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NAGYKANIZSA

Letették az M76-os autóút alapkövét Thúry-emlékévet hirdettek
Az egykori vár egy részének
feltárását, a török kori levéltári
iratok feldolgozását, konferenciák és kiállítások szervezését
tervezik az idén Nagykanizsán,
a Thúry György emlékév keretében.
Az Erzsébet téren a hagyomány lángjának meggyújtásával indított rendezvényen
Dénes Sándor polgármester
felidézte, hogy a 450 éve kanizsai várkapitánnyá lett
Thúry György az utolsó éveit
Kanizsán szolgálta. A török
ellenében nemcsak az itt
élõk, hanem „a magyarság és
Európa védelmében” is cselekedett.
Mint fogalmazott: az emlékévnek nem a múltba révedés a
célja, sokkal inkább arról szól,
hogy „milyen örök értékek határozzák meg egyediségünket,
közösségünk értékeit”. Thúry
György felidézése a jövõ felépítését, „az identitás és az önbizalom megteremtését hivatott szolgálni”.

Zalaegerszeg és a cserlapi
csomópont 2x2 forgalmi sávra
való bõvítésével valamint az M7es holládi csomópontja és Fenékpuszta között újonnan építendõ
2x2 sávos szakasz létesítésével
kezdõdnek meg a munkálatok hangzott el a zalai megyeszékhely és az M7-es autópálya között megépülõ M76-os gyorsforgalmi út kivitelezésének alapkõletételén.

Az ünnepségen elsõként Balaicz
Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere kapott szót. Mint mondta, a város eddig egy nehezen megközelíthetõ, 2x2 sávos úttal el nem érhetõ megyeszékhely volt, ami
több befektetõi döntésnél hátrányt jelentett. Most azonban egy
több évtizedes álom valósulhat
meg a zalaegerszegiek és a zalaiak
számára. Emlékeztetett arra, hogy
a megyeszékhely közlekedési kapcsolatainak javítását ezen gyorsforgalmi út megépítésével a Modern városok program elsõ és legfontosabb pontjaként határozták
meg. Így a mai nappal elkezdõdhet, közel 170 milliárd forintos beruházással, a megyeszékhely és az

M7-es autópálya közötti gyorsforgalmi út kivitelezése a sármelléki
nemzetközi repülõtér érintésével.
Megépítése a reptér mellett a zala-

Az M76-os tervezett útvonala
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8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
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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.:
9.00–15.00
k.:
9.00–17.00
sze.:
8.00–20.00
cs.:
9.00–17.00
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

egerszegi jármûipari tesztpálya,
valamint a leendõ logisztikai központ és kamionterminál fejlõdésére is nagy hatással lesz.
Horváth István, a megyei jogú
városok fejlesztésének koordinációjáért felelõs államtitkár arról beszélt, hogy a kormány fontos célja, hogy a Modern városok program keretében megvalósítandó
beruházásokkal, valamennyi megyei jogú várost bekapcsolja a
gyorsforgalmiút-hálózatba. Mindez újabb lehetõséget biztosít a helyi gazdaság bõvítésére, új munka-

helyek létrehozására, valamint a
már mûködõ vállalkozások versenyképességének növelésére. A
biztonságosabb, komfortosabb
közlekedés elõnyeit nemcsak az
érintett városok, hanem az agglomerációjukban élõk is élvezhetik.
Zalaegerszegre kitérve jelezte,
hogy a városhoz és térségéhez kötõdõen 212,5 milliárd forintos fejlesztés valósul meg. Az M76-os
beruházásán kívül elkezdõdik a Zalaegerszeg és Vasvár közötti
gyorsforgalmi út tervezése is.
(Folytatás az 5. oldalon.)

Az emlékév kezdeményezõjeként Cseresnyés Péter, a
Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerõpiacért és képzésért felelõs államtitkára, a
térség fideszes országgyûlési
képviselõje azt mondta: emlékezés, tisztelgés és a jövõ építése a rendezvénysorozat hármas célja. Palota – a mai Várpalota –, majd Kanizsa félelmet nem ismerõ vitézét, a török hordák retteget várkapitányát katonai bravúrjai kiemelték kortársai közül. 1566ban például ötszáz emberével
védte hét-nyolcezerrel szemben a palotai várat a felszabadító magyar csapatok érkezéséig, ezt követõen pedig viszszafoglalták Veszprémet és
Tatát is.
Thúry vitézsége és bátorsága utat mutat, hogy „ha nem is
fegyverrel, hanem a demokrácia eszközeivel, de nekünk is
meg kell védeni a hazánkat, sõt
egész Európát”.
(Folytatás az 5. oldalon.)
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EGÉSZSÉGÜGY

