásolja. A szert a gyomborítottságtól függõen 200-
400 l/ha vízzel közepesen durva porlasztással célszerû
kipermetezni.

1. Normál vetésváltás esetén a betakarítást követõ
õsszel kalászos gabona (õszi búza, durumbúza, õszi
árpa, rozs, tritikálé) vagy a következõ év tavaszán bár-
mi vethetõ.

2. A repce téli pusztulása esetén a következõ év ta-
vaszán tavaszi gabona (zab, tavaszi árpa, tavaszi bú-
za), kukorica (takarmány, siló, csemege, hibrid), olajre-
tek, mustár, tavaszi repce, cirok, köles, fénymag, hagy-
maféle, kender vethetõ, káposztaféle palántázható.

Extrém száraz idõjárási viszonyok fokozzák az utó-
hatás kockázatát.

Hatóanyag: 5,3 g/l aminopiralid + 13,3 g/l picloram
+ 500 g/l metazaklór.

Forgalmazási kategória: I. (felsõfokú növényvé-
delmi képesítéshez kötött).

Munkaegészségügyi várakozási idõ: 0 nap.

™ a Dow Chemical Company („Dow”) vagy a Dow leányvállalatának márkaneve.
Felhasználás elõtt mindig olvassa el és tartsa be a termékeken található címke utasításait!



FALUKÉP8 MEGYE

Egy tetszetõs faluközpont ki-
alakításán dolgozik jelenleg
Balatonmagyaród önkormányza-
ta, az arra járók szemtanúi lehet-
nek egy fedett közösségi tér
építésének a volt óvoda udva-
rán. A Balaton-felvidéki Nemzeti
Parkban fekvõ településen sorra
újultak meg a közintézmények
az elmúlt években, melyek ösz-
szegzésére KKaalláásszz  MMááttyyááss polgár-
mestert kértük. 

– Valóban elég csak végigmen-
ni a településen, láthatjuk mi min-
dent valósítottunk meg az eltelt
idõszakban. 2010-ben, közvetle-
nül a választások után bõvítettük
ki a közvilágítást a falu déli végén,
amit most az északi faluvégen te-
szünk meg, hogy az utolsó lakó-
ház se maradjon közvilágítás nél-
kül. Még az elsõ ciklusban újítot-
tuk fel és bõvítettük ki a ravatalo-
zót, ahol most egy nagy munkán
vagyunk túl. A csõtörések ugyan-
is állandó problémát okoztak a te-
metõben és környezetében, így a
közelmúltban teljesen kicseréltük
a vízhálózatot a Petõfi utcától a
sírkertig. Ugyanígy küszködtünk a
volt óvoda és iskola, valamint a
hivatal elavult hálózatával, ezért
itt is kicseréltük a vízvezeték-
rendszert, saját beruházásban. 

– Most ismételten a volt óvo-
daudvar szépítésén dolgoznak.

– A templommal szomszédos
volt óvodaudvar közösségi célú
fejlesztését évekkel korábban
kezdtük meg, ahova játszóeszkö-
zöket is elhelyeztünk. Tavaly a
volt óvoda nagytermének, tálaló-
konyhájának valamint mosdóinak
felújításával folytattuk ezt a mun-
kát. Az épületet így alkalmassá
tettük közösségi programok szá-
mára, ami önállóan és az udvarral
egybenyitva is használható. Most
újból az udvaron dolgozunk, ahol
10x14 méteres fedett rendez-
vényteret alakítunk ki kemencé-

vel, kiszolgálópulttal, eléje pedig
egy 4x8 méteres fedett színpadot
is építünk. Ezzel a beruházással
válik teljessé ez a közösségi tér,
mely bármely kulturált szórako-
zásnak és rendezvénynek helyet
adhat. Miután mindez elkészül,
akkor tekintjük át, hogyan tudjuk
új növényekkel továbbszépíteni a
teret, hogy egy igazán látványos
faluközponttal gazdagodhassunk.
A terveink szerint az augusztus
12-i falunapon kívánjuk megün-
nepelni, illetve átadni ezt az ön-
erõs beruházást. 

A volt óvoda belsõ felújításával
egy idõben újítottuk meg az orvo-
si rendelõt és a várótermet. Lehe-
tõségeinkhez képest mindig igye-
keztünk bõvíteni felszereltségét,
hogy a magyaródi emberek is
olyan minõségû orvosi ellátásban

részesülhessenek, mint a nagyobb
településeken élõk. Most éppen
egy EKG-készülék beszerzése van
folyamatban. 

