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Zala és Muravidék
Hamarosan kerékpáros, a késõbbiekben pedig vasúti összeköttetés is létesülhet Zala megye és a Muravidék között. E két fejlesztésrõl is szó esett azon a találkozón, melyen újabb, egy évre szóló
együttmûködési megállapodást írt alá a Zala Megyei Önkormányzat
és a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK).

Horváth Ferenc és dr. Pál Attila
Dr. Pál Attila, megyei közgyûlés
elnöke elöljáróban gratulált Horváth Ferencnek, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnökének, hogy a közelmúltbeli szlovéniai választásokon a
szavazatok több mint 60 százalékát megszerezve jutott be ismét a
szlovén parlamentbe. Így országgyûlési képviselõként és a muravidéki önkormányzat elnökeként
képviselheti továbbra is a határon
túli magyarság érdekeit, olyan
szorgalommal, ahogy eddig is tette, fûzte hozzá. A találkozó aktualitása, hogy a magyar országgyû-

lés 2010-ben nyilvánította a nemzeti összetartozás napjává az elsõ
világháborút lezáró trianoni békediktátum aláírásának napját, június 4-ét.
Dr. Pál Attila ennek kapcsán úgy
fogalmazott, hogy 1992 óta évente megkötött együttmûködési
megállapodás is a nemzeti összetartozást szolgálja. Az azóta eltelt
több mint negyed évszázad igazolta ezt, hiszen a közös programok hatékonyan segítették a Trianon által elszakított, korábban Zala és Vas megyéhez tartozó Muravidéken élõ magyarságot a nem-

zeti kultúra és hagyományok
megõrzésében, a kétnyelvû oktatási intézmények mûködtetésében. Ezért úgy vélték, hogy június
4-e a legalkalmasabb arra, hogy
aláírják a 2018. esztendõre vonatkozó támogatási megállapodást.
Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke azt hangsúlyozta, hogy a Zala Megyei Önkormányzattal illetve
a zalai településekkel való szoros
kapcsolat a muravidéki magyarság
megmaradása miatt nagyon fontos. Méltatta, hogy ebben a törekvésben a magyar kormányzati szerep is megnövekedett, ezért országgyûlési képviselõként erõsíteni kívánja a szlovén–magyar politikai kapcsolatrendszert, ezen belül
is a határon átívelõ együttmûködéseket. A megyei önkormányzat
támogatását pedig úgy köszönte
meg: nagyon jó, hogy az anyaországon belül van egy kisebb hátország, amellyel 1992 óta töretlen
az együttmûködésük.
Dr. Pál Attila a magyar kormány
és a Muravidék erõsödõ kapcsolata okán két fejlesztést említett
meg. Ezek egyike a megyei önkormányzat által vezetett Interreg
projekt, mely során kerékpáros
összeköttetés létesül Rédics
Lendvadedes, Dedeskecskés és
Lendvahosszúfalu között. A másik
a
Zalaegerszeg–Lenti-RédicsLendva vasútvonal újraépítése. A
megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére 100 millió forintot fordít a magyar kormány.
A Zala megyei és a muravidéki
magyar önkormányzat idei évre
megkötött együttmûködési megállapodásában a Zala György Emlékév kapcsán szervezett programok, drámatábor iskolásoknak, a
Hevesi Sándor Színház lendvai
vendégszereplése,
valamint
könyvkiadás szerepel a célok között.
Antal Lívia

Igazi építészeti alkotás

AL fotó

inden oldalán üvegborítással is rendelkezõ
fogadóépületet várhatóan szeptemberben adják át. A
ZalaZONE jármûipari tesztpálya
központi épületeként elsõsorban
konferencia- és rendezvényhelyszínként szolgál majd.

novatív szellemiségéhez. Önmagában már ezért is építészeti alkotás.
A fõbejárat egy felülvilágított fogadótérbe vezet, melynek bal oldalán helyezkedik el az exkluzív
konferenciaterem. Ide akár egyszerre három autóval is be lehet
járni, így a fejlesztõk élõben is bemutathatják autóikat. A földszinVigh László országgyûlési kép- ten egy bemutatóterem, egy kiviselõ, a beruházás miniszteri biz- sebb konferenciaterem, az éttetosa a sajtóbejáráson úgy fogal- rem, valamint a kiszolgáló helyisémazott, hogy ezzel az épülettel
Zalaegerszeg a jármûipari konferenciák fõvárosa lesz. A vendégek
az ide csatlakozó közúton közelíthetik meg a tesztelési zónáktól elzárt épületet, ahol konfernciateremeket, éttermet, kiállítóteret
és teraszt létesítenek. A tesztpályára való kilátást az üvegborítású
külsõ falak is biztosítják. Elmondta
továbbá, hogy a kemény tél ugyan
hátráltatta a kivitelezést, ami
most már a megfelelõ ütemben
halad. A több mint egy milliárd forintba kerülõ fogadóépületet
szeptemberben adják át. Attól
kezdve már a jármûipari tesztpályához illõ épületben tudják fogadni a vendégeket.
Az épület – a két hosszabb oldalán a Z-betût formázó homlokzati elemmel – valóban szorosan
illeszekedik a tesztpályaprojekt in-

M

gek, míg a galériajellegû emeleti
szinten a kiállítótér, az irodák és a
teasz kapnak helyet. A feljutást
szolgáló lebegõlépcsõ a különleges belsõépítészeti megoldások
egyike, derült ki a szöveges ismertetõbõl.
A sajtó munkatársai a bejáráson
megtekintették az épület belsejében zajló munkálatokat, melyrõl
Bérczesi Tibor, a ZÁÉV Zrt. projektfõmérnöke is adott tájékoztatást.

MEGYE
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KÖZPONTI

HIRDETÉS

ELÉRHETÕSÉGÜNK

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 178
Telefon: 92/500-300; Fax: 92/500-303
E-mail: zalaviz@zalaviz.hu; www.zalaviz.hu
Ingyenesen hívható hibabejelentõ: 80/202-178

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINK
ZALAEGERSZEG
Zalaegerszeg, Deák F. tér 3–5/C Fsz. 4.
Telefon: 92/500-390; 92/500-391
Hátralékkezelés: 92/500-392
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h.:
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k.:
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sze.:
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cs.:
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p.:
9.00–15.00

ZALASZENTGRÓT:
Zalaszentgrót, Mezõ F. u. 27.
Telefon: 92/500-390; 92/500-391
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h., sze., p.:
zárva
k..
12.00–18.00
cs.:
8.00–14.00

LENTI:
Lenti, Honvéd u. 31., 8961 Pf.: 33.
Telefon: 92/500-394
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h., sze., p.:
zárva
k.:
14.00–18.00
Cs:
8.00–12.00

Tel./fax: 92/319-003
Mobil: 30/3571-413

E-mail: alpin002@t-online.hu
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TÉRSÉG

AKTUÁLIS
Országosan is megfigyelhetõ, hogy fellendülõben van a
kerékpáros turizmus, egyre
több a megfelelõ anyagi körülmények között élõ ember, aki
huzamosabb ideig vesz részt
kerékpártúrákon. Egy nagyon
dinamikusan fejlõdõ ágazatról
van szó – mondja Pácsonyi Imre, a megyei közgyûlés alelnöke, akit az „Iron Curtain Cycling”
(Vasfüggöny útvonal) projekt
keretében a közelmúltban megtartott második mûhelytalálkozóról kérdeztük.

– A szomszédos Ausztriában a
kerékpáros turisták átlagéletkora
45 év körül van és az a jellemzõ,
hogy az aktív turizmus egyre jobban elterjed azok körében, akik
testmozgással egybekötve járják
a természetet, vagy ismerkednek
kulturális, gasztronómiai helyi értékekkel. Ebbõl a szempontból
nekünk is fontos ez az ágazat –
fogalmaz az alelnök és hozzáteszi: – Különösen fontos Zala megye dél-nyugati részének, a Szlovéniával határos területnek,
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MÛHELYTALÁLKOZÓN: TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK KIALAKÍTÁSA ZALA MEGYÉBEN

Kerékpárral az egykori Vasfüggöny mentén
amely hosszú ideig elzárt, elma- Együttmûködési Programon ke- turisták számára izgalmas és taradott térség volt. Nagyon jó, resztül finanszírozza az Európai nulságos múltidézést rejt. A kehogy most van egy olyan pályáza- Unió. A nyomvonal a kerékpáros rékpárút mentén ugyanis számos
tunk, ami összefüggésben van a
Vasfüggöny kerékpárúttal, amely
egy német politikus kezdeményezésére jött létre az egykori
nyomvonal helyén.
Ez azért is különleges, mert
összeköti a határvonal mentén
élõ népeket, kultúrákat. A kerékpárút húsz európai országot
érintve mintegy kilencezer kilométeres nyomvonal: nemzeti
parkokon, erdei utakon, zöld környezeten keresztül köti össze a
régiókat. A kerékpárút érinti a
szlovén-magyar határrégió térségét is, a fejlesztéseket ezen a szakaszon a Szlovénia–Magyarország

hely õrzi az egykori Vasfüggöny
emlékét, például a Barátság Park
Böde-házán, a Határõr emlékhely
Apát-istvánfalván, a Határõrpark
Szalafõ-Pityeszeren. Szerencsés
helyzetben vagyunk, hogy erre a
projektre fel tudjuk fûzni a délzalai térségünket.
Két munkaértekezletre, mûhelytalálkozóra is sor került a közelmúltban. Az elsõ alkalommal a
lehetséges partnerek felkutatására fókuszáltunk, felkértünk minden olyan szereplõt, egy találkozóra, aki valamilyen formában a
kerékpáros turizmusban szolgáltatóként meg tudna jelenni: szállás, vendéglátás, kerékpár-szerviz, kulturális attrakciók tekintetében – folytatja Pácsonyi Imre. –

Lentiben, a második mûhelytalálkozón úgynevezett „szolgáltatási
csomagok” kialakításáról beszélgettünk. Ennek lényege, hogy
olyan jól leírható, a turista szempontjából áttekinthetõ ajánlatot
adjunk, amiben többek között
szerepel, hogy hány nap alatt,
hogyan tudja a kiválasztott útvonalat teljesíteni, és azon az útvonalon milyen attrakciókat érdemes felkeresnie.
Megtervezett túracsomagokat
kínálunk, élményekkel. Pillanatnyilag öt szolgáltató csomag alakult ki, természetesen ezek még
formálódnak, változhatnak a célcsoportok szempontjából.
A következõ lépésben szlovén
partnereinkkel
egyeztetünk,
majd megkezdõdik a fejlesztett
kerékpáros útvonalak piaci bevezetése. A projekt befejezésének
határideje 2020. február 14. Terveink szerint ekkor már a projekt
által kínált egyes szakaszokat birtokba vehetik a kerékpárosok, és
a Vasfüggöny szlovén-magyar határszakaszán egy új kerékpáros
térség várja a kerékpározás szerelmeseit.