BÁLOZTAK A KORASZÜLÖTTMENTÕK ÉS AZ ÕKET TÁMOGATÓK

Köszönjük, Zalaegerszegi PIC!
A koraszülöttek, a beteg újszülöttek és gyermekek gyógyulásáért a mindennapokban oly keményen küzdõ nõvérek tánctudásukról adtak számot fellépésükben a Koraszülöttmentõ és
Gyermekintenzív Alapítvány bálján. Az Arany Bárány Hotel télikertjében tartott rendezvényen ismét átadták a köszönet kifejezéseként a Gyógyító mosoly orvos-, valamint a Tündérkéz nõvérösztöndíjakat.

A zalaegerszegi koraszülöttmentõ alapítvány azon kevés
szervezetek egyike az országban,
mely állami feladatot lát el. Zala,
Vas és Somogy megye keleti részérõl az év 365 napján szállítja a
súlyos állapotú koraszülötteket a
megyeszékhelyi Szent Rafael Kórház gyermekosztályának perinatális intenzív osztályára (PIC), ami
Nyugat-Dunántúl
legnagyobb
kora-szülöttmentõ
centruma.
Vállalásuk és támogatásuk éppen
ezért bír nagy jelentõséggel. Dóra
János, az alapítvány kuratóriumának elnöke betegség miatti távollétében dr. Gárdos László osztályvezetõ fõorvos, az alapítvány kuratóriumi tagja számolt be tavalyi
eredményeikrõl és terveikrõl. Az
alapítvány 2017-ben két cég adománya révén 3,5 illetve 5 millió
forinthoz jutott. A személyi jövedelem adó felajánlásokból 9,7 millió forint folyt be, míg a tavalyi
alapítványi bál bevételébõl 450
ezer forint, az oktatásból pedig
300 ezer forint.
Az alapítvány a koraszülöttmentés mellett támogatja a rehabilitációs tevékenységet is. A
gyermekosztályon mûködik szakmai potenciálját tekintve az ország egyik legnagyobb rehabilitációs centruma, ahol kiváló gyógy-

egy szabadtéri rehabilitációs park
kialakítása, valamint az idegentest-eltávolító centrum eszközfejlesztése, ami szintén egyedülálló
feladatot lát el a Dunántúlon. A
fõorvos beszélt az alapítvány közösségi rendezvényeirõl is. Ide
tartozik a PIC-NIC, az önkénteseik
köszöntése, a 24 órás úszógála és

rek továbbképzésére. Elhangzott,
olyan életpályamodell kidolgozását is tervezik, amely segítené az
itthon maradó szakemberek megbecsülését.
E szándék immár hagyományos
módja a Tündérkéz és a Gyógyító
mosoly ösztöndíjak átadása. A Tündérkéz nõvér ösztöndíjat ez alkamekorvosok Társaságának elnöke,
a Bethesda Gyermekkórház fõigazgatója.
A folytatásban 100-100 ezer forintot ajánlott fel az alapítvány számára Palkovics László, felsõoktatásért felelõs államtitkár, valamint
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos, aki bejelentette: december 21-én karácsonyi
koncertet szerveznek a gyermekosztálya javára.
A jótékonysági bálon az idõ
elõtt világra jött gyerekek is felléptek, bizonyítva, hogy utolérik kor-

társaikat a fejlõdésben. A Huszárikrek, Kata és Dóra 2010 júliusában
születtek a 30. hétre, 1150, illetve
1230 grammal. Két hónapot töltöttek a koraszülött intenzíven. A
Liszt-iskola elsõsei a gondos ápolást elõbb dallal, verssel és tánccal,
majd Köszönjük Zalaegerszegi PIC!
feliratú, általuk készített papírszalaggal köszönték meg. Édesapja,
Mihály Péter színmûvész versét
szavalta el a szintén elsõ osztályos
Mihály Adél, aki 1970 grammal született a 34. hétre.
Antal Lívia

