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NAGYKANIZSAI FEJLESZTÉSEK A MODERN VÁROSOK PROGRAMBAN

Versenyuszoda és rendezvénycsarnok
A Magyar Közlöny december 28-i számában megjelent kormányhatározat szerint a versenyuszoda építésére 6 milliárd 200 millió forintot, a sport- és rendezvénycsarnok létrehozására pedig 8 milliárd
800 millió forintot fordíthat Nagykanizsa a Modern Városok Program
keretében.

A két beruházás „történelmi jelentõségû” Nagykanizsa életében,
mert ezeket az évtizedek óta tervezett létesítményeket saját forrásból nem tudták volna megvalósítani, fogalmazott Cseresnyés Péter, a munkaerõpiacért és képzésért felelõs államtitkár. Tavaly december 28-án született az a kormányhatározat, amely rendelkezik
a forrásokról. A Modern városok
program keretében Nagykanizsán
ezek az elsõ jelentõsebb fejlesztések, amelyek nemcsak a helyben,
hanem a környezõ településeken
élõket is szolgálják majd.
A legszebb és egyben a legnagyobb kihívás Nagykanizsa számára az elmúlt években a Magyarország miniszterelnöke által kezdeményezett Modern Városok Program nagykanizsai beruházásainak
elõkészülete és megtervezése
volt. Nagykanizsán két esztendeje,

került sor a megállapodás aláírásra, amelynek pontjai között szerepelt, hogy a kormány támogatást
nyújt egy multifunkcionális sportés rendezvénycsarnok és egy ver-

senyuszoda
megépítéséhez,
mondta Dénes Sándor polgármester. A korábbi évtizedekben sem
az országunkban, sem pedig
Nagykanizsán nem volt ehhez
mérhetõ fejlesztési terv, amely
megvalósulásával valóban jobbá

és modernebbé teheti az itt élõ
emberek életét. Mert nem feledhetjük, hogy több tízmilliárd, vagyis mintegy 60-70 milliárd forintnyi beruházási érték kerül városunkba és a közvetlen térségünkbe, amely az itt élõ emberek és
családok életét teheti biztonságosabbá és még élhetõbbé.
Ezek a fejlesztések az egészségmegõrzés, a verseny- és a tömegsportolási lehetõségek feltételeinek biztosítása mellett Nagykanizsa térségi központ szerepét
is erõsítik. Hiszen Nagykanizsa
nemcsak a munkahelyek, az intézmények szempontjából centruma
e térségnek, hanem a sportolás, a
szabadidõ eltöltése és a kulturális
rendezvények terén is.

A már hagyományos évindító zalaegerszegi
sajtóreggelin Vigh László országgyûlési képviselõ,
miniszteri biztos, dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott, dr. Pál Attila, a megyei közgyûlés elnöke és
Balaicz Zoltán Zalaegerszeg polgármestere a legfontosabb megyei fejlesztésekrõl, a közös együttmûködésrõl tájékoztatta az újságírókat. Elhangzott: történelmi léptékû fejlesztések történnek
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Nagypálira!
Az Energy Globe Magyarország díj a kiemelkedõen
okos, fenntartható megoldásokat díjazza. A fenntarthatóság
és az energiahatékonyság egyik legrangosabb nemzetközi
versenyének hazai döntõjébe Nagypáli is bejutott.
Február elsején megnyílt az E.ON facebook oldalán egy
felület, ahol megtekinthetõ Nagypáli programja, valamint a
településrõl készített filmes összeállítás. Ezen a felületen
közönségszavazásra is van lehetõség, amelynek eredménye nagyban növelheti Nagypáli nyerési esélyeit.
A döntõben Nagypálinak ugyanis nem kevesebb, mint a
fõdíj elnyerése a célja. Az Energy Globe Magyarország
2018 díjjal a település nem csupán egy rangos elismerést
kíván kívívni magának, de az esetleges nemzetközi versenyre nevezés is komoly jelentõséggel bír számára. Éppen
ezért bíznak a zalai lakosok szavazásban való nagyszámú
részvételében, az oly fontos díj elnyerése érdekében.

Zala megyében. Említették a megye számára elérhetõ források mellett Zalaegerszeg és Nagykanizsa – számára együttesen rendelkezésre álló közel
25 milliárd forintos TOP keretet, valamint a Modern Városok Programban megvalósuló beruházások közel 60 milliárd forintos értékét is.
Bõvevebben a 3. oldalon, Történelmi léptékû
fejlesztések címmel.
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AKTUÁLIS

Mesterséges esõkkel akadályoznák meg a jégkárokat, mely
rendszer kiépítésére a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara (NAK)
1,8 milliárd forintot nyert. A hagyományos zalaegerszegi sajtóreggelin ez is szóba került, melyen a 2017-es esztendõ eredményeirõl és ez évi feladatokról
számolt be Süle Katalin, a NAK
Zala megyei elnöke, a kamara
elnökségi szóvivõje.
szönhetõen a Magyar Államkincstár tavaly, minden korábbinál nagyobb összeget, 254 milliElmondta, a NAK falugazdá- árd forintot utalt át elõlegként a
szai az egységes kérelmek csak- gazdáknak. Ennek összege 2015nem háromnegyedének, több ben 122 milliárd, míg 2016-ban
mint 120 ezernek a benyújtásá- 194 milliárd forint volt.
ban segédkeztek 2017-ben. ZaláA gazdálkodók tevékenységéban 4542 kérelembõl 3597-et a hez szükséges megfelelõ jogi
kamara falugazdászai adtak be. környezet kialakítása érdekében
Annak érdekében, hogy zökke- a NAK több mint 100 jogszabályt
nõmentes legyen a kiutalás, a véleményezett az elmúlt évben,
Magyar Gazdakörök és Gazdaszö- továbbá kezdeményeztek új jogvetkezetek Szövetsége kezde- szabályokat is. Ennek nyomán az
ményezésére az agrárkamara egyszerûsített foglalkoztatás namunkacsoportot alakított ki a pi adómentes jövedelme a koMagyar Államkincstár, a Minisz- rábbi 5870 forintról 2017-ben
Szabad Enikõ, megyei elnöki kabinetvezetõ,
terelnökség és a Földmûvelés- 7631 forintra, míg 2018-ra 8255
Süle Katalin megyei elnök, a kamara elnökségi szóvivõje
ügyi Minisztérium közremûködé- forintra emelkedett. Ezt követõés Lendvay Miklós megyei igazgató
sével, hogy felszámolják azokat en ez az összeg a jövõben a miaz adminisztratív problémákat, nimálbér növekedésével arányo- dosítással az ágazatot is sújtó fontos eredménynek nevezte a
amelyek késleltették a gazdák- san fog változni. Az Országgyûlés munkaerõhiányt kívánják enyhí- vízgazdálkodásról szóló törvény
nak járó kifizetéseket. Ennek kö- által elfogadott jogszabály-mó- teni. A megyei kamara elnöke módosítását is. E szerint nem kell

NAK: A ZALAI GAZDÁLKODÓKÉRT, A SIKERES TERMELÉSÉRT

Talajgenerátorokkal a jégesõ ellen

DISZNÓTOROS KARÁCSONYI VÁSÁR FELSÕRAJKON

Vendégszeretetbõl jeles
Éppen hogy csak megérkeztek a vendégek, máris kedves fogadtatásban volt részük a felsõrajki karácsonyi termelõi vásárban. A
szervezõk és a település lakossága igencsak kitett magáért, sorra
kínáltak mindenkit disznótoros finomságokkal, helyi borokkal, pálinkákkal, a kisebbeket meleg teával.

– A december 16-i eseményt
Disznótoros Karácsonyi Vásár néven hirdettük meg. Az egyesület
stratégiai célja között kifejezetten
szerepel a falusi tevékenységek,
szokások megõrzése, felelevenítése, melyre a disznótoros vásár remek alkalomnak bizonyult – mondta dr. Csikós Andrea Dóra, a KözépZala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési
Egyesület munkaszervezetének
vezetõje. – Már alig látni házaknál
hízót, félõ, hogy a felnövõ gyerekek életébõl kimarad ez a fontos
téli esemény, ezért is fogtunk ösz-

sze a Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítõ Alapítvány által mûködtetett Szent Imre Általános Iskolával és az Arany János Napközi
Otthonos Óvodával. Reggel hét
órakor kezdõdött a rendezvény látvány-disznóvágással, melynek egy
több mint kétszáz kilós hízó esett
áldozatául. A vendégeket 9 órától
vártuk kemencés májjal. A délelõtt
folyamán minden felnõtt és gyerek
bekapcsolódhatott a tor bármely
munkafolyamatába és a kóstolásba. A karácsonyi kézmûves vásár tíz
órától vette kezdetét. A gelsei