ÁSATÁSLÁTOGATÁS FENÉKPUSZTÁN

Agrárfejl
e
sztési
javasl
a
t
Leletek a rézkortól a középkorig T

Ötezer év történetébõl kaphattak némi ízelítõt mindazok,
akik június 3-án ellátogattak a
Keszthely-Fenékpuszta régészeti
lelõhelyre. A területen - vagyis a
tervezett M76-os gyorsforgalmi
út zala megyei szakaszán - november óta zajlik feltárás.

lén, középkori (14-15. századi)
épületek nyomait is megtalálták.
Ezek a középkori Fenék település
házai voltak, melyek vélhetõen a
török korban pusztultak el. Innen
származik a terület mai neve is:
Fenékpuszta.
A régészek a nyilvános ásatáslátogatás alkalmából egy mini-kiállítással is készültek. Vitrinbe renA Nemzeti Infrastruktúra Kezedezték az egyes korszakok leglõ Zrt. által koordinált beruházásszebb tárgyait.
hoz kapcsolódó régészeti munkát,
Havasi Bálint elmondta: a fela Budavári Ingatlanfejlesztõ és
tárás végeztével, és a restauráláÜzemeltetõ Nonprofit Kft. megbísokat követõen, a teljes leletzásából, a zalaegerszegi Göcseji
anyag a Balatoni Múzeum gyûjteMúzeum és a keszthelyi Balatoni
ményébe kerül. Reméli, hogy az
Múzeum végzi. A látogatókat a
elõkerült tárgyakat egy idõszaki
keszthelyi város napi események
kiállítás formájában mind a kesztHavasi Bálint fontosnak tartja a régészet népszerûsítését.
részeként várták egy nyílt ásatási
helyi, mind a zalaegerszegi múbemutatóra a szakemberek.
gyakét pedig a Göcseji Múzeum zépkor) leleteit tárták fel. A legko- zeum közönsége megismerheti
Havasi Bálint régész, a Balatoni munkatársai végzik el. Hozzátette: rábbiak a rézkorból származnak, majd.
Múzeum igazgatója érdeklõdé- bár Fenékpusztát sokan a római ezek körülbelül 6000 évesek. Ezt
Pánczél Petra
sünkre elmondta: a nyilvános ása- korral azonosítják, már sokkal ko- az idõszakot az úgynevezett
táslátogatással szeretnék egyrészt rábban, mégpedig a rézkorban is Balaton-Lasinja kultúraként tartják
magát a régészetet népszerûsíte- éltek itt. Sõt, egészen a késõ kö- számon a szakemberek. Azért
ni, másrészt pedig megismertetni zépkorig találni leleteket.
nem népcsoportként, hanem kulKeszthely történetét a helybéliekAmi a rézkort illeti: az elmúlt túraként azonosítják õket, mert
kel és a turistákkal. Fenékpuszta évtizedek, sõt évszázadok kutatá- még nem volt írásbeliség, így jóerre különösen alkalmas, hiszen a sai során nagy kiterjedésû telepü- részt csak a tárgyak anyaga, forrézkortól kezdve egészen a közép- lés nyomaira bukkantak. Az akkor májuknak, díszítésüknek jellegzetessége ad támpontot.
Az ásatási terület nyugati részérõl egy kora vaskori (27002600 éves) falu épületmaradványai, élelemtároló vermei is elõkerültek. Az objektumokban találtak többek között nyakperecet,
tõrt és fibulát (ruhakapcsolótû)
is. A munkaterület római kori leletanyagokban is bõvelkedik. A
régész szerint ez nem csoda, hiszen a tervezett M76-os úthoz
közel, korábban már feltárták a
fenékpusztai lelõhely legjelentõsebb épületegyüttesének, egy 4.
századi római erõdnek a részleteit. Ettõl nem messze, most többek között pénzérméket, ládikavereteket és egy ólom áldozati
votívot (fogadalmi tárgyat) találEke István ásatásvezetõ régész a feltárt leletekrõl mesélt.
tak. De bronzból készül horgokat
korig éltek itt emberek; ezt bizo- élt emberek vízhez közeli dombol- is rejtett a föld mélye. Ezek fornyítja számos korábbi feltárás dalakon telepedtek meg, és fõleg mája teljesen megegyezik a mai
eredmény, és a most zajló kutató- állattartással foglalkoztak. Rézbõl horgokéval. Általánosságban is elmunkáé is.
pedig már nemcsak díszeket, ha- mondható, hogy sok használati
Keszthely-Fenékpusztán az elsõ nem szerszámokat is készítettek. tárgyunknak megvan a római koásatásokra az 1880-as években keAz elõkerült leletekrõl, és a te- ri elõdje. Sokszor ezek a római
rült sor. Azóta szinte nem múlt el rületen egykoron élt népek kultú- korban meghonosodott formák
úgy évtized, hogy valamilyen ré- rájáról Eke István, a Göcseji Múze- egészen a 19. századig nem is
gészeti munka ne lett volna a te- um ásatásvezetõ régésze mesélt a változtak. Csak az ipari forradalrületen - folytatta az igazgató. A látogatóknak. Mint mondta: a fe- mat követõ modern gyáripar, és a
novemberi munkakezdés óta kö- nékpusztai lelõhely M76-os gyors- sorozatgyártás módosított a
zel 40 ládányi leletanyag került forgalmi út által érintett szakaszán tárgykultúrán.
elõ. A fémtárgyak restaurálását a öt régészeti korszak (rézkor, vasAz ásatáslátogatáson elhangBalatoni Múzeum, a kerámiatár- kor, római kor, Árpád-kor, késõ-kö- zott: a feltárási terület keleti fe-

öbb száz rendezvényen
gazdálkodókkal
való
beszélgetés
alapján
Erõsödõ agrár- és élelmiszergazdaság, jólétében gyarapodó
vidék címmel jelentetett meg
kiadványt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, melyet Süle Katalin országos elnökségi szóvivõ, megyei elnök ismertetett
sajtótájékoztatóján.
Elmondta, a dokumentumban nem az ágazatokat elemezték, hanem egészében
vizsgálták a hazai agrár- és
élelmiszer-gazdaságot.
Hazánk mezõgazdasági teljesítménye folyamatosan nõ,
jelenleg több mint száz országban exportálunk. A magyar export növekedésében az agrárés élelmiszergazdaságnak is kiemelkedõ szerepe van, jellemezte a jelenlegi helyzetet. A
javaslatcsomagban
éppen

ezért térnek rá a NAK álláspontja szerinti fõbb beavatkozási pontokra. A következõ
években jó megoldásokat kell
találni, hogy hazánk agroökológiai potenciálját, amely
18–20 millió ember élelmiszerellátását teszi lehetõvé, ki tudjuk használni.
A kamarai csomag kilenc
pontra, a modernizációra, a
termõföld-helyzetre, a mûködési formák átláthatóvá tételére, az adórendszerre, a támogatáspolitikára, a termés- és
jövedelembiztonságra,
az
együttmûködésre, az élelmiszerlánc fejlesztésére és az intézményrendszerre tér ki.
Egy olyan vidéki Magyarországot
szeretnének
látni,
amelynek gerincét a parasztpolgári réteg adja saját egzisztenciával, felkészültséggel és
kulturális igényességgel.

TÉRSÉG
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Letenyén két jubileumhoz köthetõ esemény is történt a közelmúltban, hiszen május 29-én, a
Hõsök napja alkalmából felavatták a megújított elsõ világháborús emlékmûvet. Június 10-én
három, a Mura városában egykor
plébániai szolgálatot teljesítõ
atya tartotta meg gyémánt-,
arany- és ezüst szentmiséjét a
Szentháromság római katolikus
templomban.