Elöl Hossné Kugler Gyöngyi, dr. Buzogány Mária, Mátés Mónika és Hajas Lajosné.
Mögöttük Vigh László, dr. Gárdos László és Palkovics László

tornászcsapat végzi munkáját. Az
alapítvány idén egy speciális futópaddal gyarapította a kezelési lehetõségeket, továbbá idegstimuláló berendezést szerzett be. Terveik között továbbra is szerepel

adventi vásár, valamint a Zalaegerszeg–Keszthely közötti 60 kilométeres váltófutás, amit idén
május 6-án rendeznek meg. Az
alapítvány mindemellett az elmúlt
évben is költött az orvosok, nõvé-

lommal Mátés Mónika, Hossné
Kugler Gyöngyi és Hajas Lajosné
Pánger Mária vehette át. A Gyógyító mosoly elismerést dr. Buzogány
Máriának adta át a bál fõvédnöke,
dr. Velkey György, a Magyar Gyer-

honvéd és ellenséges osztrák katona között.
„Boldog voltam, ha egy könnyet
letörölhettem, ha egy nyomorúságos szív terhén könnyíthettem” –
idézte Kossuth Zsuzsa New York-i
számûzetésében írt gondolatait az
igazgató asszony, kiemelve azt,
hogy a mai ápolók is ilyen érzésekkel végzik nap mint nap nemes feladatukat. Hivatástudatukat a munkaidõ után is hordozzák lelkükben
és szívükben.
A rendezvényen Dezse Krisztina,
az I-es belgyógyászat ápolója népdalcsokrot adott elõ. Ezután adták
át a kitüntetéseket. Kossuth Zsuzsa
emléklapban részesült Maár Andrea
Zsófia gyermekszakápoló, sürgõsségi szakápoló, a gyermekintenzív
dolgozója, Marton Zoltánné, a mikrobiológiai labor vezetõ asszisztense és dr. Oroszlánné Pilipár Krisztina,
az ortopédia vezetõ ápolója. A
MESZK Zala Megyei Területi Szervezete Szabó Valériának, a szemészet
egyetemi okleveles ápolójának ítélSzabó Valéria, Marton Zoltánné, Szekér Tamás,
te oda az Év oktatója díjat, a Magyar
dr. Oroszlánné Pilipár Krisztina és Maár Andrea Zsófia
Ápolási Egyesület elismerõ díszokleve nagysága elõtt. 201. születés- vel küzdött, mégis személyesen velét pedig Szekér Tamás, az ápolási
napja alkalmából dr. Paizs Teréz me- ápolta a betegeket és vigasztalta osztály vezetõje vehette át.
gyei tiszti fõorvos idézte fel életút- õket. Nem tett különbséget magyar
– liv –
ját. Kossuth Zsuzsát, Kossuth Lajos
kormányzóvá választása után két
nappal nevezte ki a Magyar Honvéd
Csapatok országos fõápolónõjévé.
Fáradhatatlanul járta az országot,
személyesen megtapasztalva, hogy
nincs elég ápolónõ, az egészségügyi
ellátás katasztrofális, kevés a kórház, rossz a felszereltségük. A helyzetet felmérve hatalmas szervezõmunkába kezdett, melynek köszönhetõen 1849 nyarán 72 tábori kórház kezdte meg mûködését. Zsuzsanna ekkor már tüdõbetegségé-

KITÜNTETÉSEK A MAGYAR ÁPOLÓK NAPJA ALKALMÁBÓL

Lelkükben, szívükben ápolók
A város dísztermében ünnepelte a zalaegerszegi Szent Rafael
Kórház a magyar ápolók napját. A
helyszínválasztással egyrészt tisztelegni kívántak az 1848/49-es
szabadságharc és forradalom 170.
évfordulója valamint a kórház
elõdjét jelentõ ispotály megalapításának ugyancsak 170 éves jubileumáról.

Éppen ezért fogadta munkatársait korabeli ruhában Bognárné
Laposa Ilona és négy kísérõje. Az
ápolási igazgató köszöntõjében elmondta, hogy a zalaegerszegi kórház 12 ágyas ispitaként nyílt meg
1848-ban. A orvostudomány fejlõdése új követelményeket támasztott, ezért 43 ággyal új kórházat
létesítettek a jelenlegi helyén
1886-ban.
Dr. Halász Gabriella, a kórház fõigazgatója
az
egészségügy
napjainkbeli gyors változásáról beszélt. Hangsúlyozta, hogy az ápolók
munkája mai is a klasszikus értékek
az empátia, a szeretet és a kedvesség az egyre bõvülõ szakmai tudás
mellett.
A magyar ápolók napját 2014.
február 19-e óta köszöntheti az
egészségügyi szakdolgozók tábora.
Kossuth Zsuzsanna születésnapját
az Országgyûlés nyilvánította a magyar ápolók napjává, ezzel tiszteleg-
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KISZÁMOLTA MÁR, HOGY...