– Beruházásaik többnyire ön-
erõsek, pályázatokban továbbra
is fenntartásokkal gondolkod-
nak?

– A pályázatokkal szemben az a
legfõbb kifogásunk, hogy egy be-
ruházás során kötelezõen elõír-
nak olyan megvalósítandó eleme-
ket, melyekre nincsen szüksé-
günk. Ezért igyekszünk költség-
vetésünkbõl gazdálkodni a fej-
lesztések terén is, sokszor az ön-
erõ is elég. De sajnos egy felada-
tot éppen az anyagiak miatt nem
tudtunk bevállalni, ez pedig a jár-
dák felújítása. Pályáztunk több-
ször is, sikertelenül, és most is
van egy elbírálásra váró pályáza-

tunk.  Mivel a faluközpont a leg-
forgalmasabb, itt kezdenénk meg
a járdarekonstrukciót és halad-
nánk majd észak és dél és kelet
irányba, ahogy anyagi lehetõsé-
geink megengedik.

Az elmúlt idõszakban eszkö-
zeinket is tovább gyarapítottuk.
Nemrégiben egy nagy utánfutót
vásároltunk, ami a falugondnoki
busz után köthetõ. A másik falu-
gondnoki buszra egy elektromos
lépcsõt szereltünk fel, a ki- és be-
szállás megkönnyítése érdekében.
Közmunkaprogramunkban zöld-
ségtermesztéssel foglalkozunk, a
terményeket szívesen vásárolják
meg a helyiek. Közmunkásaink a
közterületeket is folyamatosan
gondozzák, tisztítják. Egy kistér-
ségi pályázat segítségével létesí-
tettük korábban a buszöblöket és
a buszvárókat, melyek a közleke-
désbiztonság mellett a faluképet

is csinosítják. Garanciális javításuk
a közelmúltban történt meg. A 12
kamerából álló térfigyelõ kamera-
rendszerünk pedig a közbiztonsá-
got szolgálja.

– Milyen szerepet töltenek be
a civil szervezetek a közösségi
életében?

– Most már talán három éve is
annak, hogy felújítottuk a kultúr-
házat, és felszereltük minden
olyan berendezéssel és technikai
eszközzel, amit funkciója igényel.
Mindez a közösségi életre is ha-
tással van. A nyugdíjasklubból lét-
rejött egy színjátszó csoport és  a
Kendermagos Népdalkör, amely a
tavalyi Népek tánca, népek zenéje
versenyen arany minõsítést ért el.
A szakértõ zsûri legmagasabb elis-
merését „Márton az újbor bírája!”
címû mûsorukkal vívták ki. Nagy-
kanizsán zajlott az elõdöntõ, Ka-
posváron a középdöntõ, végül

Keszthelyen a döntõ. Önkormány-
zatunk a Kis-Balaton Alapítvány-
nyal együtt szervezi meg a tele-
pülési kulturális és sportrendezvé-
nyeket. Az alapítvány minden év-
ben meghirdeti a legszebb kony-
hakert, a legszebb udvar ver-
senyt, melyek eredményhirdeté-
sére a falunapokon kerül sor. Ta-
valy süteményfesztivált is rendez-
tek, ami nagyon jól sikerült. Az
idén hetedik alkalommal megren-
dezett díszmadár-kiállítás is soka-
kat vonzott.

Önkéntes tûzoltó valamint pol-
gárõr egyesülettel is rendelke-
zünk, melyek tagjai tevékeny se-
gítõi rendezvényeinknek is. Tele-
pülésünkön sportkör is mûködik.
Sportolási lehetõséget kínál az
asztalitenisz-terem, valamint a ka-
rateterem, illetve a kultúrházban
lévõ konditerem. A település
munkáját segítõ és azzal együtt-
mûködõ szervezetek jelentõs tá-
mogatást is kapnak az önkor-
mányzattól.

– Minek tulajdonítja az elért
eredményeket?

– Elsõsorban munkatársaim-
nak, a testületi tagoknak és az
ésszerû pénzügyi gazdálkodásnak,
melynek köszönhetõen több je-
lentõs beruházást is megvalósí-
tottunk az elmúlt években. Az ön-
kormányzat munkatársai napraké-
szen, odaadással végzik a hivatali
munkát. A falu sorsa és fejlesztése
iránti tenni akarás és elkötelezett-
ség jellemzi képviselõ-testületünk
tevékenységét is. Valamennyi
döntésünkben a többség érdekeit
igyekszünk figyelembe venni,
ugyanakkor nem zárkózunk el
más véleményektõl sem, ha azok
építõ jellegûek. Talán ezért is lát-
juk sikereink kulcsát az együttmû-
ködésben, ha csapatként dolgoz-
zunk együtt mindannyian a tele-
pülésért – hangsúlyozta Kalász
Mátyás, Balatonmagyaród polgár-
mestere.