HÕSI EMLÉKMÛ, PAPSZENTELÉS, TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLAT

Ünnepek évfordulók jegyében Letenyén

– Térjünk át a város életére,
elsõként arra, hogy idén miért
nem nyithat ki a strand.
– Nagyon nagy szívfájdalmunk,
– A Templom téren álló emlékmûvet az idén száz éve véget ért hogy idén a termálstrand zárva
I. világháború akkor még három különálló település hõseinek tiszteletére emelték
1927-ben – mondta Farkas
Szilárd polgármester. – Képviselõ-testületünk 2017-ben
határozott arról, hogy a felújítás érdekében pályázatot
nyújt be a Közép- és Keleteurópai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványhoz. Az emlékmû ugyanis az elmúlt években az anyagiak szûkössége miatt jelentõs állagromlást szenvedett
el, a mintegy tizenöt évvel
ezelõtti felújítása csak a csiszolásra terjedt ki. A közalapítványtól elnyert közel kétmillió forintos támogatásból
Farkas Szilárd polgármester
teljesen helyreállítottuk az
emlékmûvet, melyen az idõközben elkopott neveket is újraírták.
Június 10-én újabb jelentõs
eseményt élhetünk meg, egy hármas jubileumi ünnepet, melyen
három, Letenyén is szolgálatot
teljesítõ plébános atya mutatott
be szentmisét. A sárvári születésû
Németh Károly nyugdíjas esperes
plébánost és tiszteletbeli kanonokot hatvan éve szentelték pappá,
a zajki származású Marton István
atya 50 éve, míg a Letenyén született Aigner Géza atya 25 éve tett
fogadalmat. Megtisztelõ, hogy a
gyémánt, arany illetve ezüst
szentmiséjüket Letenyén mutatták be.

nap energiáit hódítja
meg Söjtör, hiszen két
beruházó jóvoltából
két naperõmû-park is létesül a
településen.
Ottjártunkkor
azonban nem a nap, hanem az
esõ uralkodott, éjszaka másodszor is sártengerrel elöntve a falut
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marad. A problémák már tavaly is
jelentkeztek, de sikerült 22 millió
forintból felújítani a gépészetet,
ezért nyithatott ki a strand. Az idei
kemény tél sajnos jelentõs kárt
tett a négy medence, fõleg a
gyermek- és tanmedence burkolatában. Helyreállítása mintegy 40
millió forintot igényelne, a 2018as költségvetésünkben viszont
csak 6 millió forint áll rendelkezésre. A teljes burkolat cseréjére ez
nem elég, az összegek közti nagy
különbségbõl az is kitûnik, hogy
tûzoltó munkával vajmi keveset
érnénk el. Kormányzati szinten
kértünk több helyrõl segítséget a
Letenye és a térség turisztikai kínálatához szorosan hozzátartozó
strand komolyabb rekonstrukciója
érdekében. A 2003-as megnyitása
óta sajnos elmaradtak az éves karbantartások, nyilván nem volt rá
elegendõ pénze az akkori években
forráshiánnyal is küszködõ önkormányzatnak. A saját forrás gyara-

A képen: Németh Károly esperes, kanonok,
gyémántmisés lelkipásztor válaszol a köszöntésekre
podása tekintetében egy logisztikai központ mûködése hozott lendületet. A cég, tavaly egy megállapodás alapján támogatta önkormányzatunkat, ezért is tudtuk a
gépészeti felújítását elvégezni. A
gépjármû adóbevételünk is emelkedik 2018-ban, mert ide telepítette jármûparkját, úgy is mondhatnám, egy új cég települt
Letenyére. A növekvõ iparûzési
adóbevétel ugyanakkor a másik
oldalon jelentõs elvonással jár a
központi szabályozás miatt, így
több saját erõt kell hozzátenni
éves szinten a zöldfelületek karbantartása és a közvilágítás költségeihez, a letenyei közös önkormányzati hivatal finanszírozásához például közel hétmillió forintot.
– Milyen feladatokat hoz a
nyár?

– Az elmúlt idõszakban sok
problémát okoztak a csõtörések
az ivóvízhálózatban. A csõtörések
fõként a Fenyõ utcában szaporodtak el, ahol közel 50 évesek a gerincvezetékek. Elhatároztuk, hogy
a teljes szakaszon rekonstrukciót
hajtunk végre, amit a finanszírozás szempontjából négy ütemre
bontottunk. Az elsõ ütemen már
dolgozunk a Fenyõ utcában.
Igyekszünk majd mielõbb a végére érni, az elöregedett vezetékek
miatt ugyanakkor hasonló problémára számíthatunk a többi utcában is, amit szintén meg kell oldanunk.
– Hol tart a pályázati projektek megvalósítása?
– A Zöld város program kivitelezési szerzõdését aláírtuk, így a
nyáron elkezdõdhet a munka. Errõl a TOP-program által támoga-

tott beruházásról tudni kell azt is,
hogy beadása és elbírálása között
eltelt években jelentõsen megemelkedettek az árak az építõiparban. Emiatt csökkentenünk
kellett a mûszaki tartalmat, így a
Zöld város projektben a sétány létesítése, és a Posta elõtti terület
térkövezése kimarad. A kastélypark növényzetének megújítása
megvalósul, itt a támfalat is elbontjuk, s megnyitjuk a kastélyparkot. Új növények telepítésére
is sor kerül. Megépül a mesehíd is
az óvoda és a kemping között, játszóterek létesülnek, valamint térfigyelõ kamerarendszer épül ki. A
200 millió forintos támogatást ezzel el is költjük.
Hasonló átgondolást igényel az
óvoda beruházása, mert a 200
millió forintos igénnyel benyújtott
pályázatunkkal csak 82 millió forintot kaptunk. Itt is a mûszaki tartalom jelentõs csökkentésére
kényszerültünk, így csak a kerítés,
a játszóudvar valamint a szociális
blokkok megújítása történhet
meg.
A horvát–magyar Interreg
program keretében részlegesen
megújulhat a Szapáry–Andrássy
kastély is, ahol a szakemberek már
befejezték a belsõ falak régészeti
jellegû feltárását. Ha a közbeszerzési eljárás sikerrel zárul, még a
nyáron elindulhat a kivitelezés. Az
elektromos hálózat, a fûtés rekonstrukciója, a szolgálati lakás
felújítása, valamint a nyílászárók
javítása valósulhat meg többek
között.
– Milyen közeljövõbeli ünnepekre készülnek?
– Június végén ismét egy jubileumot ünnepelhetünk, mégpedig
Letenye és Prinzersdorf immár 25
éves testvértelepülési együttmûködését az ausztriai városban. Jeles évfordulóhoz érkezik a Mura
Menti Napok rendezvénysorozat,
amit idén augusztusban 35. alkalommal rendezünk meg – mondta
Farkas Szilárd.
Antal Lívia

SÖJTÖR, A ZALAI FALU

Meghódítja a nap energiáit

– Négy-öt évente visszatérõ probléma a nagy esõzés, ami elõször
május 22-én, késõ délután tört ránk, az 1999-es áradáshoz hasonló súlyos mértékben – mondta érdeklõdésünkre Könyves Gábor, Söjtör polgármesteres. – Az iszapos hordalék két mellékutcát öntött el teljes
mértékben, egy szintbe hozva az árkokat, az utakat és a családi házak
kertjeit. Az iszapos folyam a Fõ utcán egy ház elõterét és konyháját is
ellepte. A harmadik érintett utcában pedig több házból kellett kiszivattyúzni a vizet. Június 4-én éjszaka megint ránk tört az esõzés ugyanazon utcákat érintve. Az iszapos hordalék tönkre tett mindent, amit két
héttel ezelõtti káreset után tûzoltó munkában elvégeztünk. Sajnos jégkár is keletkezett a szõlõben és gyümölcsösben, amit jeleztek a hegyi

Látogatás Iharosberényben.
gazdák. Mindkét káreseményre külön-külön vis maior pályázatot nyújtottunk be. Az odaítélt támogatásból tesszük majd rendbe az árkokat
és az átereszeket, valamint állítjuk helyre a két temetõi utat. A végsõ
megoldást az érintett utcákban csapadékvíz-elvezetõ rendszer kiépítése jelentené, de ezt nagy költsége miatt csak pályázati támogatásból
tudnánk megvalósítani.
– Jó hír azonban, hogy két nagyberuházás is elkezdõdhet a településen.
– Ahogy már korábban is beszámoltunk róla, naperõmû park létesül
a településen, mégpedig kettõ. Az egyik 8,5 hektáron, 1,6 milliárd forintos költséggel, melynek kialakítását már megkezdte a beruházó. A
másik projekt 4,5 hektáron valósul meg. A vállalkozás Áder János köztársasági elnök részvételével május 23-án adta át elsõ két naperõmû-

vét a Vas megyei Csepregen és Vépen. Érdekessége, hogy ezek az elsõ
ilyen jellegû, teljesen magántõkés beruházások az országban. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert harmadik helyszínként településünket választották. Ebben természetesen szerepet játszott a falu elején lévõ nagyfeszültségû villanytelep, amelyre majd mindkét beruházó
ráköt.
– Mi hozadéka a beruházásoknak a település számára?
– A bevétel, ami a 8,5 hektáros önkormányzati terület eladásából
származott, hosszú távon pedig iparûzési adóbevételünk növekedését
tekinthetjük hozadéknak. Szeretnénk a beruházókkal szerzõdést kötni
a területek karbantartására, ami ugyancsak bevételt hoz majd önkormányzatunk számára. Mi is igyekszünk segíteni azáltal, hogy polgárõr
egyesületünk önkéntes munkában vigyázza azt a terület, ahol már elkezdõdött az építkezés.
– Milyen beruházásokat tervez az önkormányzat?
–Tavaly nyertünk 1,6 millió forintot a hivatal nyílászáróinak cseréjére, amit júniusban szeretnénk elvégezni. A hivatal további felújítása érdekében 20 millió forintos igényel pályázatot nyújtottunk be a Belügyminisztériumhoz. Az energetikai korszerûsítés során lecserélnék a tetõt, napelemeket építenék be, valamint szigetelnék a födémet és a
homlokzatot. Az önkormányzati konyha és étterem energetikai korszerûsítését is tervezzük. A 40 millió forintos beruházás pályázatát most
készítjük elõ. Bízunk a támogatások odaítélésében, hogy rendbe tehessük ezt az 1986-ban létesített épületegyüttest. Az óvoda is része, melynek felújítására minden évben fordítottunk valamennyi saját forrást.
Tavaly megkezdtük a járda felújítását önerõs beruházásban, a fõ
úton, a Deák utcában. A hat kilométer hosszúságú járdából akkor 400
méteres szakaszt tettünk rendbe a falu
déli végébõl indulva. Idén az északi faluvégbõl indulunk, egy 500 méteres szakasz helyreállításával, amelyre ötmillió
forint saját erõt fordítunk. Tulajdonképpen így haladnánk évrõl évre elõre a település közepéig a járdafelújítással, ami
már 30 éves adóssága az önkormányzatnak a lakosság irányában.
– Idén ismét kerek évforduló lesz,
Deák Ferenc születésének 215. évfordulója.
– Rendezvényeink sorából kiemelkedik ez az októberi ünnep, hiszen falunk
nagy szülötte elõtt róhatjuk le tiszteletünket. Önkormányzatunk tervezi,