Mennyit fizet ki évente áramra, fûtésre?
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MOST jelentõsen csökkentheti rezsiköltségeit, segítségünkkel!
Családi háza korszerûsítésére akár 10.000.000 Ft, támogatott, NULLA
kamatozású kölcsönt kaphat.
Szigetelés, nyílászárócsere, fûtéskorszerûsítés.
Saját napelemeivel megtermelheti a családja számára szükséges
elektromos áramot – NULLA villanyszámla!
Elektromos alapú fûtésre áttérve, ezt kombinálva napelemekkel, akár
örökre megszabadulhat a gázszámlától is – NULLA gázszámla!
Elérheti akár a teljes rezsinullázást.
Használja ki a lehetõséget és korszerûsítse családi házát, csökkentse a
lehetõ legalacsonyabbra rezsiköltségeit.
A hirdetés felmutatásával ingyenes helyszíni felmérést, tanácsadást
biztosítunk.
Tavaszi akció a március 31-ig megrendelt napelemre!
Idõpont-egyeztetéshez hívjon bennünket MOST!

SZABÓ ANDRÁS

+36-70/340-5075

REZSIMENTOR A MAGYAR VÁLLALKOZÁSOK ÉS
CSALÁDOK VÉDELMÉBEN

www.rezsimentor.hu

info@rezsimentor.hu

SZABO.ANDRAS.REZSIMENTOR@GMAIL.COM
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TÉRSÉG

KRÓNIKA

A ZALAEGERERSZEGI SENIOR AKADÉMIA

Angolt és informatikát is tanulnak
Angol nyelv és informatika
oktatásával bõvült a Senior Akadémia második fél éve. A képzést a BGE zalaegerszegi gazdálkodási karának oktatói végzik,
melynek finanszírozását Zalaegerszeg önkormányzata valamint a Zala Megyei Önkormányzat biztosítja.

A kurzusok heti rendszerességgel, mindig ugyanazon a napon lesznek. Az angol nyelvi oktatás február 20-án, kedden kezdõdik, míg a felhasználói ismereteket nyújtó informatika február
21-én, szerdán 13 órától. Mindkét
kurzus az akadémia végéig, vagyis május közepéig tart, tájékoztatta a jelenlévõket Lambertné
Katona Mónika dékán, aki köszönetét fejezte ki a támogató
együttmûködésért az önkormányzatoknak. Jelezte továbbá,
hogy a mostani félévben is olyan
aktuális és helyi témákat jelenítenek meg az akadémia programjában, melyek a résztvevõk ismereteit bõvítik. Így a február 15-i elsõ napon Zalaegerszeg legnagyobb fejlesztésérõl, az épülõ jármûipari tesztpályáról kapnak tájékoztatást a résztvevõk.
Mit is jelent ez, mi lesz a hozadéka a város és térsége számára

Életmentõ defibrillátor készülékeket helyeztek üzembe a Zala
Megyei Rendõr-fõkapitányságon,
valamint a nagykanizsai és a
keszthelyi rendõrkapitányságon.

Hazánkban évente több ezren
halnak meg közterületen hirtelen
szívleállás miatt. Többségük megmenthetõ lenne, ha idõben segítséget kapnának. A rendõrség is
fontosnak tartja, hogy az állomány
lehetõ legtöbb tagja szakszerûen
tudjon elsõsegélyt nyújtani, ezért
is csatlakozott az Országos Mentõszolgálat hõsképzõ programjához.
Erre nemcsak rendõrök, hanem
bárki jelentkezhet, és elsajátíthat-
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FIDESZ: ALÁÍRÁSGYÛTJÉS

Egy nap alatt ötezer
Hivatalosan is megkezdõdött a választási kampány és ahhoz,
hogy valaki hivatalosan is képviselõjelölt lehessen, 500 érvényes
ajánló aláírásra van szükséges. Vigh László országgyûlési képviselõ
közelmúltbeli sajtótájékoztatóján bejelentette: egy nap alatt a választókerületében (Zala 1-es vk.) ötezer ajánló aláírást gyûjtöttek.