Antal Lívia

AZ EGYÜTTGONDOLKODÁS ÉS A JÓ GAZDÁLKODÁS EREDMÉNYEI

Rendezvénytérrel szépül Balatonmagyaród központja

Épül az új rendezvénytér a faluközpontban.

Kalász Mátyás polgármester a volt óvodában kialakított
közösségi helyiségben.

Mintegy 700 ezer forint saját,
önkormányzati forrásból újjáépí-
tettük az elsõ világháborúban
elesett 19 áldozat és a második
világháborúban meghalt 15 hõs
elõtt tisztelgõ emlékmûvünket.
A tájba és a környezetbe harmo-
nikus módon beleillõ emlékhe-
lyet a hozzátartozóink iránti
tiszteletbõl alkottuk újjá – nyi-
latkozta Padár polgármestere. 

– Németh Imre, a 127 lelkes
észak zalai település vezetõje azt
is elárulta, hogy a '80-as évtized
közepén felállított emlékmû az
elmúlt években fényét vesztette,
ezért döntött a négyfõs képvise-
lõ-testület úgy, hogy méltó mó-
don igyekeznek megõrizni azok
emlékét, akik életüket áldozták
szeretett falujukért, országukért.

A világégések értelmetlensé-
gét felidézve az emlékhelyet Ma-
jor István plébános szentelte fel.
A július eleji avatási ceremónián
mondott beszédében Manninger
Jenõ, a térség országgyûlési kép-
viselõje arra buzdította a falubeli-
eket, hogy békességben, össze-
fogással, egymást segítve élje-
nek. Most már nem kell szembe-
nézni háborús borzalmakkal, he-
lyette a fennmaradásukért küzdõ
falvak támogatása van napiren-
den a kormányzat részérõl – je-
lentette be. 

A tavaly augusztus végén pol-
gármesterré választott Németh
Imre, a falufejlesztés irányairól
érdeklõdõ kérdéseinkre válaszol-
va kifejtette: csak olyan beruhá-
zás mellett teszik le a voksukat,
ami a faluban élõk javát szolgálja.
A község falugondnoki teendõit is
egy évtizede ellátó polgármester
mielõbb nekilátna az egykori je-
zsuita-majorban található kör ala-
kú kápolna felújításához, mert az-
zal az idõs lakók lelki megnyugvá-
sát segítené. Még az is elképzel-
hetõ, hogy a felújítást követõen,
a paphiány megoldása után, va-
sárnaponként nem kellene a kör-

nyék nagyobb falvaiba szentmi-
sére eljárniuk az aranykorúaknak. 

A BM Vis major keretébõl ka-
pott 13,5 millió forintból az utak
kátyúzását, a vízelvezetõ árok-
rendszer felújítását tervezik. Ta-
valy májustól júliusig ötször ön-
tötte el a sárlavina a Petõfi utcá-
tól a Kossuth u. 26-ig tartó falu-
szakaszt. Az elöntés a temetõi
utat is tönkretette, ezért rövide-
sen azt is betonozzák, vagy asz-
faltozzák majd attól függõen,
hogy a szakértõk melyik változat-

ra adják az áldásukat. A kultúr-
házban a nyílászárókat egy évti-
zede, a tetõt öt éve felújították, a
még hiányzó külsõ hõszigetelését
pedig pályázati forrásból végez-
nék el. A község nyugati oldalán
található termõföldek több tulaj-
donos birtokában vannak. Velük
egyeztetve azt kívánják elérni,
hogy a kapás növények telepítése
helyett legalább egy 20 méteres

sávon kezdõdjön el füvesítés,
vagy más egyéb beavatkozás,
hogy az innen alázúduló hordalék
ne tudjon rázúdulni a dimbes-
dombos terepviszonyokkal ren-
delkezõ település központjára. 

A szennyvízhálózat kiépítésére
az elmúlt évtizedekben többféle,
akár konzorciális megoldás is kí-
nálkozott, de eddig olyan pályá-
zat még nem akadt, amelyik a
speciális domborzati viszonyokkal
bíró helyen tartalmazta volna a
drágán kiépíthetõ átemelõk ösz-

szes költségét is. A félmegol-
dásokra meg inkább nem vevõk.
A falu békéje, csendje miatt ko-
rábban sok ingatlant külföldiek
vásároltak meg, ám mostanra
több eladó házat is értékesítené-
nek a tulajdonosai, pedig Padár a
nyugalom, a csöndesség szigete,
ahol a szorgalmas helyiek támo-
gatják egymást.