Gelkov Szociális Szövetkezet zöldségeket, almát, savanyúságot, Sas
Tamás nemesszentandrási kecsketenyésztõ és sajtkészítõ kecsketejet, és sokféle ízesítésû sajtokat kínált. A pacsai Szent István Vendégház gesztenyepürét és tehéntejbõl
készült sajtokat, valamint saját készítésû vajkaramellás szaloncukrot
is árult. Bakonyi Anita a Bakonyi
Méhészet kiváló mézeit hozta.
Hahótról Budavári Klára kézimunka-készítõ standján egymás után
sorakoztak a különféle horgolási és
kötési technikával készített babák,
táskák. Természetesen nem hiányozott a vásárlók kedvence,
Pozvai Pityu búcsúszentlászlói hentes sem, aki csemege és csípõs ízesítésû kolbásszal, hurkával, disznósajttal, házi zsírral várta vásárlóit. A
sármelléki Szabó Anna kézi szövésû
rongyszõnyegeket, sapkákat, bábokat, Horváth Csaba fazekas az alkalomhoz illõ kerámia malacokat és
adventi koszorúkat árult. Tímár
Jankó, az Ég-Ígérõ könyvesbolt tulajdonosa karácsonyi könyveket,
imafüzeteket, kifestõket hozott.
A helyi iskola pedagógusai a
gyerekek számára különbözõ tréfás malacfoglalkozással készültek.
Délután két órától disznótoros közéleti vetélkedõ kezdõdött, melyet
az iskolások ünnepi mûsora nyitott
meg. Népszerû karácsonyi dalokat
Csejtei Marianna énektanár tanította be. A vetélkedõ hangos jó kedvre derített mindenkit, amelyben
részt vett dr. Sifter Rózsa, kor-

vízkészlet-járulékot fizetni az öntözési célú vízhasználat esetében az évi 400 ezer köbmétert,
vagy hektáronként az évi 4 ezer
köbmétert meg nem haladó vízmennyiség után. A felszín alatti
vizet használó halgazdálkodóknál
és rizstermelõknél ugyancsak évi
400 ezer köbméter, illetve hektáronként az évi 25 ezer köbmétert meg nem haladó vízmennyiség a határ.
A nyertes pályázatok közül
megemlítette a gazdák adminisztrációs terheit csökkentõ
projektet, melyre 7,82 milliárd
forint támogatást nyertek. A hároméves programban a tájékoztatási szolgáltatást fejlesztik a falugazdász-hálózat mûködtetéséhez. A NAK 1,8 milliárd forintot
nyert el vidékfejlesztési pályázati
forrásból egy jégkármérséklõ-

rendszer bevezetésére, amely
már május elsején megkezdheti
a mûködést. Csaknem ezer talajgenerátort telepítenek országszerte, Zala megyében 42-t. A
berendezés ezüst-jodidot párologtat a levegõbe, hogy a nagyméretû jégszemcsék helyett jóval kisebb méretû jégszemcsék
keletkezzenek, amelyek így még
a földet érés elõtt elolvadhatnak.
A generátorkezelõk képzése január végén indul. A rendszer révén csaknem 50 milliárdos jégkár
elõzhetõ meg,
Süle Katalin Zala megyével
kapcsolatban továbbá elmondta,
hogy az elmúlt évben nagy figyelmet fordítottak a vidékfejlesztési szakterületre. A NAK piackeresõ adatbázisában 34 zalai
termelõ bemutatkozására adtak
lehetõséget, illetve hét rendezvényen 39 termelõ mutatkozhatott be. Részt vesznek a zalaegerszegi helyi termelõi és kézmûves piac fejlesztésére alakult
munkacsoport, a Zala Helyi Termék Charta vidékfejlesztési mûhely, a Zalai Innovatív Foglalkoztatási Paktum, a Mura-program
valamint a Balaton Fejlesztési Tanács munkájában is.
Antal Lívia

mánymegbízott, Vigh László, országgyûlési képviselõ, miniszteri
biztos, egyesületi elnök, Kósa
Istvánné, a Suli Harmónia Alapítvány elnöke, dr. Pál Attila, Zala Megyei Közgyûlés elnöke (a fotón
mindketten elõl), Balaicz Zoltán Zalaegerszeg polgármestere, Halász
Gabriella, a Zala Megyei Szent Rafael Kórház igazgatója és Horváth Attila, a Zalai Hírlap fõszerkesztõje. Elsõként neki és társának sikerült a
régi kolbásztöltõvel egy szál kolbászt töltenie.
A rendezvényen mintegy háromszázan vettek részt. Igazi csemege volt a cabernetbõl készült
frissen préselt must és forralt bor.
Mindenkinek jutott az ünnepi fõfogásból, a disznóölési húsos káposztából, valamint a véres és májas
hurkából és a sült húsból.

nek, hogy be kell menni a kórházba.
Háromnegyed kettõkor jelentkeztünk a nõvérpultnál, 4 óra 6 perckor
pedig megtörtént a csoda – mesélte
Tóth Magdolna, a boldog édesanya.
– Nekem is van négy gyermekem,
két unokám. Azt gondolom, a világ
legszebb dolga, amikor egy új jövevénynek ad valaki életet – mondta
Vigh László országgyûlési képviselõ,
aki az év elsõ zalai babáját és édesanyját köszöntötte.
Fotón: Vigh László, Tóth Magdolna és dr. Regényi Péter fõorvos.

A megye elsõ babája
2018. január elsején hajnali 4 óra
6 perckor született az elsõ baba a zalaegerszegi Szent Rafael Kórházban.
Kovács Janka gellénházi szülõk elsõ
gyermeke, aki 3250 grammal és 51
cm-rel érkezett a világra.
– Igazából meglepetésként nem
ért minket, mert január másodikára
vártuk. December 31-én délután már
éreztem, hogy lesz valami. Éjjel negyed kettõ körül szóltam a férjem-
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TÉRSÉG

KRÓNIKA
A már hagyományos évindító
sajtóreggelin Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos, dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott, dr. Pál Attila, a megyei közgyûlés elnöke és Balaicz
Zoltán Zalaegerszeg polgármestere a legfontosabb megyei fejlesztésekrõl, a közös összefogásról, és együttmûködésrõl tájékoztatta az újságírókat. Elhang- vány összeggel, amelyhez kapcsozott: történelmi léptékû fejlesz- lódóan 2018 folyamán kerülhet
tések történnek Zala megyében. sor pályázat kiírására.
A pályázatok keretében megvalósuló fõbb beruházásokról is
Dr. Pál Attila, a megyei közgyû- szólt a megyei közgyûlés elnöke,
lés elnöke elmondta: a megyei ön- kiemelve azokat, melyek a mekormányzat tevékenységei között gyei önkormány részvételével vaaz egyik legfontosabb a térség lósulnak meg. Elsõsorban a telegazdasági fejlõdésének elõmozdí- püléseken élõk mindennapjait
tása és az Európai Uniós források nagymértékben meghatározó infelhasználásának koordinálása. Az tézmények újulnak meg, így iskoelmúlt idõszak fõbb eredményei- lák, óvodák, háziorvosi rendelõk,
rõl, és a 2020-ig tartó fejlesztések- valamint az ott élõk jövedelemrõl részletesen szólt. A jelzett idõ- hez jutási esélyét növelõ turisztiszakban 23,2 milliárd forintot for- kai rendszerek fejlesztésére kerül
díthatnak fejlesztésekre a megye sor. Emellett milliárdos nagyságtelepülései a TOP program kereté- rendû összeg fordítható humán
ben, melyre 100 százalékos támo- erõforrás-kapacitás bõvítésére a
gatási intenzitással a civil szerve- Foglalkoztatási Paktum keretézetek, egyházak és önkormány- ben. A tevékenységek fókuszázatok pályázhatnak. A rendelke- ban a hátrányos helyzetû álláskezésre álló forrásokból mostanra resõk, a gyed-rõl, gyes-rõl visszamár 20,9 milliárd forint lekötésre térõk és az inaktív személyek állkerült. A TOP keretében a már le- nak, akik számára munkaerõ-piaci
zárt pályázatok felhasználásának szolgáltatások nyújtásával, képeredményeként, még rendelkez- zéssel segítik elõ, hogy vissza
nek 1,8 milliárd forintnyi marad- tudjanak térni a munka világába.
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Történelmi léptékû fejlesztések
Ez a projekt már elindult a megyében, a pályázat végrehajtásában és az indikátorok teljesítésében Zala megye országos viszonylatban a harmadik helyen
áll. Szintén a TOP program támogatásával valósulnak meg a „Zala
Kétkeréken” címû projekthez
kapcsolódó kerékpárút-fejlesztések a megye több pontján.
A megye számára elérhetõ
források mellett figyelembe kell
venni a két megyei jogú város –
Zalaegerszeg és Nagykanizsa –
számára együttesen rendelkezésre álló közel 25 milliárd forintos
TOP keretet, valamint a Modern
Városok Programban megvalósuló beruházások közel 60 milliárd forintos értékét is. Többek
között ebbõl újulnak meg a városi uszodák, a konferencia- és rendezvényközpontok. A Mura Program is tartalmaz komplex gazdasági és turisztikai fejlesztéseket,
több milliárd értékben. 2018-ban
kezdõdhet el a Zalaegerszeget az
M7-es autópályával összekötõ,

sármelléki repülõteret is érintõ
R76-os gyorsforgalmi út építése
mintegy 170 milliárd forintos
költségvetéssel. Több mint 21
milliárd forintból kétszer két sávos gyorsforgalmi úttá bõvül az
M70-es út, amelynek kivitelezési
munkái már el is kezdõdtek.
Dr. Pál Attila jelezte, a nagy ívû
fejlesztések mellett nem feledkeznek meg a sok-sok kis település kérésérõl, azok mellékút és
kerékpárút hálózatának folyamatos felújításáról, hiszen sok esetben ezek jelentik az egyetlen
kapcsolódást a munkahelyeket
biztosító nagyobb falvakhoz.
Szó volt még a megyei önkormányzat részvételérõl a különbözõ nemzetközi pályázatokon, a
határon túl élõ magyar közösségekkel való kapcsolatokról is. Végül elhangzott: történelmi pillanatokat él meg Zala megye, lakóival közösen, mert nagyon ritka,
hogy egy térségben ilyen mértékû fejlesztési forrás álljon rendelkezésre.

PÁLYÁZATOKRÓL A MEGYEI KÖZGYÛLÉS JANUÁRI ÜLÉSÉN

Turisztika, ipari park, energetikai korszerûsítés
A megyegyûlés januári ülésén Baumgartner Lászlót, Bánokszentgyörgy polgármesterét választotta meg a Térségfejlesztési Bizottság új nem képviselõ tagjává a Jobbik Magyarországért Mozgalom delegáltjaként, a munkahelyi elfoglaltságai miatt lemondott
Szabó Péter helyett.