A Söjtöri Népdalkör Egyesület elõadása a döntõben.
hogy Budapesten meglátogatjuk a Haza Bölcse kedvenc helyeit, illetve
megkoszorúzzuk a Fiume úti temetõben lévõ sírját.
A civil életrõl szólva, az Öreg-hegyi Deák-kutat idén is tovább szépítették polgárõreink, a kútkáva körüli területet térkövezték le betonlapokkal. A tavaly készített szalonnasütõ és bográcsozó mellé idén egy
kemencét építenek még. Mindennek költségét vasgyûjtésbõl teremtik
meg. Örömünkre szolgál, hogy polgárõr egyesületünk és az iharosberényi polgárõr egyesület között megyén átívelõ kapcsolat jött létre
tavaly, mégpedig a vizes VB balatonfüredi helyszínén, ahol közös szolgálatot adtak. Tavaly vendégül láttuk õket a Deák-napok keretében,
idén, május elején pedig õk fogadtak bennünk.
A Söjtöri Népdalkör Egyesület ismét kiválóan teljesített az Országos
Nyugdíjas „Ki Mit Tud?¨ döntõjében, melynek idén Keszthely volt a házigazdája. A házszentelõ címû színpadi játékukkal kiemelt arany érmet
érdemeltek ki.
Januárban volt egy forralt boros túra a hegyen, akkor fogalmazódott meg bennünk, hogy élesszük fel a 90-es évek elején indult, 8-9
éve abbahagyott László napi búcsút. Nos erre június 30-án kerítünk sort
piknikkel és bállal az Öreg-hegyen. Augusztus 18-án tartjuk hagyományos civil napunkat, amely a zalaegerszegi sportklub programjaival színesedik. Nyertek egy pályázatot, melynek
Söjtör is részese, így sokféle sportág
kipróbálására lesz lehetõsége a helyieknek – mondta Könyves Gábor polgármester.
Söjtör nemcsak történelmi múltjára, de természeti értékeire is büszke
lehet. Az egykori Festetics Mária kastélyban lévõ iskola udvarán áll egy a
szakemberek által 300–600 év közé
becsült, 6,6 méteres törzskerületû
platánfa, mellyel beneveztek Az év fája versenyre.
– liv –
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ÉLÕ BIKA RODEO SHOW ÉS VERSENY

A Göcseji Aratónapokon Nován
Július közepe, akkor Göcseji Aratónapok, mégpedig idén 30. alkalommal. Nova önkormányzata nagyszabású programokkal készül a három évtizedet megélt, országos hírû hagyományõrzõ rendezvény megtartására.

– A kézikaszás arató és cséphadarós cséplõversenyre, valamint
aratási étel bemutatóra idén július 13. és 15. között várjuk az érdeklõdõket. Valóban, önkormányzatunk szervezésében ez már a
30. rendezvény lesz a Göcseji Aratónapok sorában, ami büszkeséggel tölthet el bennünk - mondta
Lendvai Jenõné, Nova polgármestere. - Amíg élnek azok az emberek, akik meg tudják mutatni,
hogy történt régen a kenyérgabona betakarítása, addig kötelességünknek tartjuk ennek bemutatását, a népi hagyományok
ápolását. A jubileumi rendezvényt igyekeztünk újdonságokkal
színesíteni. Július 13-án, az aratóverseny elõestéjén, nyolc órás
kezdéssel a Nemzeti Hang együttes ad koncertet. Július 14-én,
szombaton 9 órakor nyitjuk meg
ünnepélyesen az aratónapokat a
III. Göcseji Dombérozó rendezvénysorozat részeként. Az aratóbandák ezt követõen vonulnak ki
a mezõre, hogy az elõre kimért
parcellán learassák az érett búzát, majd a kepe tövében bemutassák aratási étel-kínálatukat. A
cséphadarós cséplõverseny 13
órakor kezdõdik, utána, 14 órától
kivételes zenei csemegével örvendezteti meg a jelenlévõket a
100 Tagú Cigányzenekar. Ezzel
még nincs vége a különlegességnek, hiszen 19 órakor a Magyar
Rodeo Egyesület szervezésében
kezdetét veszi az Élõ Bika Rodeó
Közép-Európa Bajnokság, mely-

nek küzdelmei látványt és izgalmat kínálnak. Ezt az elõfutamot
döntõ követi július 15-én, vasárnap 18 órától. A versenyfutamok

közvilágítást. Ennek költségét
részben a jól gazdálkodó önkormányzatoknak járó állami forrásból biztosították. A falu életében
jelentõs eseményként ünnepelhették az új sportöltõzõ tavalyi
átadását. A munka folytatódik. A
Sport utcában a parkolási lehetõséget bõvítik, míg a Belügyminisztériumtól elnyert támogatás-

között vadnyugati stílusú bemutatókat és a hazai western lovaglást felvonultató mûsorszámokat
is láthatnak a nézõk. Az elõesti
bálon Éder Gabee, míg a szombat
esti aratóbálon a Fáraó együttes
zenél. Vasárnap este az Ismerõs
Arcok együttes fellépésével zárják a fesztivált.
A polgármestert az önkormányzat falufejlesztési feladatairól is kérdeztük. Tavaly Mindenszentekre adták át megújított temetõt, ahol 2016-ban a parkolót
térkövezték le, és kovácsoltvas
kerítést létesítettek, míg 2017ben belsõ térköves sétányokat
alakítottak ki, és kiépítették a

ból a Sport utcát újították fel.
Mindezzel elkészülnek az aratónapokra.
Feladat továbbá, hogy az óvodában az egyik csoportszobát átalakítsák a bölcsõdei résznek a kívánalmak szerint. Az Alsóhegy
alatti tó létesítéséhez már elkészítették a terveket, az elvi engedélyezési eljárás folyamatban
van. Ezenfelül külsõleg megújítják a múzeum mûemlék épületét,
ahol új tematikájú kiállítást rendeznek be a Göcseji Múzeum segítségével. Sikeres pályázat esetén külsõ rekonstrukción esik át
az egészségház is, mondta el
Lendvai Jenõné.

SZEM ELÕTT TARTJÁK A TAKARÉKOS GAZDÁLKODÁST

Öt kis utca újult meg Bödén
Bödén öt kisebb forgalmú utcát aszfaltoztak le a közelmúltban.
A nyolcmillió forintos beruházást az önkormányzat rendkívül takarékos gazdálkodása tette lehetõvé, jelentõs költségrészt vállalva a
mindössze egymillió forintos pályázati támogatás kiegészítésével.

– Elég nehéz helyzetet örököltünk 2010-ben, mert közel négymillió forintos tartozással indultunk (körjegyzõség, iskola, közvilágítás), plusz a hegyi út felújítására felvett hitel törlesztése miatt. Ezért 14 hónapig nem vettünk fel tiszteletdíjat a képviselõkkel – beszélt az elõzményekrõl
Ujj Tibor polgármester. – Az adósságkonszolidációban 1,8 millió forintot átvállalt az állam, de hátulütõje az volt, hogy elestünk 13
millió forinttól, úgymond a jól
gazdálkodó önkormányzatoknak
járó összegtõl. Rendkívül takarékos gazdálkodással azonban sikerült úrrá lenni a helyzeten, és
tudtunk forrást is teremteni a
mindig nagy problémát okozó
belterületi utak felújítására. Három évvel ezelõtt a temetõi utat
állítottuk helyre, és egy utcaszakaszt aszfaltoztunk le. A közelmúltban öt, kisebb forgalmú utcában összesen 1600 négyzetmétert tudtunk leaszfaltozni,
amit nemrég adtunk át.
Az idõjárás következtében sajnos újra felújításra szorul a hegyi
út. Az elmúlt idõszakban az egy
hónap alatti ötszöri nagy mennyiségû esõzés okozott gondot két
utcában, ahol megtisztítottuk a
sárhordaléktól az árkokat. Helyreállításukra vis maior pályázatra
adtunk be támogatási igényt.

– Milyen más fejlesztéseket
hajtottak végre?
– Pályázati pénzbõl felújítottuk az elsõ és a második világháborús emlékmûvet. A magán te-

rületen lévõ futballpályának területeket vásároltunk a faluközpontban. Itt alakítottuk ki az új
sportpályát lelátóval, automata
öntözõberendezéssel.
TAOtámogatás segíti az új sportöltözõ építését is, ami nem a várható
ütemben épül, mert lassan jönnek a pénzek. Elõfinanszírozására
sem a sportkörnek, sem az önkormányzatnak nincs elegendõ
forrása. Persze segítünk, ahogy
tudunk. Õszre mindenképpen tetõ alá szeretnénk hozni az épületet. Elég nagy hangsúlyt fekte-

tünk a település rendezettségére; akad is bõven munka a közterületek nagysága miatt. Gondozásukat közmunkaprogramban
oldjuk meg, melyhez rendelkezünk az alapvetõ gépekkel.
– Jövõbeli tervek?
–Településünk összesen 3,2 kilométer hosszú a belterületi úthálózattal rendelkezik, ami soknak
tekinthetõ a lakosság számához

arányítva. Pályázatot nyújtottunk
be további belterületi utcák felújítására, melyeket 15 évvel ezelõtt
tettünk rendbe, de már tönkrementek. Nagy a vízgyûjtõterület,
nem beszélve a hirtelen lokális
esõkrõl, melyekbõl idén már jócskán kijutott, a jövõben is nagy
gondot kell fordítanunk a bel- és
külterületi árkok rendbetételére.
Bízunk benne, hogy folytathatjuk a munkát, hiszen az ilyen
kistelepülésen élõk is megérdemlik a modern, ápolt környezet,
hangsúlyozta végül.

Örvendetes, hogy a csodálatos, kanyargós utakkal átszelt
táj, a kellemes környezet, a zöldellõ erdõk, a virágzó mezõk, a
csorgó vízfolyások, a szép tó, a
számos szállás-, étkezési, valamint programlehetõség sokak
érdeklõdését kelti föl Kistolmácson.