Nemes Norbert

PEDÁNSAN JÓT TENNI

Padár jó példája
A Mura folyó közelségében, a

Borsfa patak jobb és bal partján,
Nagykanizsától délnyugatra ta-
lálható a településképében csi-
nos, ápolt, szépen gondozott,
1100 lakosú Tótszerdahely, köz-
vetlenül a horvát határ mellett. 

– A zömében horvát anyanyel-
vû községben augusztus elsõ
szombatján tartjuk a 17. Nemzet-
közi Tótszerdahelyi Családi
Rétesfesztivált, melynek közép-
pontjában a horvát népi hagyo-
mány: a rétessütés áll – adta hírül
Tislér István, a község élén hete-
dik ciklusát töltõ polgármester,
aki örömmel csinált hírverést a
határon átnyúló, minden eszten-
dõben sikeresen megtartott tér-
ségi rendezvénynek.

A kulturális, hitéleti és népi ha-
gyományõrzõ versenyt, a gaszt-
rokulturális fesztivált a résztvevõ
csapatok, a helyi lakosság vala-
mint az ide látogatók igényeinek
felmérése alapján rendezzük
meg. A résztvevõ csapatok kony-
hatechnológiai kreativitására nem
lehet panasz. Évente új és újabb
rétesféleségekre lehet elmonda-
ni: ez tényleg nagyon finom volt.
Minden évben igyekszünk valami
újdonsággal is elõrukkolni. Népi
kosárfonás, korongozás, kovács-
bemutató, lovagoltatás, folklór-
fesztivál mellett a gyerekeknek
arcfestéssel, szabadtéri játékok-
kal, ugrálóvárral készülünk. A bor-
pavilonban a régióban termett fi-
nom borokat lehet megkóstolni.
Sztárvendégként Radics Gigit kö-
szöntjük majd. A programunkat
idén is úgy állítjuk össze, hogy a jó
hangulatú rendezvényen minden
korosztály képviselõje számára
tudjunk élményt, örömet, szóra-
kozást, könnyed kikapcsolódást
kínálni. 

– Mik a falufejlesztés irányai?
– A négy környékbeli telepü-

lést kiszolgáló fogorvosi rendelõ-
intézet modernizálását egy több
mint 40 millió forint összértékû

nyertes pályázatból tudtuk elvé-
gezni. A gépek, berendezések és
eszközök beszerzése mellett az
épületet is korszerûsítettük. Az
óvoda, az iskola és a polgármes-
teri hivatal energetikai felújítását
célzó pályázat is a szerzõdéskö-
tésnél tart. Padló- és födémszige-
telést kap a hivatal és az ovi. Az
iskolai napelemes rendszer beve-
zetésétõl a költségek megtakarí-
tását reméljük. 

A Mura-régió határon átnyúló
vízi turisztikai pályázaton is ered-
ményesek voltunk. Kikötõhelyek
és csónaktárolók létesítése, csó-
nakok beszerzése, mobil appliká-
ció üzembe állítása, információs
pont kiépítése, a vízi túraútvona-
lak kijelölése, letölthetõ térképek
készítése is szerepel a projekt-
ben.

Eljutottunk oda, hogy már
nem jelent nehézséget az intéz-
mények fenntartása, mûködteté-
se. A KLIK által mûködtetett isko-

la támogatására nem rendelke-
zünk külön pénzügyi kerettel, az
állagmegóvás is nehézkes, de az
intézménynek, ha kell, segítséget
adunk a diákok szállításában, a ta-
nítóképzõ fõiskoláról érkezettek
fogadásában. Az önkormányzati
épületeket rendbe hoztuk, a bel-
területi úthálózat felújítása vi-
szont fontos lenne, de egyelõre
nincs olyan pályázat, ami megol-
dást kínálna. Saját forrásból örü-
lünk, ha a kátyúzást el tudjuk vé-
gezni. A Mura túloldalán a falusi
utak kátyúmentesek, nálunk vi-
szont kritikusak. 

Több mint 760-an vallották
magukat horvát nemzetiségû-
nek. Jó az együttmûködés a
mintegy hatvan fõ által megvá-
lasztott kisebbségi önkormány-
zattal, de az a törvénykezés ab-
szurditása, hogy az országos je-
lentõségû nagypályázatok eléré-
sében mi rendre alulmaradunk.

– nemes –

TÓTSZERDAHELYI TENNIVALÓK

Rétesfesztiválra hangolva