Ezt követõen Puskás Zoltán, a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park
igazgatója adott tájékoztatást a
Zala megyét is érintõ pályázataikról, kiemelve a Keszthely–Fenékpusztán 2019 év végéig megvalósítandó Kis-Balaton Látogatóközpontot, valamint a MuraDráva–Duna Bioszféra Rezervátumhoz kapcsolódóan kialakítandó
oktatóközpontot, illetve a Mura
menti térség komplex élõhely-fejlesztését és az itt kialakítandó gazdálkodási centrumot, amelyek
nagyban hozzájárulhatnak majd a
környék turisztikai vonzerejének
növeléséhez. Szót ejtett az
Interreg Duna Transznacionális
Program keretében megvalósítandó „Európa Amazonasa” Kerékpárút fejlesztésérõl, amely Tornyiszentmiklós–Murakeresztúr térségében érinti Zala megyét, valamint
a Letenye külterületén kialakítandó River's Cool elnevezésû szabadtéri iskolát a környékbeli gyermekek környezeti ismereteinek élményszerû bõvítése, természeti
értékeink élményszerû, interaktív
megismertetése céljából. Elmondta, hogy 2020-ra tervezik a Mura

menti vízi turisztikai bázis infrastrukturális attrakció bõvítésének
megvalósítását, szintén pályázati
támogatásból.
A következõkben Mazzag Ferenc a Zala Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke tájékoztatta a
képviselõket a szervezet munkájáról, kiemelve a megye vállalkozóit
segítõ tevékenységeiket, aktuális
programjaikat.
A grémium elfogadta a széleskörû szakmai és társadalmi egyeztetés nyomán kidolgozott Zala Megyei Klímastratégiát, amely alapvetõen a klíma-alkalmazkodást és a
klímaváltozás megelõzését szolgáló feladatokat, intézkedéseket és
tevékenységeket határozza meg.
A stratégia végrehajtását folyamatosan nyomon követi a Zala Megyei Klímaplatform, amely meghatározott indikátorok figyelemmel
kísérése alapján szükség esetén javaslatot tehet majd a klímastratégia tartalmának módosítására.
Módosította a közgyûlés a
2016. novemberben elfogadott
Zala Megyei Integrált Területi Program (ITP) 3.3 változatát, mivel idõközben meghirdetésre kerültek a

rendelkezésre álló források és a
legtöbb esetben már döntés is
született a benyújtott támogatási
kérelmekrõl, idõszerûvé vált a maradvány források újbóli meghirdetése. Ehhez viszont módosítani
kellett az ITP-t. A legfontosabb változás a Mura Program megvalósításának elõsegítését célzó 150 millió forint beépítése, valamint a maradék források átcsoportosítása az
ipari parkok fejlesztésére, az
egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztésére és az önkormányzati épületek energetikai
korszerûsítésére.
Döntött a testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésérõl, melynek bevétel-kiadási fõösszege 702 882 000 forint, valamint jóváhagyta a Zala Megyei Te-

rületfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét és módosította annak
SZMSZ-ét.
Jóváhagyta a közgyûlés a magyar–magyar kapcsolatok ápolását
és fejlesztését célzó együttmûködések támogatását szolgáló Bethlen Gábor Alaphoz benyújtott
„Gyümölcsözõ kapcsolatok” címû
pályázatot, melyben a megyei önkormányzat partnere Kovászna
Megye Tanácsa lesz, középpontjában pedig fõként a gyümölcstermesztésre épülõ helyi értékek és
közösségi kezdeményezések állnak. Ezt követõen tájékoztatást
adtak a megyei önkormányzati hivatal és a Zala Megyei Értéktár Bizottság elmúlt évben végzett tevékenységeirõl.

FOLYTATÓDIK A NAGYKÖZSÉG FEJLESZTÉSE

A gyenesdiási újévköszöntõn
A nagyközség vállalkozói, támogatói és partnerei elõtt mondott
pohárköszöntõt január derekán Gál Lajos polgármester, aki az elõzõ esztendõ közös sikereire és az újév reményteli elképzeléseire
koccintott a községházi fogadás vendégeivel. Az évindító ünnepségre az intézményi vezetõkön kívül ezúttal is meghívták a legnagyobb befektetõket, adófizetõket, munkahelyteremtõket.

Köszöntõjében a számvetést
készítõ Gál Lajos kiemelte: a mögöttünk hagyott esztendõ az
együttmûködést elõsegítõ nyugalom, biztonság és békesség jegyében telt. Az adósság nélküli,
adóerõ képességében megerõsödött településen a civilekkel és a
vállalkozókkal közösen 23 pályázatot adtak be. Önerõs és pályázati fejlesztések révén tavaly is
több százmillió forint értékû fejlesztés valósult meg, de idénre is
maradnak nagy léptékû beruházások. A 420 diákot oktató helyi
iskola bázisiskolai minõsítése után
újabb iskolafejlesztés és tornaterem-építés startol. A megye
nyolcadik legnagyobb lélekszámú
településén nyárra megújul a
gyermekorvosi rendelõ. A Lidó
strandon a közmûrendszer modernizálással együtt beléptetõ
kapuzat épül.

Zalaegerszeg,
Ola út 12. szám alatt,
az Intersparral szemben

51 négyzetméteres
üzlethelyiség

ELADÓ.
Érdeklõdni:
+36 30/313-2395

Egy településközponti ABC üzlet tetõterében ebédlõt és közösségi teret létesítenek és játszótéri elemeket is vásárolnak. A Palkó
Sándor sétány környezete is
megszépül, de a 71-es fõút helyi
átkelési szakaszát is felújítanák.
Partneri
együttmûködésben
szorgalmaznak egy térségi, egységesen kigondolt, fejlesztési
portfólió megvalósítását. A község elöljárói a jövõben is kiegyensúlyozott, polgári értékrendû
Gyenesdiás építésén fáradoznak,
emelte ki a polgármester.
Pácsonyi Imre, a megyei közgyûlés alelnöke és Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ köszöntõjükben a büszkeséget adó
infrastrukturális fejlesztési projektek közös sikerét és az önkormányzati feladatellátás eredményeit dicsérték.
Nemes Norbert
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Pacsa épült, szépült és tovább
fejlõdött 2017-ben, mert mindehhez rendelkezésre álltak a reális
célokban, az erõs közösségben és
a becsületes kitartó munkában
rejlõ feltételek – Kelemen Tamás
polgármester fogalmazott így a
január 11-én tartott, hagyományos újévi fogadáson.

Milyen eredményeket is hozott
mindez a megye legfiatalabb városában? A folytatásban ezekrõl számolt be. Az elmúlt évben utakat,
járdákat újítottak fel. Tovább szépítették a városközpontot, ami elsõsorban a Szent István teret érintette utcabútorok kihelyezésével és
parkosítással. Nagy értékû településüzemeltetési gépeket szereztek
be pályázati támogatás segítségével. A városnapi ünnepségen egy
háromszáz fõt befogadó konferenciatermet adtak át. Több mint
húszra növelték bérlakás-állományukat egy régi irodaház átalakításával, mely százszázalékosan kihasznált. A 2017-es esztendõ pályázati sikerei közül a legjelentõsebbek az ipari park valamint az
ivóvízellátás fejlesztésére elnyert
támogatások. Az elõbbi a TOPprogram révén több mint 53 millió
forint, míg az utóbbi 350 millió forint felhasználását teszi lehetõvé. A
minõségi ivóvízellátást szolgáló,
már tervezés alatt álló projektben
a pacsai vízmûrõl ellátott települések – Zalaszentmárton, Zalaigrice
és Szentpéterúr – is részt vesznek.
Egész évben rendezvényekkel színesítették a közösségi életet, melyek szervezésében a civil egyesületek oroszlánrészt vállaltak. 2017ben tovább ápolták testvértelepülési kapcsolatukat a szlovákiai Kisudvarnokkal is, fogadták küldöttségeiket, hozzájuk a Nõszirom
Egyesület, a városvédõk valamint a
sportegyesület látogatott ki.
A polgármester gratulált a helyi
cégek vezetõinek, hiszen vállalkozásaik eredményességét jelzi az is,
hogy 2017-ben az önkormányzat
iparûzési adóbevétele, befizetéseik révén az eddigi legmagasabb
szintre emelkedett. Hozzátette,
igyekeznek támogatni a helyi gaz-

ÜNNEP

ÉLHETÕ, ÖRÖMTELI, HAGYOMÁNYAIRA, ÉRTÉKEIRE BÜSZKE

Ilyen kisvárossá fejlõdjön Pacsa!
biztosítását önerõbõl valósították
meg. Indultak a fogorvosi letelepedést szolgáló praxis-pályázaton,
melynek köszönhetõen hat évre
biztosított a fogorvosi ellátás
Pacsán és a környezõ településeken.
Az ünneplõ pacsai közösséget
dr. Sifter Rózsa is köszöntötte,
mégpedig egy jó hírrel. A kormánymegbízott méltatta a kisváros fejlõdését, majd bejelentette, hogy a
kormány az elmúlt év végén 25,3
millió forint odaítélésérõl döntött.
A támogatásból az egészségügyi
központ rekonstrukcióját valósíthatja meg Pacsa önkormányzata,
mellyel növekedik az orvosi ellátás
színvonala helyben és a térségben.
Mint fogalmazott, a Pacsán is optimistán tekinthetnek a 2018-as eszdaság szereplõit úgy, hogy az elnyert beruházásaikat, beszerzéseiket körükben hirdetik meg. Így
éves szinten az önkormányzat
százmillió forint feletti összeget
forgathat vissza a helyi gazdaságba. A város legnagyobb munkáltatójának egy épületet bocsátottak
rendelkezésére, amit munkásszállónak használnak. A regisztrált
munkakeresõk aránya tovább
csökkent, ami most már a munkaerõhiányban jelenik meg.
Fontos és egyben örömteli
adat, hogy 2013-tól 2017-ig 250
százalékkal növekedett a születések száma. Továbbá, hogy 2017ben több házasságot kötöttek,
mint az azt megelõzõ három évben összesen. Kelemen Tamás kiemelte, hogy Pacsa pozitív mérlege nem vonatkoztatható el az
országos, megyei és járási fejlõdéstõl. Éppen ezért szívesen csatlakoznak a kormány által elindított
programokhoz, a közmunkavalamint a szociális célú tûzifaprogramhoz. A bölcsõdei ellátás

tendõre, hiszen a megyei jogú városokat érintõ, Modern Városok
Program fejlesztései a kisvárosra, a
környezõ falvakra illetve az egész
megyére is kihatnak. Hamarosan
indul a megyeszékhelyt az M7-es
autópályával összekötõ R76-os
gyorsforgalmi út kivitelezése. Mivel ez Pacsa mellett fog elhaladni,
egyaránt kedvezõ hatással bír majd
az itt lakók életére, valamint a helyi gazdaság fejlõdésére, mert a
könnyebb megközelíthetõség révén vonzóbbá válik ez a térség is.
Ugyanígy az egész megyét érinti az
5G szupergyors internet fejlesztése, melynek Zalaegerszeg lesz a
tesztvárosa. A kormánymegbízott
dicsérte a pacsai kormányablak
munkáját, ahol 2017-ben közel kilencezer ügyfél fordult meg, rész-