– A különösen tiszta levegõ, a
békés természeti környezet varázsa egyre többeket csábít szeretett településünkre. Már nem
csupán a falusi turizmus kedvelt
helyszíneként tekintenek a folyamatosan csinosított községünkre, de nemrégiben egy 12 éve
minket látogató szolnoki pár jóvoltából már a boldogító igen kimondásának helyszíneként, házasságkötési céllal is számba vették a közjóléti funkciós tavunk
partját – mesélte Birkás Zoltán
polgármester, aki a megyében ritkaság számba menõ programra
küldött meghívást.
– Kitûnõ idõjárási körülmények
között rendezhettük meg a XXV.
Kistolmácsi Férfinapot. Még
1994-ben, Marton Miklós az akkori polgármesternek javasoltam,
hogy a nõnap mintájára tartsuk
meg a férfiak ünnepnapját is. A
közös ötletünk, kedvezõ fogadtatásra talált, és attól kezdve, az

KISTOLMÁCS

Nagy álmok

Ivó, névnapjához legközelebb esõ
hétvégén egy közösséget összekovácsoló, vidám, kötetlen beszélgetésekkel tarkított, zenés,
szórakoztatásról szóló rendezvényt, estebédet tartunk a felnõtt férfiak részére. Már reggel
felállítottuk a sörsátrakat, sörpadokat, asztalokat; elõkészítettem
a bográcsot és a húst a babgulyáshoz. Persze az itt élõ nõk is a
kedvünkben jártak. A képviselõ
asszonyok néhány hölggyel öszszefogva köménymagos kiflit sü-

töttek. A decemberi disznóvágásból maradt hurkát-kolbászt is a lányok-asszonyok sütötték készre.
– Milyen fejlõdési pályát szánnak a falunak?
– A közlekedési balesetben elhuny motorosok helyi emlékmûvénél nemrég tartott megemlékezést, majd pincepörköltes pikniket a mintegy 1800 tagot számláló Honda Motorosok Baráti Körének mintegy félszáz tagja. Õk
most elõször szerveztek ide találkozót és elégedettséggel szóltak
a rendezett helyrõl, a környékrõl,
a tóról is. Nyertünk 750 ezer forint pályázati támogatást, amelybõl a kemping melletti vízelvezetõ árkot kitisztítjuk, majd építünk
fölé egy kis fahidat. Készítünk egy
lépcsõt is, hogy az emlékmû és a
rendezvénytér között is könnyen,
biztonságosan lehessen közlekedni. A külterületi utak rendbetételére, gépek, eszközök beszerzésére 48 millió forint érkezik pályázati forrásból. Fel szeretnénk
újítani a ravatalozót is.
Nemes Norbert

MEGYE
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Jubileumhoz méltó programkínálattal örvendeztették meg a
lakosságot és az érdeklõdõket a
XX. alsópáhoki falunapon – közte az I. Zalai Tûzoltó Kupa izgalmas versengésével. A rendezvényen az elvégzett munka jól
megérdemelt gyümölcseként kitüntetéseket vehettek át mindazok, akik Alsópáhok folyamatos fejlõdéséért az elmúlt évben
sokat tettek.
dalkör révén, amely hatszoros
Aranypáva Díjas és Aranypáva
Nagydíjas Egyesületként ünneMegtisztelõ és felemelõ érzés pelheti nagykorúságát 2019-ben.
egy húsz évet megélt rendez- Büszkék vagyunk a Vöröskereszt
vény házigazdájaként köszönteni munkája révén is elnyert Humania lakosságot, árulta el érdeklõ- tárius Település címre. Vagy a
désünkre Czigány Sándor, aki több mint százéves múlttal renpolgármesterként 12. alkalom- delkezõ Alsópáhoki Községi Önmal állhatott ki a pulpitusra. Be- kéntes Tûzoltó Egyesületre, mely-

ÜNNEP

A XX. ALSÓPÁHOKI FALUNAPON

A jubileumhoz méltóan ünnepeltek

Czigány Sándor polgármester (j) a svéd váltó kitüntetettjeivel.

Czigány Sándor polgármester munkatársaival,
balra mellette az egyik fellépõ, Gajári Bálint.
szédében elsõként köszönetet
mondott kollégáinak, akik nagy
odafigyeléssel állították össze a
programokat, felállították a rendezvénysátrakat, és persze az
önkormányzati konyha dolgozóinak, akik a finom ételeket készítették.
Mint mondta, az elmúlt 12 év
nem múlt el nyomtalanul, hiszen
Alsópáhok nemcsak a Kolping Hotel, hanem tevékeny civil közösségei miatt is országos hírnévnek
örvendhet. Így a Bodzavirág Nép-

nek tagjai megyei és országos
szinten is rendre kiemelkedõen
szép eredményeket érnek el a
kismotorfecskendõ szerelési versenyeken. 2015-ben az országos
bajnokságot is megnyerték. Ma, a
sportcentrum
edzõpályáján,
mintegy 250 tûzoltó részvételével megrendezték az I. Zalai Tûzoltó Kupa második fordulóját.
– Örülök annak, amikor az országban bármerre járok, az emberek tudják, hol található
Alsópáhok. Nem csupán Hévíz

mellettiségével, hanem lakói, érdemei és fejlõdése miatt tartják
számon – fogalmazott a polgármester köszöntõjében. – Az elmúlt években több ezer méteren
térköveztük le a járdákat, felújítottuk az iskolát és az óvoda külsejét, sportpályát építettünk, turisztikai szálláshelyet létesítettünk, boltot építettünk, és parkokkal tettük szebbé a környezetet – emelt ki néhányat a megvalósított fejlesztések közül.
Mindezeket támogatási források tették lehetõvé, tanúsítva
Alsópáhok
önkormányzatának
készségét a sikeres pályázatok elkészítésében, továbbá azt, hogy a
saját erõ biztosítása szempontjából is gondos gazdája a településeknek.
Ez a munka, mint mondta,
idén is folytatódik, hiszen támogatást nyertek az iskola régi épületének energetikai felújítására,

GÉPESÍTETT NÖVÉNYTERMESZTÉS

Mintagazdaság fejlõdik Kerecsenyben
inõségi termelésre törekedik Kerecseny
önkormányzata a Start közmunka keretében, amit jól mutatnak a gondosan elültetett és szépen növekedõ zöldségfélék, mind a
fóliasátrakban, mind pedig a földeken.

M

– Az idei idõjárására egyelõre nem lehet panaszunk, úgy tûnik, csúcstermésre számíthatunk. Esõ
is jutott, de ennek ellenére öntöztünk. Nagy meglepetés nem érhet bennünk, ha beáll a szárazság, hiszen folyamatosan építjük ki az öntözõrendszereket
– mondja érdeklõdésünkre Réti Alfréd,
Kerecseny polgármestere. – Mivel azt szeretnénk, hogy folyamatosan legyen termény, illetve folyamatosan tudjunk árusítani a piacokon, ezért azokból a növényekbõl,
melyekbõl lehet, korai, közép- és késõi érésû fajtákat állítottunk be idén. A káposztafélék esetében a koraiból ötezer szálat ültettünk, valamint 2500-2500 szál középérésût illetve késõit savanyításra. A karfiolból ugyanígy, mindegyikbõl 2500 szálat. A
fóliában nevelt kígyó uborkánkból is van
egy nagyon korai fajta, van egy, ami a nyarat, a meleget bírja, és lesz egy õszi, ami
egészen a fagyokig terem. Ezt még nem
próbáltuk, reméljük, így lesz. Az újhagymát
is folyamatosan ültetjük, hogy mindig legyen elegendõ a piac kívánalmai szerint.
A Start közmunkaprogramban közel hat hektáron
gazdálkodnak szabadföldön, ahol többek között burgonyát, babot, káposztát termesztenek. A tavaszi
szezon nagy kedveltje az eper, ami idén nagyon korán érett. Így a fejes saláta is, amelybõl ismét vetnek
a fóliába a kötözõ hagymával és a sárgarépával
együtt, hogy legyen ezekbõl késõbb is. Jelenleg három fóliasátruk van, melyek összesen 1100 négyzetmétert tesznek ki. Itt nevelik a paradicsomot és a
paprikát is. A nyár vége felé felhúzzák a negyedik fóliasátrat is, ami 60 méter hosszú, és 9 méter széles
lesz.
– A termelés biztonsága érdekében folyamatosan
gépesítünk. A közmunkaprogram révén tavaly bur-

gonyaültetõ berendezést, az év végén pedig gyümölcsaszalót szereztünk be. Még az eperbõl is aszaltunk az idén, az ára miatt azonban jobban kedvelt az
aszalt alma, körte és meggy. Büszkék vagyunk arra,
hogy 2017-ben egyedüli zalai faluként belügyminiszteri kitüntetéssel ismerték el közmunkaprogramunkat. Ez pénzjutalommal is járt, amelybõl kabinnélküli kistraktort és más eszközöket vásároltunk . A termények eladásából származó bevételbõl idén bakháthúzót szereztünk be. Az Alföldön elõszeretettel
használják a paprikához ezt a csodatalálmányt, ami a

földbõl úgynevezett bakhátat képez, ezt letakarja
fekete fóliával, és csepegtetõ csövet húz be. Az öntözés tehát megoldott, a növényt nem kell kapálni,
így nem lesz gyomos, sõt sáros sem. Idén 20 fõt foglalkoztunk közmunkásként, illetve egy szakembert
fõállásban, aki irányítja a termelést.
Tavaly egy kistelepülésekre kiírt pályázaton nyertünk 750 ezer forintot, amit az idei költségvetésbõl
kiegészítettünk 2,2 millió forintra. Ebbõl a tóhoz vezetõ 250 méteres utat aszfaltoztuk le. Helyben nem
igazán tudunk programokat tartani, így idén is ellátogatunk az egervári várkastély nyári színházi elõadásaira. Önkormányzatunk a jegyárak felét állja, illetve külön buszt biztosít a szállításhoz, mondta végül Réti Alfréd.