Vigh László elmondta: már 12
éve dolgozik országgyûlési képviselõként és megtiszteltetés számára, hogy a Fidesz–KDNP ismét
õt indítja. Köszöni a térség, valamint a zalaegerszegiek bizalmát.
Utalt az elmúlt évek fejlesztéseire,
kiemelve a Modern Városok Programban szerepelt beruházásokat,
melyeket folytatni szeretnének a
jövõben is. „Arra törekszem, hogy
minél több forrás érkezzen a
megyébe és Zalaegerszegre” –
mondta a képviselõ. Tiszta kampányt szeretnének, személyeskedésektõl menteset. Bár a kötelezõ
ajánló aláírás már megvan, a következõ hetekben is folytatják a
támogatói aláírások gyûjtését.

Balaicz Zoltán elmondta, nem
csodálkozik azon, hogy Vigh László egy nap alatt összegyûjtött ötezer aláírást, ugyanis az elmúlt
években bizonyította, megtett
mindent azért, hogy segítse Zalaegerszeg fejlõdését. Kiváló az
együttmûködés az országgyûlési
képviselõ és a város önkormányzata között. Reméli, ez a munka
folytatódik a következõ négy évben is.
Dr. Pál Attila, a megyei közgyûlés elnöke a lenti térségben szerzett tapasztalatairól szólt. Aláírásgyûjtés közben, beszélgetve a választópolgárokkal kiderül, mi foglalkoztatja õket, mitõl félnek és
mit várnak a jövõtõl, mondta.

ÚJ IRODALMI PORTÁL INDULT
ennek a több mint 40 milliárdos
beruházásnak, hogyan hat mindez
a gazdasági növekedésre, a munkaerõ-piacra – ezekrõl a fontos
kérdések megválaszolásáról szól
ez a mai nap, fûzte hozzá Balaicz
Zoltán polgármester, a város idõsügyi tanácsának elnöke, aki jó tanulást és ismeretszerzést kívánt a
résztvevõknek.

Pácsonyi Imre, a Zala Megyei
Közgyûlés alelnöke azt hangsúlyozta, hogy az egyetem és a város önkormányzata nem kis feladatot vállalt magára az akadémia
éves megszervezésében. A program sikerességét az is adja, hogy a
mai idõsek nyitottak a világra, saját környezetükre és a tanulástól
sem riadnak vissza.

A folytatásban a jármûipari
tesztpályáról, az autonóm és
elektromos autók tesztelésérõl, a
beruházás gazdasági hatásairól az
Autóipari Próbapálya Zala Kft. két
munkatársa, Nagy András projekttámogató közgazdász és Vas
László gazdasági vezetõ tartott
elõadást.
– AL –

BAJ ESETÉN A NAP 24 ÓRÁJÁBAN LEHET SEGÍTSÉGET KÉRNI

Defibrillátorok a zalai rendõrségeken
ja a defibrillátorok kezelését is –
mondta el Szabados Gábor õrnagy,
sajtóreferens.
A megyei rendõr-fõkapitányság
két automata és három félautomata defibrillátort szerzett be
egyrészt saját forrásból, másrészt
közbeszerzésbõl. Az életmentõ
készülékekbõl kettõt Zalaegerszegen, a megyei rendõr-fõkapitányságon helyezték el, egyet-egyet

pedig a nagykanizsai és keszthelyi
városi kapitányságokon. A közeljövõben a letenyei határátkelõ épületében is kihelyeznek egy készüléket.
A defibrillátorok az épületek fogadótereiben kaptak helyet, elérhetõségére a homlokzatra felszerelt zöld színû piktogram is felhívja a figyelmet. Ha valaki rosszul
lesz utcán, a nap 24 órájában segítséget lehet kérni számára az erre felkészített fegyveres biztonsá-

gi õröktõl és a szolgálatirányító
parancsnokoktól. A készülék használatára, a szakszerû életmentésre a Police Medic nevû programban képezték ki a munkatársakat.
Köztük a sajtótájékoztatón jelenlévõ Vincze Martin és Czimber Róbert törzsõrmestereket (képünkön), akik a pécsi egyetemen vettek részt a háromnapos oktatáson. Felkészültségük alapján a jövõben õk már mentorként tanítják
kollégáikat.

Deák-kert, az értékteremtõ
Irodalmi-kulturális honlapot indított a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár. A stílusosan Deák+kert névre keresztelt portál
(http://deakkert.dfmvk.hu) egyfajta értékteremtõ és összetartó erõ
szeretne lenni. Az elnevezés egyaránt utal magára a könyvtárra, és
a város egyik legrégibb terére, ahol az épület áll.