Bokor Ferencné alpolgármester, Pácsonyi Imre, a közgyûlés alelnöke, Kelemen Tamás polgármester,
dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott, dr. Benedek Karolina jegyzõ és dr. Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ fõtitkára

Napraforgót formázó napelemek, a szél és a nap energiáját
hasznosító kiserõmû, napelemtelep, napelemmel mûködõ kandeláberek árulkodnak Nagypáli
sikereirõl a megújuló energiaforrások felhasználása terén. A település önkormányzatának törekvései az itt élõk és más települések lakói javára most egy
EFOP-projektben
mutatkozik
A Nagypáli önkormányzata ál- tást nyújt, illetve a megvalósítanmeg, ami éppen a közszolgáltatások fejlesztését teszi lehetõvé tal vezetett konzorcium minderre dó programokhoz elõfinanszíro250 millió forintos európai uniós zást biztosít. A projekt három fõ
a térségben.
támogatást nyert az EFOP kiírá- lábra épül. Egyike a hátrányos
son. A Humán közszolgáltatások helyzetû emberekkel való foglalAz EFOP 1.5.2.16 kódszámú fejlesztése térségi szemlélettel cí- kozás a településeken, ami egyébmegnyert pályázatok indításával met viselõ kétéves programban ként tágabb értelmû, hiszen nemkapcsolatban január 18-án tartot- Nagypáli, Kispáli, Lakhegy, Gõsfa, csak a közfoglalkoztatottakat, hatak projektindító munkaértekezle- Vasboldogasszony, Misefa, Nagy- nem a fiatal pályakezdõket, az 50
tet zalai és vasi résztvevõkkel az kapornak, Nemeshetés és Kis- év felettieket, a 25 év alattiakat, a
szenvedélybetegeket és a meginnovációs központban. Köcse Ti- bucsa vesznek részt.
– A pályázati felhívás kistelepü- változott munkaképességûeket is
bor polgármestertõl megtudtuk,
hogy a kilenc települést érintõ lések együttmûködésére, ezen érinti. Ehhez egy mentori hálózaprojektben Nagypáli, mint pro- belül is legalább négyezer fõnyi tot alakítunk ki, melyhez embejektvezetõ vesz részt. A vasi hegy- összlakost érintõ konzorciumi reket képezzünk ki és veszünk fel
háti projekt hét településes ha- együttmûködésre irányult – is- a településeken. Õk egyéni fejsonló programjának menedzselé- mertette a részleteket Rózsás lesztési tervet fognak készíteni,
Miklós, a projekt szakmai koordi- mellyel figyelemmel kísérik a
se is Nagypáliból történik.
A munkaértekezleten a pro- nátora. – A pályázat rendkívüli elõ- programba bevont 100 fõ fejlõdéjektmenedzsment részérõl el- nye, hogy százszázalékos támoga- sét. Tréningeken, képzéseken vehangzott, hogy a pályázati projekt célja, hogy a vidéki településeken elõsegítse a területi különbségek csökkentését a humán
közszolgáltatások terén. A minõségi közszolgáltatásokhoz való
hozzáférés javításával hozzájárul
a hátrányos helyzetû társadalmi
csoportok felzárkózásához, foglalkoztathatóságuk javításával
munkaerõ-piaci helyzetük erõsítéséhez. Ennek megfelelõen az
50 év felettiek, a 25 év alattiak, a
pályakezdõk, a gyesen és gyeden
lévõk, a közmunkaprogramban
részt vevõk, a családok megerõsítését is szolgáló program kedNagypáli az Energy Globe Magyarország 2018 díjra pályázik.
vezményezettjei.

NAGYPÁLI EFOP-PROJEKTJE A HÁTRÁNYOS HELYZETÛEKÉRT

Szülõket segítõ tananyag is készül

Rózsás Miklós, Köcse Tibor, Fatér Szabolcs,
Farkas Ferencné, Hessel Ferencné és Szekeres Szilvia
hetnek részt, melyen általános
életvezetési és munkaerõ-piaci ismereteket kapnak, elõsegítve
visszatérésüket a munka világába.
Ezek zömét Nagykapornakon és
Nagypáliban tartjuk meg, ahová
buszokkal szállítjuk a résztvevõket.
A projekt második lába a közösségi rendezvények, melybe az
életmód-, és ifjúsági programok,
az autómentes nap, a szüreti felvonulás, a gyereknap, a családi
fesztivál, a gesztenyenap és az
egészségnap, egyszóval minden
beletartozhat. Ezeken az eseményeken elõadások is lesznek,
olyan témákban, melyekre az
adott településeken kíváncsiak az

ott élõk. A kilenc faluban ez több
mint hatvan rendezvényt jelent a
két év alatt.
A harmadik láb egy innovatív
programelem, ami a családokra, a
szülõi hatékonyságra, eredményességre fókuszál. Mindezt tananyagfejlesztés is kíséri. A szakértõk egy Szülõi Jogosítvány Szeminárium tananyagát fogják kidolgozni a 0–3, a 3–6, a 6–9, a 9–11
valamint a 11–14 éves korú gyerekeket nevelõ szülõk számára. Ezt a
szakmailag megalapozott, tudományos, de egyben gyakorlatias
tananyagot ismerhetik meg a szülõk a foglalkozásokon, akik „bizonyítványt” is kapnak szülõi alkalmasságukról. A családokat segí-

ben helyi lakosok, részben a környékbeliek.
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei
Közgyûlés alelnöke folytatta a beszédek sorát. Méltatta, hogy az itt
élõk civil szervezetek tagjaiként,
valamint aktív polgárokként sokat
tesznek a városért, és jó hangulattal, õszinte szívvel teremtenek értékeket. Örömét fejezte ki, hogy az
újévi fogadáson a megyei állami
szervek vezetõi is képviseltették
magukat, jelezve azt, nekik is fontosak a zalai települések, a kisvárosok, mely utóbbiaknak a kisfalvak ölelésében különleges felelõssége van.
Pacsa e felelõssége tudatában is
arra törekszik, hogy tovább haladjon a megkezdett úton. Mint ahogy
Kelemen Tamás polgármester fogalmazott zárógondolataiban, az a
céljuk, Pacsa élhetõ, vidám, hagyományaira, történelmére, keresztény gyökerei büszke kisvárossá
váljon a megye szívében. Ezt szeretnék elérni, tudva azt, hogy hol
könnyebb, hol nehezebb állomások
kísérik majd ezt az utat, melynek
sikeres teljesítéséhez az összefogás ad majd erõt. Ezt szolgálja a
közéleti havi lap elindítása is 12 település összefogásával, melyben a
helyi önkormányzatok, civil szervezetek és vállalkozások egyaránt helyet kapnak. Az elõttük álló kihívásokat azzal a gondolattal szemléltette, hogy az egyhelyben maradáshoz is nagyon sokat kell futni, a
fejlõdéshez azonban jóval többet.
A települések közti versenybe
Pacsa is benevezett, amelyben kemény küzdelem vár rájuk a lakosság, az óvodások, iskolások megtartásáért, a fejlesztési források
megszerzéséért. Hangsúlyozta,
Pacsán ezt a versenyt komolyan
veszik annak érdekében, hogy a
küzdelem egy nyugati színvonalú
település képében köszönhessen
vissza.
A beszédeket követõen Pacsa
város vezetõi, a képviselõ-testület
tagjai, a helyi civil szervezetek és
vállalkozások képviselõi a meghívott állami és rendészeti vezetõkkel ennek sikerére koccintottak az
újévi fogadáson.
Antal Lívia

tendõen ez valóban egyedinek
számít, mert ilyen szolgáltatás
még nem érhetõ el Magyarországon. Ugyanakkor szükség van rá,
mert ma a családok, a szülõi szerepek megerõsítése nem automatikus, mivel már nem léteznek a
generációk közötti tudásátadások. Németország e tekintetben
jó példával jár elõl, ennek helyi
adaptációját kívánjuk elõsegíteni,
nemcsak ezen projekt, hanem
több más egymásra épülõ EFOPprojekt révén. A tananyagok és a
szemináriumi tapasztalatok alapján egy védjegyezett rendszert
szeretnénk kialakítani, ami a program kétéves idõtartama után is él,
mint Szülõtámogató Rendszer,
melynek szakmai akkredi-tációját,
levédését és országos terjesztését
is el kívánjuk végezni – hangsúlyozta végül Rózsás Miklós projektvezetõ.
Nagypáli addig is tovább épül,
szépül, ahol nemcsak beszélnek a
fenntarthatóságról, hanem már
egy sikeresen megvalósított projekttel bizonyították, hogy érdemes és lehet is tenni érte. Mintha
csak Nagypáliról írta volna az E.ON
az Energy Globe díj verseny önkormányzati kategóriáját, melynek döntõjébe a zalai település is
bejutott. Ehhez egy budapesti
cég médiafilmet készített a faluról, persze nem egy, hanem számos fenntartható és környezetkímélõ fejlesztésrõl, melyekkel a
megújuló energiákat hasznosították. A döntõben Nagypálinak nem
kevesebb, mint a fõdíj elnyerése a
célja. Az Energy Globe Magyarország 2018 díj odaítélésérõl február elsején indul az E.ON facebook
oldalán a szavazás, amelynek
eredménye nagyban növelheti
Nagypáli nyerési esélyeit.
– liv –