melynek teljessé tétele érdekében újabb pályázatot nyújtanak
be. Ahogy a 2017-es esztendõ a
nemesboldogasszonyfai közút rekonstrukciójával egy régen várt
beruházás megvalósítását hozta,
úgy az idei év is. Ez pedig nem
más, mint az önkormányzati hivatal felújítása, amit hamarosan
megkezdenek, párhuzamosan a
szemben lévõ tájház megújításával. A hegyi utak rendbetételét
szolgálóan egy 130 millió forintos
pályázat eredményét várják, továbbá pozitív döntésben bíznak
több járdaszakasz újjáépítése tekintetében is.
– Ott, ahol tettre kész emberek vannak, és ahol az emberi jó
kapcsolatok dominálnak, ott lehet fejleszteni. Amikor 2007 nyarán elõször léptem a pulpitusra,
akkor is ígéretet tettem arra,
hogy akikre rábízták a települést,
legyen szó az önkormányzatról, a

Majdnem ötven térségi nyugdíjasklub háromszáznál több
résztvevõje választotta a vidám
együttlétet, a baráti társaságok
által kínált örömórákat a
cserszegtomaji aranykorúak juniálisán. Minden a jókedvrõl, az
élet szeretetérõl, a kikapcsolódásról szólt bemutatva, hogy a
közösségi élet nem életkorhoz
kötött.

– A rendezvény szervezését
felvállaló Vöröskereszt Területi
Szervezete hat éve hozta létre a
keszthelyi járásban az Aranykorúak Társaságát, az óta évente
többször is találkozunk különbözõ
programokon. A keszthelyi járás
területe már picinynek bizonyult,
mert Sümegrõl, Zalaszentgrótról,
Zalaegerszegrõl,
Egervárról,
Szombathelyrõl is érkeztek lelkes
közösségek – foglalta össze
Kapcsándy Mária, a szervezet elnöke.
– A juniálisnak hagyományosan ezúttal is Cserszegtomaj biztosított helyszínt. Bartha Gábor
polgármester köszöntõjét követõen dr. Varga Andrea, a kormányhivatal Járási Hivatalának
vezetõje nyitotta meg a rendezvényt. A térségi polgármesterek közül Czigány Sándor
(Alsópáhok), Horváth Tibor (Sármellék), Barcza Balázs (Várvölgy), Végh László (Sümeg) és
Gyerkó Gábor (Egervár) tette
tiszteletét az eseményen. A korosztályok egymáshoz kapcsolódásának erõsítését szolgálta a
helyi óvodások fellépése. A rendezvénysátor alatti nagyszínpadon egymást váltva, mûsorok
elõadásával szerepeltek az aktív
aranykorúak. Népdal- és nótacsokor, modern és népi tánc,
tréfás színpadi jelenetek váltották egymást. A sportpályán
kulturális programok és kézmû-

képviselõ-testületrõl, a GESZ-ról
és a civil szervezetekrõl, mindnyájan szorgalmas és becsületes
munkát fogunk végezni. Úgy vélem, hogy ez a szándék folyamatosságot élvez Alsópáhokon, és
az elkövetkezõkre is ezt ígérhetjük – hangsúlyozta Czigány Sándor polgármester.
Ezt követõen átadták a kitüntetéseket az arra érdemeseknek.
Dr. Puskás László címzetes fõjegyzõ ismertette az errõl szóló testületi döntéseket. A 37 éve szolgálatot teljesítõ, jövõre nyugdíjba
vonuló címzetes fõjegyzõnek, elévülhetetlen érdemei vannak a
település fejlõdésében, méltatta
a polgármester.
Alsópáhok kultúrájáért kitüntetõ címet adományozták Szabó
Zsolt Szilveszter mûvelõdésszervezõnek, Alsópáhok Közoktatásáért kitüntetést vehetett át
Meszlényiné Szabó Judit pedagógus. Alsópáhok Közbiztonságáért

elismerést érdemelt ki Györei
Zsolt körzeti megbízott és Lázár
László Miklós, a helyi Polgárõr
Egyesület alapító tagja és felügyelõ-bizottsági elnöke. Polgármesteri dicséretben részesült
Lóki Beáta és Márkus Ildikó köztisztviselõk. Ugyancsak ezt az elismerést vehette át az iskola
leány svéd váltója: Buda Tamara,
Kusztor Virág Mária, Holczer Zsófia, Karácsony Alexandra és
Monori Piroska és a fiú svéd váltója: Lakesz Flórián, Lakesz Bence,
Mátyás Norbert és Horváth Botond, valamint két másik diák: Gelencsér Lili síkfutásban és Lázár
Réka több sportágban elért eredményéért.
Az I. Zala Tûzoltó Kupa második
fordulóján több megyébõl és a
szlovákiai Bõsbõl 14 önkéntes
tûzoltó egyesület 22 csapattal
versengett egymással. A kismotorfecskendõ-szerelési versenyt
férfi kategóriában a házigazda és
rendezõ alsópáhoki önkéntes
lánglovagok csapata nyerte meg.
A nõk között a becsehelyiek, míg
az ifjúsági versenyben a lakhegyiek gyõzedelmeskedtek.
A fellépõk között a helyben
élõ, kulturális és sportéletet meghatározó, helyi értékeket közvetítõ kisközösségek mûsorai is kitüntetett figyelmet kaptak.
Antal Lívia

CSERSZEGTOMAJI

Aranykorúak juniálisa

ves foglalkozások tették színessé a nyugdíjasok nyár eleji programját.
Mindeközben kondérokban és
bográcsokban tizenhárom tûzhely fölött rotyogtak a fõzõverseny értékelésére és az ebédre
szánt ízletes ételek. A fõzéssel
kapcsolatos munka oroszlánrészét persze az asszonyok vállalták,
de akadtak segítõk az erõsebb
nem képviselõi közül is. A résztvevõket délután kézmûves foglalkozások, egészségügyi mérések és
testmozgással összefüggõ programok várták. A meghívottaknak
tartottak egy érdekes és hasznos
ismeretekkel teli áldozatvédelmi
elõadást is.
A szervezõk az idõsebb, 65 év
feletti korosztályhoz kívántak az
áldozattá válás megelõzéséhez
hasznos, a cselekvésüket, viselkedésüket orientáló információkat
eljuttatni, mindezt egy olyan színdarab keretében, melyet Verebes

István, Jászai Mari-díjas színmûvész és a zalaegerszegi Hevesi
Sándor Színház alkotott. A fakultatív programok között kézmûvesek, népmûvészek mutatkoztak
be. Tojáskarcoló, fafaragó, kosárfonó, mézeskalácskészítõ és
üvegfestõ is eljött, de a könyvtári
mûhelymunka iránt érdeklõdõk is
találtak elfoglaltságot. Az unokák
közremûködésével még ajándékkészítésre is mód nyílt.
Balázsy Mária Éva, a juniális
konferanszié háziasszonya bejelentette, hogy a Magyar Vöröskereszt Országos Vezetõsége harmadszor, véglegesen adományozott Humanitárius Település címet
Cserszegtomaj és Sármellék részére, így a járásban Alsópáhokot
és Zalaapátit is beleértve immár
négy település nyerte el a kitüntetõ rangot. Meleg hangú zárszót
Kustán Sarolta, a megyei Vöröskereszt küldötte mondott.
– nemes –

RÉGIÓ
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A 25. SZLOVÉN KERÉKPÁROS FUTAM

Barlahida hosszú távra tervez Lentin is lendületesen átrobogott
A nemzetközi kerékpárfutamok színterén éppen negyedszázada
vert gyökeret az a Bogdan Fink fõszervezõ által megálmodott verseny, amelyet évrõl évre egyre több ember kísér végig élõben és a
médián keresztül.

Barlahida, a mindössze 98
lelkes község hosszú távra tervezi jövõjét, amelyre minden bizodalma meglehet. A lakosság
több mint fele ugyan nyugdíjas,
viszont 22 iskoláskorú gyermekkel büszkélkedhet. A falu
erdõs, dombos, vadban gazdag
vidéke, horgásztava egyre nagyobb vonzerõt jelent, nemcsak
a beköltözni vágyók, de a falusi
turizmusban gondolkodók számára is.

– Valóban sokan teszik fel a
kérdést, hogy mégis mire számíthat egy ilyen kis település, mint
Barlahida, hosszú távon – válaszol
felvetésünkre Hári Barnabás polgármester. – Úgy gondolom, hogy
jól állunk e tekintetben, hiszen
költöznek be, vesznek itt házakat.
Persze kevesen, de ha ezt a lélekszámhoz viszonyítjuk, mégis jelentõsnek nevezhetjük, hogy csakcsak települnek be fiatalok. Az eladó ingatlanok száma kevés, mert
az örökült hagyott házakat is gondozzák tulajdonosai, ha nem is
laknak itt. A beköltözési kedvben
mindenképpen szerepet játszik az
erdõkkel övezett szép környezet a
horgásztóval, a csend és a nyugalom, hiszen a település beljebb
fekszik a fõúttól. A megyeszékhely nincs messze, a 21 kilométer
nem távolság, és Lenti is közel
van. Elmondható az is, hogy a bérek emelkedésével egyre többen
engedhetik meg maguknak, hogy
falura költözzenek. Egy település