Kiss Gábor könyvtárigazgató
elmondta: az a cél, hogy a zalai,
vagy Zalához kötõdõ szerzõknek,
pályakezdõknek felületet biztosítsanak és figyelemmel kísérjék
munkájukat. A Deák+kert egyúttal hírportálként is funkcionál, hiszen a könyvtárhoz kapcsolódó
friss szakmai és kulturális események is megtalálhatók lesznek az
oldalon. Ezenkívül nemcsak helyi,
hanem a regionális és országos
irodalmi és kulturális élet eseményeibõl is válogatnak.
Fõleg versek, prózák, recenziók, könyvajánlók kerülnek majd
terítékre – tájékoztatta a résztvevõket Tóth Renáta, olvasószolgálati csoportvezetõ. De teret kapnak
a társmûvészetek (színház, film)
képviselõi és a városban mûködõ

közgyûjtemények munkatársai is,
hogy beszámoljanak az aktuális
kutatások eredményeirõl. Várják
továbbá a kezdõ tollforgatókat,
slammereket is, akiknek a „Mûhelymunka” rovatban lesz lehetõségük a bemutatkozásra, szárnybontogatásra.
A könyvtár két jelentõs irodalmi hagyatékot õriz: Keresztury
Dezsõ költõ, akadémikus, és Nádas
Péter író dokumentumai is az új
portálra kerülnek a tervek szerint.
A Deák+kert szerkesztõje Tóth
Imre költõ (a könyvtár munkatársa)
lesz, akinek munkáját egy szerkesztõbizottság is segíti. A honlapot a
Webmark készítette, a cég vezetõje, Joós Attila egy videóüzenetben
köszöntötte a rendezvényen megjelent elsõ olvasókat.
– pet –

TÉRSÉG
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Alsópáhok önkormányzatának
infrastrukturális fejlesztési szándékait nyertes pályázatok segítik
2018-ban is. Ennek segítségével
idén megújulhat az önkormányzat
és a régi iskolaszárny épülete. Az
egyre gyarapodó és fejlõdõ község gazdag kulturális életet is magának tudhat, ami idén szintén tovább élénkülhet a pályázati projektek által. Czigány Sándor pol- tosítása, amit az elmúlt évben is
gármesterrel beszélgettünk.
magas színvonalon láttunk el. Mint
minden év, így a tavalyi is, egyúttal
felkészülés is volt az új esztendõre.
– 2017-ben önkormányzatunk E tekintetben elsõsorban a pályáza595 millió forintos költségvetésbõl tokra gondolok. Sajnos még nem
gazdálkodott, az idén 660 millió kaptunk hírt a külterületi mezõgazforint a költségvetési fõösszeg. A dasági utak felújítását, aszfaltozámúlt évben községünk 110 millió sát szolgáló tavaly februárban beforint értékben gyarapodott két adott pályázatunkról. Az év végén
pályázat sikerével. Ez utóbbi ösz- viszont kedvezõ döntésrõl értesülszegben a nagyobb tételt a Magyar hettünk, hiszen az önkormányzati
Közút, a nemesboldogasszonyfai hivatal felújítására a Belügyminisz-

FALUKÉP

ÉPÜLET-FELÚJÍTÁSOKKAL, A KÖZÖSSÉGI ÉLETET SZÍNESÍTÕ PROGRAMOKKAL

Folyamatos faluszépítés Alsópáhokon

A felújított nemesboldogasszonyfai út kerékpározó diákokkal.
útfelújítás 90 millió forintja jelentette – mondta érdeklõdésünkre a
polgármester, akit elõször az elmúlt
év eredményeirõl kérdeztük. – Az
Önkormányzat jelentõs beruházásként valósította meg a sportcentrumban a géptároló építését. Az
épület kivitelezését a TAO-pályázatból elnyert 14 millió forint segítette. Mindezek mellett legfontosabb feladatunk a település fenntartásának és mûködtetésének biz-

tériumhoz benyújtott pályázatunk
támogatást nyert.
– Milyen mértékben újulhat
meg a hivatal?
– Örömünkre szolgál, hogy teljes
körû felújítást végezhetünk el, ami
érinti külsõ nyílászárók cseréjét, a
külsõ hõszigetelést, a belsõ helyiségek átépítését a vizesblokkokkal
együtt. A tetõszerkezet is teljesen
megújulhat, így a tetõtérbe költöztethetjük az irattárat. A kivitelezés-