FEJLESZTÉS
A kivitelezések éve kezdõdhet
el Letenyén, amit az önkormányzat sikeres pályázati tevékenysége
tesz lehetõvé. A Mura városában
többek között elindulhat a „Happy
Bike” projekt megvalósítása, a
Szapáry–Andrássy kastély részleges belsõ felújítása. Hogyan telt az
elmúlt esztendõ, milyen feladatokat ad az idei év – minderrõl
Farkas Szilárd polgármesterrel beszélgettünk.
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2018 az építkezések éve Letenyén

ba foglalja az ez évre tervezett elképzeléseinket. Folytatni szeretnénk a már említett strandfelújítást, továbbá megkezdeni elnyert
pályázataink megvalósítását. Idén
már látványos fizikai beruházásoknak lehetünk részesei, mert a hor– Tavaly a legnagyobb önerõt vát–magyar interreges, valamint
igénylõ beruházásunk a strandfür- TOP-program pályázatai közül nédõ és kemping területén zajlott, hányat már el tudunk indítani.
ami fõként a gépészet rekonstruk– Melyek ezek?
cióját jelentette. Több mint húsz
– A horvát–magyar Interreg
millió forintot tudtunk fordítani er- programra benyújtott hat pályázare, ami köszönhetõ az önkormány- tunkból három nyert. A „Happy
zat és az intézmények fegyelme- Bike” projektnek január 30-án tarzett, takarékos gazdálkodásának. tottuk meg nyitókonferenciáját,
Idén a gyermek- és a nagymedence ami a kerékpáros turizmus fejlesztécsempéjének, valamint a további sét szolgálja a határ mentén,
Farkas Szilárd
gépészeti berendezések felújítását együttmûködésben horvát testvértervezzük, melyre ugyancsak for- településeinkkel, Ludbreggel és nyertünk támogatást, hogy horvát
testvértelepüléseinkkel együtt közös stratégiákat és cselekvési terveket dolgozzunk ki a Mura térségét
érintõen. Az ebben megfogalmazott szándékaink egyébiránt illeszkednek a Mura Nemzeti Programhoz, melynek célkitûzéseirõl Cseresnyés Péter, munkaerõpiacért és
képzésért felelõs államtitkár beszélt
a Happy Bike projekt nyitókonferenciáján.
– A TOP-programban mely beruházások megkezdésére számítanak?
– A közelmúltban támogatást
nyertünk a Letenyei Hóvirág Óvoda
funkcióbõvítõ fejlesztésére, mely
A hodosányi tûzoltó egyesület évindító közgyûlésén.
elsõsorban a Bajcsy-Zsilinszky utcai
rást kell elkülönítettünk. Az elmúlt Perlakkal. Ebben a programban az központi egységet érinti. A szociális
évben sokat jelentett az is, hogy egyedutai mûvelõdési házat alakít- városrehabilitációt megelõzõ proegy cég felajánlása révén több tíz- hatjuk át kerékpáros központtá. Az jekt megvalósítása már elindult. A
millió forinttal emelkedett iparûzé- Andrássy–Szapáry kastély részleges szegregátumban élõk életkörülmési adóbevételünk. Ezzel összefüg- felújítása is elkezdõdhet, ami töb- nyei javítását szolgáló programba
gésben a gépjármûadó tekinteté- bek között a volt szolgálati lakás tu- bekapcsolódik a Letenyei Család- és
ben is többletforrással gazdálkod- risztikai irodává alakítását jelenti. A Gyermekjóléti Központ, valamint a
hatunk idén. Most készítjük 2018- harmadik interreges pályázatban védõnõi szolgálat. Erre épül a szoas költségvetésünket, amely magá- turisztikai tanulmány elkészítésére ciális városrehabilitáció, amely az

MAGYAR KULTÚRA NAPJA NEMESSÁNDORHÁZÁN

polgármester
elnyert 160 millió forintból a két
letenyei szegregátum közül a béci
városrész fejlesztését teszi lehetõvé.
A Fáklya Mûvelõdési Ház és
Könyvtár 25 millió forintot nyert el
az EFOP-kiíráson. Az „Összefogással
a letenyei kistérség fiataljaiért” címû projekt célja, hogy segítse az iskolások és óvodások tanórán kívüli
készségfejlesztését. A programban
a helyi oktatási-nevelési intézmények mellett részt vesz a borsfai,
bázakerettyei és a muraszemenyei
általános iskola is. A mûvelõdési ház
20 szakkört és 5 tematikus tábort
szervezhet számukra. Ezen kívül a
Nemzeti Kulturális Alaptól 700 ezer
forintot nyertek, amit a Mura Menti Napok rendezvénysorozathoz
használhatnak fel. A Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ egymillió forintot nyert kábítószerügyi
egyeztetõ fórum létrehozásához,
melynek alakuló ülését már megtartottuk. A prevenciót szolgáló
programban a helyi iskolák, a védõnõi szolgálat és a Nagykanizsai

Rendõrkapitányság
mûködik
együtt, a fiatalok és a közvélemény
tájékoztatásába a médiumokat is
bevonjuk.
– Jó hírt kaptak a mentõállomással kapcsolatban is.
– Örülünk annak, hogy részesei
lehetünk az országos programnak,
így állami forrásból hamarosan elindulhat a mentõállomás korszerûsítése. Az OMSZ beruházásában két új
mentõgarázs épül fertõtlenítõ helyiségekkel, megvalósul az udvar
rendbetétele, valamint a fõépület
szociális helyiségeinek felújítása. Jelenleg két mentõautó teljesít szolgálatot. Mivel megkezdõdött az
M70-es autóút kétszer kétsávos bõvítése Letenyétõl a tornyiszentmiklósi átkelõig, ezért abban is bízunk, hogy az egyik mentõgépjármû cseréjére is sor kerül. Az útberuházás a katasztrófavédelmi õrs létrehozását is indokolja. Az épületet
májusban tervezik átadni, melyben
egy-egy tûzoltó autóval a hivatásos
állomány és az önkéntes tûzoltóink
is helyet kapnak.

– Milyen további elképzelések
megvalósítását tervezik?
– A polgármesteri hivatal épületét szeretnénk korszerûsíteni, ami
elavult rendszereivel már nem felel
meg a kor elvárásainak. E tekintetben az elektromos hálózat, a tetõszerkezet megújítását valamint a
külsõ nyílászárók cseréjét tervezzük, melynek érdekében pályázatot nyújtunk be. A fogászati ellátás
fejlesztése érdekében a rendelõk
felújítását, illetve új fogorvosi székek és egyéb eszközök, közte a
még hiányzó fogászati röntgenberendezés beszerzését tervezzük.
Az iskola és az óvoda között létesítendõ tanuszoda tervei készen
vannak, melynek megépítése is hamarosan elkezdõdhet.
A 2018-as esztendõ január 6-án
egy örömteli rendezvénnyel indult. Az Andrássy Gyula Általános
Iskola tornatermében a hagyományoknak megfelelõen nagysikerû
újévi koncertet adott Letenye Város Fúvószenekara. Beszédemben
azt hangsúlyoztam: reméljük,
hogy ez az öröm egész évben kitart, hiszen az elvégzett munka
eredményeként jelentõs fejlesztések kezdõdhetnek meg városunkban – emelte ki Farkas Szilárd polgármester.
– liv –

Letenyén a mentõállomást is fejlesztik.

LENTI A LENDÜLETES VÁROS

A jövõ ígérete a kisfaluban A sikeres jövõre koccintottak
A magyar kultúra napja tiszteletére negyedik alkalommal szerve- si emlékmû is helyet kap. A tér így,
zett mûveltségi vetélkedõt Nemessándorháza önkormányzata, a Kö- mint történelmi emlékpark lép elõ,
zép-Zala Gyöngyszemei Egyesülettel közösen, a helyi kultúrházban.
ahol a település múltja elõtt tiszteleghetnek.
Az elmúlt évben 12 millió forinA magyar kultúra napját 1989 zen térhettek haza. A képviselõ- tot nyertek vis maior pályázaton,
óta ünnepeljük annak emlékére, testület úgy döntött, hogy egy ami egy hegyi útszakasz helyreállíhogy Kölcsey Ferenc 1823. január hõsi emlékmûvet állít tiszteletük- tását tette lehetõvé. Az adósság22-én tisztázta le a Himnusz kéz- re, nevüket feltüntetve, melyeket konszolidációban nem részesült
iratát, amely Erkel Ferenc zenéjé- levéltári adatokból gyûjtöttek ösz- önkormányzatként megkapták az
vel Magyarország nemzeti himnu- sze. Nem szerették volna ugyanis, állami támogatás második részlesza lett. Az ehhez kapcsolódó ren- hogy feledésbe merüljön áldozat- tét. A 6,5 millió forintból a kultúrdezvény több mint 15 évre nyúlik vállalásuk, hiszen a magyar sza- ház ablakait cserélték ki, urnafalat
vissza Nemessándorházán, hiszen badság érdekében tették kockára és egy felvezetõ útszakaszt létesíkorábban önállóan tartotta meg az életüket 170 évvel ezelõtt. A hõsi tettek a magas dombon fekvõ teönkormányzat, mondta el Antal emlékmûvel kívánják megõrizni metõben.
Sándorné polgármester. A magyar
kultúra igazi tartalmát a zene, az
irodalom, a történelem, múltunk,
értékeink és hagyományaink mellett anyanyelvünk, magyarságtudatunk adja, emelte ki köszöntõjében. A csapatok mielõtt számot
adtak volna mindezen ismereteikrõl, Wass Albert: Üzenet haza címû
versét hallgatták meg Vörös
Józsefné elõadásában.
A zsûri feladatait Papp József
Elemérné és Miklós József képviselõ-testületi tagok látták el. Antal
Sándorné vezette a vetélkedõt, kiosztva a feladatokat a Pacsáról,
Nemesrádóról és Misefáról érkezett csapatok számára. Nemessándorháza két csapattal állt ki,
A nemessándorháziak büszkék
mert helyi polgárõrök külön csa- emléküket az utókor számára, mepattal indultak.
lyet a kerek évfordulóra való meg- arra, hogy olyan kis faluban élnek,
A vetélkedõn a 170 évvel ez- emlékezésen avatnak fel március- amelyre mint otthonra tekintenek
elõtti 1848-49-es forradalom és ban. 2017-ben, a magyar államala- a fiatalok is. Itt kívánnak családot
szabadságharc történéseirõl is vol- pítás ünnepén avatták fel a falu alapítani, amit jelez, hogy idén hat
tak kérdések. Antal Sándorné pol- névadójának, Nemes Sándornak baba várható. Egy kis falu számára
gármester elmondta, Nemessán- felújított faszobrát. Környezeté- ez hatalmas örömhír, mert tovább
dorházáról 17 fiatal honvéd vett nek parkosításával tetszetõs falu- gyarapodhat a jelenlegi 335 fõs lérészt a csatákban, közülük csak tí- központot hoztak létre, ahol a hõ- lekszám, emelte ki Antal Sándorné.