hosszú távú jövõjét pont az határozza meg, hogy vannak és lesznek is lakói.
– Vállalkozások is mûködnek a
településen?
– Igen, a falu jelene, jövõje
szempontjából ez is nagyon lényeges. Barlahidán ezen a téren sem
lehet panaszunk, sõt példanélkülinek nevezhetjük, hogy egy ilyen
kis településen gépipari gyár mûködik. Folyamatosan fejlesztenek,
jelenleg egy új csarnokot építenek. Önkormányzatunk a maga
eszközeivel igyekszik támogatni a
vállalkozást. A közeljövõben a
gyárhoz vezetõ utat aszfaltozzuk
le, egy BM-es pályázat segítségével, amelyen 13 millió forintot
nyertünk. Más kisebb vállalkozás is
mûködik faluban. Õk is ide fizetik
az iparûzési adót, mely bevételeknek köszönhetõen a település
több pályázat önrészét is finanszírozni tudja.
Lakóink többsége Zalaegerszegre, Lentibe és Novára jár dolgozni. Munkanélküliek nincsenek,
ezért csak egy közmunkást tudunk foglalkozatni. A munka viszont sok, mert elég nagy a terület, amit folyamatosan gondozni,
kaszálni kell. Igyekszünk szépen
rendben tartani a horgásztó környékét és az õshonos gyümölcsfákkal tavaly létesített tündérkertet is. Szerencsére számíthatunk a

falugondnokunkra, aki a napi kötelezõ teendõi mellet minden
másba is besegít.
– Milyen pályázatokból tudják
fejleszteni a falut?
– A sok esõzés következtében a
horgásztó partfala tavaly megcsúszott. A vis maior pályázaton nyertünk támogatást helyreállítására,
a partfal megerõsítésére. A munkát a nyár végén szeretnénk elvégezni. Egy másik vis maior pályázatból pedig a csapadékvíz-elvezetõ árkokat tesszük rendbe. A
digitális jólét programban nyertünk
támogatást
közösségi
internetpont létrehozására, eszközök beszerzésére. Az egykori

boltépületet könyvtári információs és közösségi hellyé alakítanánk
át. Ezt egy pályázat szolgálná,
mely hõszigeteléssel, fûtéskorszerûsítéssel, napelemek elhelyezésével energetikai korszerûsítést
tenne lehetõvé. Könyvtárunk a
lenti Városi Könyvtár patronálásában mûködik. Most szereztünk be,
63 ezer forint értékben, új szépirodalmi könyveket. Kulturális
munkatársunk aktivitásának köszönhetõen a könyvtár valóban
egy közösségi hely, ahol valamennyi korosztály érdeklõdését
kiszolgálva egymást érik a programok, teadélutánok, vetítések,
kézmûves foglalkozások és egyéb
rendezvények.

Az 1934-ben épült Szentháromság evangélikus templom
mellett másik építészeti emlékünk
a 20. század elején létesített harangláb. Felújítására, továbbá az
utcanévtáblák cseréjére a Leaderprogramra adtunk be pályázatot,
melynek eredményét még nem
tudjuk. Saját beruházásban kerítést létesítünk a temetõben, a közeljövõben. Tavaly a jól gazdálkodó önkormányzatoknak járó állami
forrásból és önerõbõl felújítottuk
a ravatalozót, valamint megújítottuk a növényzetet is a temetõben.
A támogatás elsõ részletébõl a
volt boltépületben kicseréltük a
nyílászárókat és új tetõt húztunk
fel. Ez az egyetlen önkormányzati
tulajdonú épületünk, amit szeretnénk továbbfejleszteni a már említett pályázat segítségével.
– Milyen programokkal készülnek a Dombérozó rendezvénysorozatra?
– Azt gondolom, hogy hiánypótló kezdeményezésként jött
létre a Göcsej tájegységéhez tartozó falvakat összefogó rendezvénysorozat, amit idén Zalaegerszeg is támogat. Ez valóban egy
színvonalas kulturális randevú,
melynek révén megmutathatjuk
értékeinket, hagyományainkat az
érdeklõdõknek. A programokat
ehhez illõen állítjuk össze idén is.
Ismét lesz komolyzenei koncert az
evangélikus templomban, ahol a
Crown String Quartett vonósnégyes mutatkozik be. Július 15-én
vasárnap már reggel 8 órától várjuk a vendégeket, horgászbemutatóval, a Zala Megyei Népmûvészeti Egyesület kézmûves mesterség-bemutatójával, Joós Tamás
zenés irodalmi elõadásával, és
ahogy tavaly is, szabadtéri fotókiállítással. A részletes programot
hamarosan meg lehet tekinteni
megújult honlapunkon is. A
barlahidai dombérozóra szeretettel várjuk a lakosságot, az elszármazottakat, és minden kedves érdeklõdõt – mondta végül Hári Barnabás polgármester.
Antal Lívia

A mind szervezési, mind lebonyolítási értelemben rengeteget fejlõdõ,
magas színvonalú sportesemény
minden esztendõben hoz világhíres
sportolókat a szlovén utakra. A versengés nemzetközi promóciót jelent
a szlovén sport, gazdaság és emberek számára. A brit, spanyol és olasz
„Tour de France” gyõztes világbajnokokon kívül svájci és kazahsztáni
többszörös olimpiai bajnokok is ne-

góriák szerint négy szakaszra osztott
sportesemény idén átlépte az országhatárokat.
A futam ezúttal Lenti városának is
pozitív hírverést csinált, hisz a versenyzõk, nagy médianyilvánosságnak örvendve, haladtak keresztül a
városon, adta hírül Horváth László, a
„Kerékpárosbarát település” címmel
immár negyedik éve kitüntetett Lenti polgármestere.

vüket adták már a rangos sportprogramhoz az elmúlt években, amikor is
a gyõzelmek háromnegyedét szlovén illetõségû versenyzõk vívták ki.
Az 53 állam bevonásával rendezett
kerékpárfutam minden egyes szakaszát a kontinensen tízezrek követik
végig az Eurosport csatornán. Az
egészséges életmód hirdetését felvállaló, a különbözõ nehézségi kate-

– A Tour of Slovenia kerékpárversenyt már tavaly is teljes egészében
közvetítette a világszerte legnézettebb sportcsatorna hálózat. Az elmúlt év júniusának közepén a világon több mint 113 millió rajongó
követte nyomon a túrát. A sportcsatorna a televíziós közvetítések
mintegy harmadát a megragadó
természeti szépségeknek és érté-

keknek szenteli, így Lenti és térsége
is okkal reménykedik abban, hogy a
fenntartható fejlõdést zászlajára
tûzõ város a sportesemény nyomán
egyre többeket nyer meg a turisták
közül az aktív pihenés és üdülés
kiszemelt helyszíneként.
Örvendetes, hogy a négy évszakban üdülési élményt nyújtó
Lenti a gyógyturizmus után most a
sportturizmus térképére is felkerült. Marjan Kardinar, Dobronak polgármestere, a Lendva–Muraszombati etap szervezõje kora tavasszal
keresett meg azzal, hogy mûködjünk
közre az országhatáron átnyúló
program lebonyolításában. A 24
órás, több száz résztvevõs, hétkilométeres városi kerékpáros maratont
már régtõl fogva szervezzük, de sikerrel helyet biztosítottunk már a
három állam (Szlovénia, Horvátország, Magyarország) amatõr és
félprofi bringásait különbözõ hoszszúságú szakaszokon lázba hozó
Pannon Maratonnak is.
Szervezõ és szakmai partnerként vontuk be a futam lebonyolításába a szabadidõs programok
szervezésében már nagy tapasztalatokat szerzett Mocorgók az
Egészségért és a Környezetért
Egyesület tagjait, a rendõrséget, a
polgárõrséget, a Magyar Közút Kht.
munkatársait és mintegy félszáz
önkéntes aktivista segítõt. Szerencsére több kerékpáros infrastruktúra fejlesztési projekt kivitelezésében is érdekeltek voltunk és vagyunk. Polgármesterként jómagam
is csatlakoztam azon közösséghez,
akik a legtöbbször kerékpárral járnak a munkahelyükre.
– nemes –

AZ ÖSSZETARTÁSBAN BÍZNAK

Padár a nyugalom szigete
Padár, a Zalai-dombság és a
Zalaapáti-hát területén elhelyezkedõ község a nyugalom, a béke
szigete. Az önkormányzat azt
szeretné, ha a jövõben is az
egyetértés, a kiegyensúlyozottság és a megnyugvás aprófalucskája maradna.

Persze nem zárkózunk el attól
sem, hogy egyre többen felkeressék a tavaly év vége óta önkormányzati tulajdonába került, másfél hektáros halastavunkat, ahol
az 1992-es alapítású Hegyalja Horgászegyesület tagjai pontyot,
amúrt, kárászt, csukát és keszeget is kifognak. A terv merész, de
szeretnénk itt pályázati segítséggel egy csinos szabadidõ központot létesíteni, ahol a természetbarátok is megpihenhetnének – mesélte Németh Imre polgármester,
akit elöljáróban elmondta, hogy
milyen programokkal keresik a
helybéliek kedvét.
– A falunap és a faluból elszármazottak május közepi találkozója ugyan elmaradt, de nem mondunk le arról, hogy a falu közösségét még inkább összehozó,
még jobban eggyé kovácsoló
rendezvényeket
szervezzünk.
Nõtt a gyereklétszámunk. A gyermeknapi mulatságunkra nem
csak a helyi általános iskolások és
óvodások, de az orbányosfai, a
tilaji és a bezerédi lurkók is meghívást kaptak, ahol a légvártól a
körhintán át a pónilovaglásig sokféle élményt szerezhettek. Õsz
elején köszöntjük majd az idõs

helybélieket, majd a meghitt hangulatúra tervezett karácsonyt
vendégmûvészek meghívásával
tesszük emlékezetessé.
– Milyen falufejlesztési terveket dédelgetnek?
– A négytagú képviselõ-testületünk szerencsére egyfelé húz.
Az önkormányzatnak helyet adó
épület fûtéskorszerûsítésére és
szigetelésére is pályáztunk, várjuk a pozitív döntést. A parapetes
fûtés helyett, gázkazánt szeretnénk. A hegyi területek villamosítására beadott pályázatunk nem
volt eredményes, de jövõre is
megpróbáljuk, hisz már több
mint negyedszáz gazda és ingatlan tulajdonos látja fontosnak,
hogy a pincékben, a hegyi hajlékokban is legyen elektromos
áram.
A falu közmunkaprogramjában február óta, karbantartóként
dolgozik egy munkavállaló, rajta
kívül ketten végzik a község csinosítását, a szociális segítség-

adást. A négy éve beszerzett falubusszal falugondnokként sokféle teendõt ellátunk a bevásárlástól, a gyermek- és felnõtt személy- illetve ebéd kiszállításáig, a
háziorvos felkeresésétõl, a receptek kiváltásáig. Egy még több
személy szállítására alkalmas kisbusz is kellene, hogy kevesebb
fordulóval tudjunk megoldani
egy-egy utat.
A mezõgazdasági területekrõl
a faluba betörõ csapadékvíz
gondja még nem oldódott meg
végérvényesen, de a temetõi út
felújítását vis major keretbõl és
önerõbõl már felújítottuk. A csapadékvíz elvezetõ árkok rendben
tartására is gondot fordítunk és
az egész falu kaszálását elvégezzük. A környék településeinek vezetõivel is korrekt munkakapcsolatot tartunk fenn, mert hisszük,
hogy egymást segítve tudjuk
megõrizni és megerõsíteni az
összetartozásunkat.
Nemes Norbert