sel 2018. december 31-ére kell készen lennünk.
Áthúzódó beruházásként idén
valósítjuk meg a régi iskolaépület
energetikai korszerûsítését augusztus 31-éig. Ez fûtéskorszerûsítést,
külsõ hõszigetelést és a nyílászárók
cseréjét jelenti, az épületen belül a
padlózat cseréjét. A projekt részeként a tornacsarnok elavult nyílászáróit is újakra cseréljük, és megújítjuk az öltözõk padlózatát.
– Tervezték, hogy a diákétkeztetést áthelyezik az iskolába.
– Igen, éppen ezért várjuk az
ezt szolgáló pályázatunk elbírálását. A GESZ épületében van a
konyha, és ott zajlik az étkeztetés
is. A gyerekeknek emiatt esõben,
szélben, hidegben vándorolni kell
az iskola és az ebédlõ között, ezért
kívánjuk a déli étkeztetést az iskolában megoldani. Egy melegítõkonyhát, illetve a zsibongóban
mobilfallal elválasztott étkezõt létesítenénk, ezzel régi kérését teljesítve a szülõknek. A Szülõi Munkaközösséggel az udvart is szeretnénk rendbe tenni és játékokkal
felszerelni.
– Milyen további pályázatokat
valósíthatnak meg az idén?
– A helyi termékbolt melletti
parasztház hátsó épületrészét is
felújíthatjuk elnyert pályázatunk
segítségével. Az épület jellegének
megõrzésével hajtjuk végre a kivitelezést a teljes tetõ és a nyílászárók cseréjével. A parasztháznak
közösségi színtér funkciót szánunk, többek között kemence is
épülni fog. A beruházás befejezése valószínû, hogy áthúzódik a
2019-es esztendõre. Örömünkre
szolgál, hogy a plébániahivatal

FALUFEJLESZTÉS KÖZMUNKAPROGRAMMAL ÉS PÁLYÁZATOKKAL

Czigány Sándor
épülete is megújulhat, mely pályázat megírásában, mûszaki elõkészítésében
önkormányzatunk
szakemberei segédkeztek. Az
energetikai beruházás az elnyert
támogatásból valósulhat meg a

falak hõszigetelésével, nyílászárók
cseréjével, illetve a csapadékvíz
elleni szigeteléssel. Ezen felül korszerû fûtési rendszer valósul meg,
új kazán kerül beépítésre.
Várjuk a külterületi utak felújítására benyújtott pályázatunk elbírálását, ami aszfaltozásra adna lehetõséget. Az év elején hasonló céllal
adtunk be egy másik pályázatot, ez
viszont kavicsozást jelent, mellyel
egyes külterületi útszakaszokat
helyreállítanánk.
A sokszoros túljelentkezés miatt
sajnos nem nyert az egészségház
felújítását célzó pályázatunk. Mivel
várhatóan újra kiírják, ismét benyújtjuk majd a pályázatunkat. Az
orvosi rendelõ mögött lévõ terület
azonban új funkciót kap, mert ide
szeretnénk áthelyezni a kultúrház
udvarán lévõ játszóteret. Jelenleg
csak nyitvatartási idõben tudják
használni a gyerekek, mert az udvar kapuval és kerítéssel zárt. A rendelõ mellett, attól elválasztva vi-

Az 1956-os emlékmû avatása katonai tiszteletadással.