A várossá nyilvánítás 39. évfordulóját ünnepelték január elsõ hétvégéjén Lentiben. A Kerkaparti város Szent Mihály templomában Köbli Tamás esperes mutatott be ünnepi szentmisét,
majd a Városi Mûvelõdési központban a Szivárvány kamarakórus fellépése után Horváth
László polgármester és Fazekas
Sándor földmûvelésügyi miniszter mondtak köszöntõt, majd a
városi kitüntetéseket is õk adták
át.

Újévköszöntõ beszédében a
partneri együttmûködésért, erõfeszítésekért és támogatásért a
város polgárainak köszönetét tolmácsoló polgármester kiemelte: a
szükséges elõkészületeket megtéve, eredményes évet zárhattak.
Gondok nélkül, stabil gazdálkodással mûködtek. Elkészült a mûfüves
pálya, megvalósult az óvoda és
bölcsõde belsõ felújítása, a Thököly és Bethlen utcák egy ivóvízrekonstrukció után új burkolatot
kaptak, de felújították a mánfai ravatalozót is. Az idõsbarát települési címmel és virágosítási különdíjjal kitüntetett városban számos
színvonalas rendezvényt is szerveztek. A gondos tervezés és a pályázati források megtöbbszörözték a lehetõségeket, amit sikerrel
kihasználtak. Kiemelte, mostanra
mintegy negyedszáz hazai és
nemzetközi projektben közel 5
milliárd forint értékû munka megkezdése és elvégzése vár ránk:
2018 a küzdelem, a szorgalom és a
fejlõdés éve lesz. Megkezdõdik a
Patyolat épületének átépítése, két

háziorvosi rendelõ modernizálása,
új buszpályaudvar létesítése és a
piactér rekonstrukciója – hangzott
el.
A miniszter arra emlékeztetett, hogy az itt élõ szorgalmas
emberek az idegenforgalomban
megélhetést, fejlesztési lehetõséget, hírnevet, kitörési pontot találva sokszorozzák meg erejüket.
Lenti fejlõdéséhez a világszínvonalú szolgáltatásokat kínáló fürdõ, az erõs közösség, a jó célok, a
megfelelõ háttér adva van, de
rendelkezésre áll az értékvezérelt
nemzetépítõ politika is.
A Lenti Városért díjat a
Zalaerdõ Zrt. 4. számú erdészet
helyi fafeldolgozó üzemének adományozták. A város közszolgálatáért díjjal Molnár Mónika köztisztviselõt tüntették ki. A város
oktatásáért díjjal Némethné Gaál
Mária nyugalmazott pedagógust
és a Lámfalussy-iskola intézmény-

vezetõjét, Tótiván Endrét jutalmazták, aki a kitüntetettek nevében köszöntõt is mondott. A város sportjáért díjat a Ferincz Ágnes klubelnök által irányított Iszkiri Futóklubnak ítélték oda. A Lenti
Egészségügyéért kitüntetés átadásával a helyi mentõállomás
mentõtisztjének, Sebestyén Szabolcsnak áldozatos munkáját ismerték el. A Szociális Gondoskodásért díjat Vörös Beáta Mária
kapta, aki az idõsek nappali
ellátóhelyét vezeti. Pálfi István
egyéni vállalkozó vehette át a
Lenti Város Gazdaságáért díjat.
Az ünnepi mûsorban felléptek
a Terézvárosi Tóth Aladár Zeneiskola növendékei és a Kerka Táncegyüttes tagjai. A Zrínyi-teremben tartott fogadás résztvevõi
Vígh László országgyûlési képviselõ pohárköszöntõjét követõen
koccintottak az újévre.
Nemes Norbert
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PROJEKT A SULI HARMÓNIA ISKOLÁIBAN

Hogyan táplálkozzunk egészségesen?
Tizenegyedik tanítási évét
kezdte meg a Suli Harmónia 2007
Gyermekeket Segítõ Alapítvány
2018-19-es tanévvel. Az öt iskolát
és egy óvodát fenntartó alapítvány ebben a tanévben is folytatja
azt a tevékenységét, melynek révén a színvonalas oktatás mellett
közösségépítõ és személyiségfejlesztõ programokat tudnak kínálni
a gyerekeknek. Az elmúlt év a tízéves jubileum jegyében telt, melyrõl és az idei tervekrõl Kósa
Istvánnéval, a Suli Harmónia Alapítvány elnökével beszélgettünk.

– A december mindig a karácsonyvárással telik, vagyis a Mikulás-ünneppel, adventi gyertyagyújtással valamint karácsonyi rendezvénnyel, ami egyben települési ünnep is. Ezt valahol a kultúrházban,
míg máshol a templomban tartják,
melyeken a gyerekek verses, dalos
mûsorokat adnak elõ. A december
egy különleges eseményt is tartogatott, hiszen Felsõrajkon hagyományos disznóvágással zártuk le a
jubileumi évet, mely programot a
Közép-Zala Közhasznú Egyesülettel
közösen valósítottuk meg. Ez egy
igazi közösségi ünnep volt a karácsonyvárás jegyében, melyben a
gyerekek, a szülõk, a pedagógusok
a lakosokkal együtt közremûködtek, fogadva, és disznótoros finomságokkal kínálva a vendégeket.
Nagy köszönet illeti a felajánlókat,
tõlük kaptuk a disznót, a 25 kilogramm májat, az italokat, a savanyúságokat, a borokat és a piros

szõlõt is, amelybõl friss mustot csapoltunk. Megemlíteném az elmúlt
évvel kapcsolatban azt is, hogy õszszel mind az öt iskolából Horvátországba vittük a 7. osztályosokat öt
napra.
– Milyen fejlesztéseket terveznek 2018-ban?
– Idén elkezdõdhetnek a kivitelezések a Vas megyei Egervölgyön,
ahol 90 millió forintot nyertek az iskola felújítására, illetve szintén
megkezdõdik egy 50 millió forintos
pályázati projektben a mini bölcsõde és az óvoda építése Káldon.
Felsõrajkon új kerítést építünk az iskola körül. Alapítványunk 20 millió
forintot nyert egy EFOP-pályázaton.
Testünk a kincsünk – az egészségtudatos táplálkozásra nevelés címû
projektben a zalai intézményeink, a
felsõrajki, a pölöskei és a
szentmihályi iskolák vesznek részt.
A program januárban indult, melynek részeként mindhárom iskolában tan- illetve konyhakerteket alakítunk ki, ahol zöldség- és fûszernövényeket ültetnek és gondoznak a
gyerekek. Ez egy eléggé átfogó
program, mely során szóba kerül az
egészfejlesztés, a betegségmegelõzés, az ivókultúra, a méz- és halfogyasztás, a bio élelmiszerek, vagy az
egészséges élelmiszerek elõállítása.
Egy dietetikus fogja össze ezeket a
témaköröket, mégpedig egy megelõzõ felmérés alapján, melyben a
gyerekek ezen ismereteikrõl illetve
táplálkozási szokásaikról adtak szá-

mot. Mindezt annak jegyében, hogy
megváltozzanak a gyerekek jelenlegi, nem igazán kedvezõ táplálkozási
szokásai az egészséges javára. Az
elõadók közül megemlíteném
Zacher Gábor toxikológus fõorvost,
valamint a fõzõmûsorairól is ismert
Buza Sándort, akivel majd együtt
fõzhetnek a gyerekek.
– Fizikális beruházások is megvalósulnak a projektben?
– A projekt bútorfejlesztésre is
lehetõséget ad, a pölöskei és a
szentmihályi iskolákba étkezõ asztalokat és székeket szerzünk be. A
felsõrajki iskola konyhájának megújítása során a jelenlegi retrojelleget megõrizzük, de ide is új bútorok valamint korszerû konyhai
berendezések, kenyérdagasztók,
sütõk kerülnek. A konyha helyet ad
majd a konyhakertekben termelt
zöldségek és fûszerek feldolgozásának, másrészt tervezzük, hogy a

konyhai munkákkal, a különféle
ételek elkészítésével a technikai
órák keretében is megismertetjük a
gyerekeket a jövõ tanévtõl. A projektben természetesen megismertetjük a gyerekeket az élelmiszeralapanyagokkal, például a búza
mellett a köles, az árpa és a rozs
felhasználási lehetõségeivel. Hûtött
gyümölcspultok lesznek, hogy minden nap tudjanak friss gyümölcsöket enni. Mindhárom iskolában
ivókutat is létesítünk, hogy a tiszta
ivóvíz fogyasztására ösztönözzük
õket az édes üdítõk helyett. A pályázaton belül évente két alkalommal, három iskolára kiterjedõ kirándulást is szervezünk.
A projekt plusz hozadéka a közösségépítés, ami a tanár-diák vi-

szonyt tovább erõsíti a közös tevékenységek által. Ennek egyébiránt
nagy hagyományai vannak iskoláinkban, hiszen pedagógusaink nemcsak szakmailag nyújtanak jóval többet a gyerekeknek, hanem emberileg és morálisan is, a személyes példamutatás erejével – hangsúlyozta
Kósa Istvánné.