RÉGIÓ

8

FÕSZEREPBEN A KALÁSZOSOK ÉS A REPCE

AGRÁRIUM

A BAKI AGROCENTRUM SZAKMAI NAPJA

Új fajták a Gabonakutató ajánlatában Minõségi õszi kalászos vetõmagok
Az idén 94 éves szegedi Gabonakutató Nonprofit Kft. fennállásának minden évében arra
törekedett, hogy a legmagasabb
szinten szolgálja ki a termelõ
igényeket, és ehhez olyan fajtákat és hibrideket kínáljanak,
amelyek a lehetõ legnagyobb
termést és jövedelmezõséget
produkálják a gazdáknak, fogalmazott a kereskedelmi igazgató
a táplánszentkereszti növénynemesítõ kutatóállomás fajtabemutatóján.

Virágné Pintér Gabriella elmondta, hogy a szója vetésterülete 72 ezer hektárról 50 ezer csökkent az országban az uniós zöldítési szabályozás miatt, ami a
vegyszermentes vetését írja elõ.
Míg a rendszerváltáskor a búza
termésterülete 1,2 millió hektár
volt, addig most nagyjából 950960 ezer hektár. Árpa 400 ezer
hektáros területe 250 ezer hektárra csökkent. A napraforgó vetésterülete viszont 350 ezerrõl
600 ezer hektár fölé nõtt a rendszerváltás óta. Repce akkori mintegy 50 ezer hektáros területe ma
megközelíti a 300 ezret. Hangsúlyozta, kizárólag a gazdákon múlik, mit vetnek, hogyan reagálnak
a piaci folyamatokra.
Bidló Gábor, a Budagabona Kft.
ügyvezetõje a terménypiaci aktualitásokról szólva, a 2020 utáni
idõszakra való felkészülésre hívta
fel figyelmet, mert egyre fontosabbá
válik
a
nyomonkövethetõség, a minõségbiztosí-

Õszi kalászos vetõmagjait ajánlotta figyelembe a baki
Agrocentrum Kft. május végi agrárfórumán. A tanácskozást megelõzõ szántóföldi bemutatón a fajtatulajdonosok parcelláin 40 õszi
búza- és 30 õszirepce-fajtát tekinthettek meg a gazdák.

tási és minõségtanúsítási rendszerek alkalmazása. Várhatóan ez
magával hozza a késõbbi területalapú támogatások odaítélése
egyik feltételeként a fémzárolt
vetõmagok kötelezõ használatát.
Vadvári László területi képviselõ a kalászosokról tartott elõadást. A döntési mechanizmusban
a célpiac, a fajta és az agrotechnológia egységét emelte ki a
jövedelmezõ termelés érdekében, hangsúlyozva, hogy ebben a
hármasban a gabonakutató, mint
nemesítõ a megfelelõ fajtákat
tudja biztosítani a gazdáknak. A
portfólió teljes, minden igényt ki
tudnak elégíteni.
Ha a mennyiség a cél, akkor a
GK Szilárd, középérésû, tar kalászú õszi búzát ajánlják. Ellenben a
Nyugat-Dunántúlra a vadkár miatt, a legújabban minõsített GK
Arató szálkás õszi búza fajtát,
amely intenzív körülmények között hektáronként 8-10,5 tonna
termésre is képes. A magas minõséget hordozó GK Békés méltó

társa lett az idén piacra kerülõ GK
Bakony, ami szintén nagy termõképességû, prémium minõségû
õszi búzafajta A GK Berény szálkás
búza nagy terméspotenciájával és
szárazság-ellenállóságával tûnik
ki. Újdonság a GK Bagó, a korai
szálkás búza elsõsorban stabil
malmi minõsége miatt érdemel figyelmet.
Durumbúzában vezetõ az országban a GK Bétadur. Kiváló termésbiztonsága és prémium minõség jellemzi az új fajtát, a szálkás
kalászú GK Julidurt is.
A GK Szemes továbbra is a legnagyobb területen termelt õszi
tritikálé fajta hazánkban, a tavaly
bevezetett GK Maros szintén rekordtermésekre képes. Õszi árpából a GK Judyra hívnák fel a figyelmet, továbbá a Gabonakutató
elsõ magyar nemesítésû újgenerációs hibrid repcéire, a GK Csengére és a GK Rékára. Jellemzõjük
a kimagasló termõképesség és a
nagy termésstabilitás.
– liv –

Minden évben fajtakísérletet állítunk be, hogy a gazdáknak a lehetõ legjobb vetõmagokat tudjuk
ajánlani. Zalatárnoki vetõmagüzemünkbõl kínálunk továbbra is búza
vetõmagokat a termelõknek, gabonalaborunk által ellenõrzött
megbízható minõségben – mondja
érdeklõdésünkre Balogh Ádám, a
Baki Agrocentrum Kft. ügyvezetõ
igazgatója. Az õszi káposztarepce

euró-dollár árfolyam kedvezõtlen
elmozdulása ugyancsak negatívan
érintette a felvásárlás szintjét. Az
elsõ kötések 102 ezer forint/tonna
körül alakultak, ez késõbb 105-106
ezer forintra emelkedett, majd a
110 ezer forintot is megközelítettük, ami nagyságrendileg az elmúlt
öt év átlagára. A zalai termelõk minõségben és mennyiségben is jó
termésre számítanak idén, hiszen a

ugyancsak fontos növényünk, értékesítésében piaci pozícióink erõsek a régióban, ahol mint az egyik
meghatározó felvásárló állunk rendelkezésére a gazdáknak. A felvásárlási árak, fõleg a repce esetében
nagyon alacsonyan indultak az év
elején, leginkább a biodízel iránti
kereslet csökkenése miatt. Az

hektáronkénti
terméshozamot
3,5-4 tonna között várják.
A repce felvásárlási árának
csökkenésében az is szerepet játszott, hogy tavaly szeptembertõl
új versenytárs jelent meg a repce
olaj alternatívájaként, mégpedig az
argentin biodízel, ami csökkentett
vám mellett jöhetett be az Európai

TOP-PROGRAM

Útépítések
Zalában
Megkezdõdhet a Terület
és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretébõl a zalai utak felújítása augusztusban, a megyében
összesen 12 kilométernyi
utat korszerûsítenek – közölte a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. Zala megyei igazgatója
június elejei zalaegerszegi
sajtótájékoztatón.
Mórocz József arról számolt be, hogy az országosan
54 milliárd forintos TOPkeretbõl Zalában mintegy 12
kilométernyi útszakaszt közel 1,4 milliárd forintból újítanak fel. A munkálatok elõkészítés alatt állnak, részben
megtörténtek a versenyeztetések, így várhatóan augusztusban megkezdõdnek
a kivitelezések, és az idén be
is fejezõdnek.
A megyében összesen 15
útszakaszon zajlanak majd
az útkorszerûsítések.
Kitért arra is, hogy az országosan mintegy 100 milliárd forintból zajló másik korszerûsítési program keretében már több helyen megkezdõdtek a munkálatok Zalában. Csaknem húsz helyszínen – egyebek mellett a 71es és 75-ös fõutakat érintõen – zajlanak már a felújítások, együttesen 34 kilométeren 3,5 milliárd forintból.

Unióba. A búza esetében az orosz
és a román búza jelent nagy konkurenciát, mely verseny a legnagyobb európai búzatermesztõ
Franciaország exportját is jelentõsen csökkentette a harmadik országbeli piacokon. A következménye az, hogy feleslegét azokban az
országokban értékesíti, jelesül
Olaszországban, ahol hazánk is érdekelt. A takarmánybúza felvásárlási ára 42 ezer forinttal indult az
elõkötésekben, jelenleg 44-45 ezer
forinton áll a tonnánkénti ára.
A szántóföldi bemutatót követõ tanácskozáson Balogh Rudolf
ügyvezetõ a fajtasorokról elmondta, hogy jó képet mutatnak
annak ellenére, hogy csak március
25-e után tudták a munkákat
megkezdeni a havazás és csapadékos idõjárás miatt. Beszélt arról
is, hogy a Bak környéki szántóföldi kultúrák kb. 25–30 százalékát
érintette nagyobb jégkár az elmúlt egy hónapban. A Baki
Agrocentrum régóta foglalkozik
saját vetõmag-elõállítással, idén is
közel kettõszáz hektáron fog vetõmag alapanyagot betakarítani.
A 2018-19-es szezonra az Altigo,
Ch Chombin, Mv Nádor, Mv
Ménrót, SY Moisson, Sy Fallado és
a Genius búzafajtákat ajánlják a
zalai termelõknek.
A fajtabemutatót követõ agrárfórumon érdekes elõadások
hangzottak el a búza gyomirtásának kihívásairól, a kalászos növények gombabetegségeirõl, valamint a piretroid rezisztens repcefénybogár elleni védekezés tapasztalatairól.