Mátyás koráról,
élményszerûen
Ott-jártunkkor ennek egyik szép
példájával találkozhattunk a felsõrajki iskolában, ahol a magyar kultúra napja alkalmából tartottak projektnapot.
– Azt gondoltuk, hogy ne kész
programot kapjanak a gyerekek, hanem olyant, amelynek tevékeny részesei lehetnek. S miután idén Mátyás király emlékév van, e köré rendeztük a magyar kultúra napi projektnapot – mondta Bécsiné Jakabfi
Marianna fõigazgató, aki a térképészeknek tartott elõadást. – Így Mátyás király élete, tettei és uralkodása
állomásaihoz igazítottuk a helyszíneket, külön az alsósoknak és külön a
felsõsöknek. A nap Mátyás királyról
és koráról tartott elõadással indult,
melyen minden gyermek részt vett.
Az osztálytermek adtak helyet az
egyes állomásoknak, amit a diákok
sorra felkerestek.
Az alsósokat lovagi torna,
tudorkák, kovácsmester és dalnokok elnevezéssel vártuk foglalkozásokra, melyeken a bajvívással, reneszánsz táncokkal, históriás dalokkal ismerkedhettek meg. A felsõsök a krónikások állomáson a
korszak történelmét elevenítették
fel, a térképészek atlasz segítségével olyan fontos helyszíneket kerestek fel, mint Nándorfehérvárt,
felidézve a török felett kivívott
gyõztes csatát. A kódexmásoló
mûhelyben kódexeket készítettek
a gyerekek, az udvari szakácsok
pedig a korabeli fõzési szokásokkal
ismerkedtek, valamint kenyeret és
húst sütöttek. Mindezt pedagógusok közremûködésével, akik ez alkalomból korabeli ruhákba öltöztek. Tettük mindezt azzal a szándékkal, hogy az ismereteket kötetlen, élményszerû formában adjuk
át a gyerekeknek, melyeket így
jobban is megjegyezhetnek –
emelte ki a fõigazgató.
Antal Lívia

A VÖRÖSKERESZT „NÕ-KÖZ-PONT”-OT LÉTESÍT NAGYKANIZSÁN

Családvédõ szolgáltatások nõknek
Nõi Információs és Szolgáltató Központot mûködtetésére, és
családvédõ szolgáltatások biztosítására 200 millió forint európai
uniós vissza nem térítendõ támogatást nyert a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete konzorciumi partnerével, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatával közösen az EFOP-1.2.917-2017-00022 jelû pályázaton.

– A projektben fõpályázóként
veszünk részt Nagykanizsa önkormányzatával, mint konzorciumi
partnerrel – mondta érdeklõdésünkre Baracskai Józsefné, a vöröskereszt megyei igazgatója. – A
megvalósítás fõ helyszín éppen
ezért Nagykanizsa, de Zalaegerszeg és Zalaszentgrót is érintett a
január elsején induló 2020. december végéig tartó programban. Az elnyert 200 millió forintos
támogatásból a Vöröskereszt megyei szervezete 152 millió 320
ezer forintot, míg Nagykanizsa 47
millió 680 ezer forintot használhat fel. A projekt célja a nõk munkaerõ-piaci helyzetének javítása
Zala megyében, elõsegítve ezzel a
nemek közötti esélyegyenlõség
biztosítását, a családok megélhetését, a gazdaság stabilitását, fejlõdését, valamint a népesség folyamatos csökkenésének mérséklõdését. Cél a nõk atipikus foglalkoztatásának javítása, a család és
a munka összehangolását segítõ
támogató szolgáltatások nyújtása, valamint a nõkkel szembeni
társadalmi és gazdasági sztereotípiák lebontása.
– Kik a projekt kedvezményezettjei?
– Azon aktív korú nõi munkavállalóknak kívánunk segíteni,

akiknek nehézséget okoz a munka és a magánélet összehangolása. Így a célcsoportba a pályakezdõ fiatalok, az alacsony iskolai
végzettségûek, az 50 év felettiek,
a kisgyermekes anyák, a fogyatékkal élõ gyermeket nevelõk, illetve fogyatékkal élõ nõk, továbbá a gyermeküket egyedül nevelõ, az idõs vagy beteg hozzátartozójukat gondozó nõk, valamint a
nagycsaládos anyák tartoznak.
– Milyen tevékenységek szolgálják a kívánt célok elérését a
projektben?
– Egyik eleme a szemléletformálás, melynek, illetve az együttmûködések kialakítása érdekében
rendezvényeket tartunk a célcsoport tagjai (ezer fõ bevonásával),
valamint a munkaadók, a szakmai
kamarák és a vállalkozói szervezetek között. Továbbá rendezvényeket szervezünk az atipikus foglalkoztatási formák és a rugalmas
munkaszervezési módok elterjesztésének céljával, mely során
kilenc alkalommal tartunk állásbörzét. A nõk társadalmi és gazdasági szerepvállalásában rejlõ lehetõségekrõl, illetve a vidék-, a
térség- és gazdaságfejlesztésben
betölthetõ szerepérõl szintén
lesznek tájékoztató napok és elõadások.

A projekt legfontosabb eleme
a Nõi Információs és Szolgáltató
Központ (Nõ-Köz-Pont) létrehozása és mûködtetése Nagykanizsán,
a vöröskereszt területi szervezeténél. Itt munkavállalást segítõ információs szolgáltatás, egyéni tanácsadás, mentorálás, munkáltatói felkészítés lesz elérhetõ. Ezenkívül tartunk workshopokat,
lesznek klubok és csoportfoglalkozások, képzések az önismeret,
a konfliktuskezelés, a digitális
írástudás, az asszertív kommunikáció területén, illetve a hiányszakmákat érintõen csoportvezetõ és betanított takarító képzést
indítunk. Mindezt összesen ezer
fõ számára. Annak érdekében,
hogy az érintettek igénybe is tudják venni ezeket a szolgáltatásokat, többek között útiköltséget,
étkezést biztosítunk, férjek, nagyszülõk részére gyermekprogramokat szervezünk.
A Nõ-Köz-Pont mûködtetéséhez, valamint a projektmenedzsment tevékenységéhez irodaszereket, bútorokat, informatikai
eszközöket vásárolunk a pályázati
támogatásból. A személyi feltételek biztosításához a projektmenedzser, a szakmai vezetõ, a pénzügyi vezetõ, valamint a fõpályázó
és a konzorciumi partner szakmai
koordinátorai képzéseken vesznek részt. Tesszük mindezt annak
reményében, hogy a célcsoport
élethelyzetének javítása mellett
valós változás indul a munkáltatók szemléletében a projektcikluson túlmutatóan is – hangsúlyozta Baracskai Józsefné.
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A SZEGEDI GABONAKUTATÓ SZÓJA AKADÉMIÁJÁN

NÖVÉNYORVOSOK KULCSFONTOSSÁGÚ MUNKÁJA

A jövedelmezõ szójatermesztésért a biztonságos élelmiszer-ellátásban
A Gabonakutató Nonprofit Kft., a BASF Hungária Kft. és a Nitrogénmûvek Zrt. idén januárban közösen rendezte meg a Szója Akadémia négyállomásos, országos szakmai rendezvénysorozatát,
amelynek utolsó helyszíne Bükfürdõ volt.

Dr. Szarka Béla, a Gabonakutató ügyvezetõ igazgatója köszöntötte elsõként a megjelenteket. Elmondta, hogy a szója
világszerte egyre népszerûbb
növény, mintegy 120 millió hektáron termesztik 330 millió tonna termésmennyiséggel, melynek 90 százaléka GMO szója. Ezzel szemben a hazai szója GMOmentes, ami iránt óriási a keres-

októl kezdve, a genetikától és a
technológián át a logisztikáig.
Ezt követõen Virágné Pintér
Gabriella értékesítési vezetõ és
Garamszegi Tibor területi képviselõ adtak lényegre törõ tájékoztatást a GK szója fajtáiról,
azok kísérleti adatokkal, gyakorlati tapasztalatokkal alátámasztott
termesztéstechnológiai
tudnivalóiról.

let, a termés 60–80 százaléka
exportra kerül. Mindez a jövedelmezõségét igazolja, egyúttal
biztonságos
termesztését,
melyhez a szegedi Gabonakutató is hozzájárul. Az immár 94
éves nonprofit vállalat nem a
részvényeseket, hanem a gazdákat szolgálja a szója tekintetében is egy nagyon jól átgondolt
vetõmag-termesztési rendszerrel, a kiváló minõségû vetõmag-

A szójatermesztésben fontos
változás, hogy az Európai Unió
2018-tól növényvédõszer-használati tilalmat vezetett be a zöldítés úgynevezett táblaszintû
ökológiai jelentõségû területein,
ami azt jelenti, hogy a tenyészidõ alatt nem lehet mûtrágyát és
növényvédõ szert használni. A
zöldítésbe tehát csak a növényvédõszer-mentes termesztés
számítható be, 0,7 helyett 1-es

szorzóval. A szemes fehérje takarmánynövény
támogatás
azonban továbbra is jár. Azt még
nem tudni, hogy lesz-e engedélyezett szer a pre-sowing gyomirtásban. A gazdáknak a zöldítés
új jogszabályai szerint kizárólag
fémzárolt vetõmagot szabad
használni, ami nem tartalmazhat
fungicidet, oltóanyagot viszont
igen.
A Gabonakutató 15–20 éve
foglalkozik szójanemesítéssel,
mely fajták minõségét a zárt termelési rendszer biztosítja. A magok felületére HiCoat Super oltóanyagot visznek fel, mely a vetésig garantálja a magas baktériumszámot. A vetõmagjaikat magra
kiszerelve kínálják, három különbözõ kiszerelési egységben.
A GK három szója fajtája az Aires, a Bahia, melyek közvetlenül
is etethetõk, valamint a Pannónia kincse.
A kimagasló termõképességû
Aires koraisága miatt jó elõveteménye a kalászosoknak. A Bahia
jó talajokra, intenzív technológiához ajánlott középérésû szójafajta, átlagfeletti terméshozammal. Tenyészideje legrövidebb a
középérésûek között, ezért Zalában is nagy biztonsággal beérik. A Táplánszentkereszten nemesített Pannónia kincse méltán az egyik legkedveltebb fajta,
magas fehérje- és olajtartalma
miatt a humán élelmezésben is
fontos szerepet tölt be. Termõképessége intenzív körülmények
között meghaladja az 5 tonnát
hektáronként. Középérésû, ideális az ország klasszikus szójatermõ területeire.

ADVENTI ÜNNEPSÉGEK ZALASZENTIVÁNON

Magyar
Növényvédõ
Mérnöki
és
Növényorvosi Kamara Zala Megyei Szervezete növényvédõ mérnök továbbképzést tartott a felsõfokú növényvédelmi képzettséggel rendelkezõk számára január közepén,
amelyen 113-an szerezték meg a következõ öt évre szóló tanúsítványt tevékenységükhöz. A zárónapon dr. Tarcali Gábor országos elnök tartott elõadást a Növényorvosi Kamara aktuális helyzetérõl,
feladatairól és célkitûzéseirõl.

A

Elmondta, hogy az idén 18 éves
Növényorvosi Kamara „Egészséges
élelmiszert a termõföldtõl az asztalig” mottó alapján végzi munkáját,
és mint köztestület hirdeti a szakma
és a közvélemény számára, hogy a
növényorvosnak kulcsszerepe van
az élelmiszerbiztonságban. Ha
ugyanis a növényi termékben hatóanyag marad, az az élelmiszerlánc
többi szereplõjénél is visszaköszön.
A növényorvosok felelõssége éppen ezért kulcsfontosságú az élelmiszer-biztonságban, amire a
növényorvosi vény a garancia. Ez
igazolja, hogy az elsõ kategóriás nö- Németh András, Németh Lajos, megyei oktatási bizottsági tagok,
dr. Varga Zsolt megyei elnök, Gaál Orsolya megyei alelnök,
vényvédõ szerek felhasználása a
Dr. Tarcali Gábor országos elnök, Kabai Gábor megyei titkár
jogszabályi keretek között, kizárólag növényorvos szakirányítása mellett történt. Im- vábbképzés szervezése, illetve a tanúsítványok kimár 18 éves múltra tekinthet vissza a növényorvosi adása.
vény is, amelynek elektronikus formáját négy évvel
Dr. Tarcali Gábor beszélt a permetezõgépek mûezelõtt vezették be.
szeres mûszaki felülvizsgálatáról is, amelyrõl szóló
Beszélt arról is, hogy a Növényorvosi Kamara az jogszabályt 2016 végén visszavonták, helyette a
integrált növényvédelem érdekében élére állt az „in- szemrevételezést vezették be. Úgy döntöttek, nem
tegrált termék védjegy” létrehozásának. Az integrált engedik szétzilálni a rendszert, hiszen a 24 tervezettnövényvédelem legfõbb célja a lehetõ legkevesebb bõl 12 mûszaki állomást már létrehoztak, ahol tavaly
kémiai növényvédõ szer felhasználása. A gazdák ezt több mint 1200 permetezõgépet vizsgáztattak le.
igazolhatnák majd a Növényorvosi Kamara által jelen- Most készül a törvénymódosítás, ami továbbra is a
leg kidolgozás alatt álló tanúsító védjeggyel, amit a Növényorvosi Kamara jogkörébe teszi a felülvizsgálat
piac már ma is elvár.
végzését, az Agrárkamara javaslatára várhatóan állaA növényvédõ szereket ugyanakkor nem lehet mi támogatással. Azt tervezik, hogy kiépítik a teljes
mellõzni, hiszen nélkülük nincs termelés. Az Európai hálózatot, amellyel biztosítani tudják a permetezõ
Unió mindazonáltal folyamatosan arra törekszik, gépek mûszaki felülvizsgálatát, ami egyébiránt uniós
hogy a legjobb magyar növényvédõ szereket kivonja kötelezettség.

KENTAUR 5G + RADISTART ALGIT KEVERÉK!

Az új esztendõ sikere reményében
Zalaszentivánon az elmúlt év
végén adventi gyertyagyújtó ünnepségekre invitálták a lakosságot. A mûsorral színesített rendezvényeket az Élhetõbb Zalaszentivánért Közhasznú Egyesület nyertes projektje tette lehetõvé. A civil szervezet ugyanis támogatást nyert az Emberi Erõforrás Fejlesztési Operatív Program
Családokért Zalaszentivánon címû programjára.

A december 3-i elsõ alkalommal
Szeghy Csaba Tamás plébános
mondott köszöntõt, és gyújtotta
meg az elsõ gyertyát. A második
adventi vasárnapon Tóth László, a
Zalaszentiváni Polgárõr Egyesület
elnöke, a harmadik adventi vasárnapon Pozsogár Andrea, a Zalaszentiváni Önkéntes Tûzoltó Egyesület elnöke szólt szívhez szólóan a
jelenlévõkhöz. December 23-án, a
negyedik gyertyagyújtás alkalmával Dormán Miklós polgármester
beszélt a karácsony lényegérõl.
– Karácsony az Isten-látás ünnepe, hiszen Jézus születésnapjára
igyekszik mindenki lelkileg is felkészülni – mondta. – Ahogy egyre
több gyertya ég az adventi koszorún, úgy nõ szívünkben a vágyakozás az igazi szeretet megismerésére. Nem baj, ha ilyenkor végig tudjuk gondolni a lassan elmúló év

eseményeit, és hálát tudunk adni
Teremtõnknek, hogy a jó dolgok
mellett a kevésbé jókat, sõt a nagyon rosszakat is volt erõnk elviselni. Az élet nem könnyû, de karácsonykor igyekszünk felülemelkedni ezen, mert az igazi karácsony az együttlétrõl, a békérõl és
az odafigyelésrõl szól. Ilyenkor
próbálunk többet mosolyogni, és
sokkal többször megbocsátani.
Persze sok a gond, a megoldhatatlannak látszó helyzet, de Isten
megoldást kínált fel számunkra,
amikor elküldte hozzánk
egyszülött Fiát, mert mi
nem azért születtünk, hogy
meghaljunk, hanem azért,
hogy életünk legyen –
hangsúlyozta.
A polgármester végül
azt kívánta, hogy a szeretet
és a vele járó békesség tegye széppé mindenki ünnepét. Leljék meg örömüket
szeretteikben és embertár-

saikban, hogy a karácsonyt és a
2018-as esztendõt új szívvel, újult
erõvel kezdhessék meg.
Az adventi gyertyagyújtó ünnepségeket a Szépmezõ Szárnya
zenekar, az Énekmondó együttes,
a Harisnyás Pipik és végül az
Aranykapu zenekar mûsora tette
emlékezetessé mindenki számára.
A gyerekek is készültek, a Füles
Mackó Óvoda óvodásai és a
Zalaszentiváni Általános Iskola diákjai közremûködtek a rendezvényeken.

a forgalomból. Ha ez megtörténik, akkor nagyon
nehéz helyzetbe kerülnek a magyar gazdák. A
Növényorvosi Kamarának éppen ezért az a feladata,
hogy a józan szakmai álláspontot képviselje, erõsítve
a magyar kormányt ebben a harcban.
Az elnök kiemelte a növényvédelmi oktatás minõségének fontosságát. Ezt szolgálja, hogy a
Növényorvosi Kamara jogosultságába került a 80
órás növényvédelmi alaptanfolyam, ennek középszintû továbbképzése, valamint a szakmérnöki to-

A talajlakó kártevõk ellen
A kukorica és napraforgó termesztését intenzíven végzõ termelõk körében nem kérdés,
hogy ezen két kapás kultúra erõteljes kezdeti fejlõdésének kulcsa
a gyökérzet talajlakó kártevõkkel
szemben biztosított hatékony
védelme, valamint a megfelelõ
robosztus gyökérzet kialakulásához szükséges tápelemarányok
biztosítása. Ezen paraméterek eléréséhez csak komplex technológiai megoldásban gondolkodhatunk. Az elmúlt években tapasztalt erõs drótféreg-„invázió” kétségtelenül bizonyította, hogy a
vetéssel egy menetben kijuttatott talajfertõtlenítõ szer elhagyása óriási kockázatot rejt magában (1. ábra). Nagy eséllyel va1. ábra: A drótféreg súlyos károkat
okozhat a kukoricában – károsítása ellen
alkalmazzuk a gázosodó Kentaur 5 G talajfertõtlenítõ készítményt.
lószínûsíthetjük, hogy az Európai
Bizottság 2013-ban kibocsátott
neonikotinoid típusú rovarölõ
szereket (imidakloprid, klotianidin és a tiametoxam) szabályozó rendeletének növényvédelmi következménye lett a talajlakó kártevõk fokozottabb felszaporodása. Az ellenük történõ hatékony védekezés megalapozó
része a termésbiztonságnak!.
A talajlakó kártevõkkel szemben a vetéssel egy menetben ki-

juttatható talajfertõtlenítõ szerek közül csak a
gázosodó tulajdonsággal
rendelkezõ kínál biztonságos
megoldást.
A
Kenatur 5 G mikrogranulált talajfertõtlenítõ szer hatóanyaga a
klórpirifosz, amely gyakorlatilag a hatáshelyen
elõfoduló összes kártevõ
ellen hatékony, gyors és
biztonságos
védelmet
nyújt. A növénybe nem
szívódik fel, gázképzõdésével kontakt módon
fejti ki a hatását.
A kártevõk gyérítése
mellett fontos szempont
a csírázó növények kezdeti optimális tápanyag
ellátása, amely
meghatározza a
gyökértömeg kialakulását és a
növények kezdeti
fejlõdésének
intenzítását. Ennek egyik elõnye,
hogy a gyors kezdeti fejlõdés elõsegítésével a növény hamarabb eléri azt a fejlettségi stádiumot, amikor már kevésbé tudják károsítani a talajlakó kártevõk.
A startertrágyázás technológia alkalmazása meghatározó,
mivel a kukorica és napraforgó
növények kezdeti fejlõdésekor a
tápanyagok felvételét számos
környezeti tényezõ (hõmérséklet, nedvesség, talajtípus, talaj
kémhatás) befolyásolja. A vetés-

sel egy menetben kijuttatott kiváló oldékonysági tulajdonságokkal rendelkezõ mikrogranulált startertrágya azonnal elérhetõ és felvehetõ a fejlõdésnek induló csíranövény számára.
A technológia alkalmazása során
nagy elõnyt jelent ha a talajfertõtlenítést és startertrágyázást
egy menetben tudjuk elvégezni.
Erre kiváló lehetõséget biztosít az FMC-Agro által kifejlesztett
Kentaur 5 G talajfertõtlenítõ
szer, valamint a Radistart Algit
startermûtrágya 1:1 arányú
keveréke. A keverék dózisa
20 kg/ha, felhasználása a Kentaur 5 G-re vonatkozó szabályok
szerint történik.
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