szont mindig elérhetõvé lesz a játszótér a gyerekek számára.
– Az utóbbi években mintegy
száz fõvel gyarapodott az állandó
lakosok száma. Hogyan kívánják
segíteni a további beköltözést?
– Az elmúlt évben megtörtént a
Tölgyfa utcában a közvilágítás kiépítése. Itt korábban 26 közmûvesített
telket alakítottunk ki, ahol már épül
az elsõ családi ház. Már beszéltünk
róla, hogy a Dunántúli Regionális
Vízmû várhatóan idén elvégzi a Kossuth utca folytatásában lévõ belterületi telkek csatornázását. Nagyon
várjuk, mert az itt lévõ telkek és házak iránt is nagy az érdeklõdés, hiszen a közelmúltban több ingatlan
cserélt gazdát, illetve folynak építkezések. Önkormányzatunk segítségére kíván lenni a letelepedõknek
azáltal is, hogy a szorgalmazza az
E.ON-nál a közvilágítás kiépítését,
ami elsõ körben nyolc telket érintve
valósul meg. Településünk várhatóan idén egy benzinkúttal illetve egy
kézi autómosóval is gyarapodik, ami
magánberuházás által épülhet meg
az alsópáhoki Spar áruház alatt, a
körforgalomhoz közel.
– A közösségi és kulturális életet tekintve milyen esztendõ elé
néznek?
– Úgy tûnik, hogy mozgalmas év
elõtt állunk. Önkormányzatunk
több eredményes EFOP-pályázatból
számos rendezvényt valósíthat
meg, nemcsak idén, hanem az elkövetkezõ években is. Ezek a projektek nagyobb részben a munkanélküliek és a hátrányos helyzetûek
felzárkóztatását segítik képzésekkel, egyúttal lehetõséget adnak arra is, hogy a meglévõ kulturális és
közösségi programjainkat még
színvonalasabban rendezhessük
meg. Az Alsópáhok mellett Sármelléket,
Zalaapátit,
Esztergályhorvátit és Szentgyörgyvárt érintõ
programban hagyományteremtõ
szándékkal új rendezvények, fesztiválok megrendezésére is lesz módunk – zárta a beszélgetést Czigány
Sándor polgármester.
Antal Lívia

ÉPÜLET-FELÚJÍTÁSOKKAL, KÖZTEREK SZÉPÍTÉSÉVEL

Mini bölcsõde épül Szentpéterúron Miháld 900 éves évfordulójára készül
Bölcsõde kialakítására nyert pályázatot a TOP-programon
Szentpéterúr önkormányzata. A szép természeti környezetben fekvõ, közel 1100 lakosú község számára fontos szereppel bír a közmunkaprogram, melynek fontos tartópillérei a helyi sajátosságokra
építõ programok.

– A közmunkaprogramon belül
egyik vállalt feladatunk az utak,
járdái rendbetétele. Külterületi útjaink is szép számmal vannak, melyek folyamatos karbantartást igényelnek. Így, ahogy kitavaszodik,
bele is fogunk az egyik mezõgazdasági út feljavításába – mondta
Pálfi József polgármester. – Két sikeres vis maior pályázatról is beszámolhatok e tekintetben. Az
egyik pályázat a Rákóczi út teljes
korszerûsítését, és Gétye irányában lévõ külterületi út rendbetételét szolgálja, míg a másik a Béke
utca valamint a József Attila utca
egy részének felületzárását teszi
lehetõvé. Az elnyert támogatásokhoz önerõt is kell biztosítanunk. Az
Öreghegyet megközelítõ külterületi utat is fel szeretnénk újítani,
melyre pályázatot adtunk be.
– A másik tartópillér a mezõgazdasági tevékenység.
– Most már több mint öt hektár
feletti területen gazdálkodunk.
Vannak fóliasátraink, fûthetõ
üvegházunk és egy zöldségfeldolgozó üzemünk, ezen felül egy kétéves telepítésû gyümölcsösünk,
120 darab többféle fával (alma,
körte, barack, szilva). Reméljük,
mihamarabb termõre fordul. Idén
újdonságként édesburgonya termesztésével is megpróbálkozunk.
Értékesítéssel nem foglalkozunk,
hiszen mindent felhasznál a helyi

konyha. Nemcsak helyben, de
Zalaszentmihályon és Pölöskén is
mi látjuk el a gyermekétkeztetést,
valamin a szociális étkeztetést a
Közép-Zalai Szociális Társuláshoz
tartozó falvakban. Az elmúlt évi
közmunkaprogramunkat 90 millió
forintos költségvetéssel hajtottuk
végre. Ebben eszközbeszerzés is

szerepelt, hiszen vásároltunk egy
MTZ kisgépet és egy kis pótkocsit.
Idén sorközmûvelõ kultivátort és
egy talajegyengetõ hengert szeretnénk beszerezni. A közmunkaprogram közel 50 fõnek ad munkát, évrõl évre jelentõs értéket
elõállítva a falu számára.
– Intézményeiket is tudják fejleszteni idén?
– A Zalaegerszegi Tankerület
beruházásában megvalósulhat az

iskolaépület tetõszerkezetének
felújítása. Örömünkre szolgál,
hogy 30.6 millió forintos támogatást nyertünk a TOP-programon
mini bölcsõde létrehozására, ami
hét kisgyermek ellátását biztosítja
õsztõl. Az óvoda épületében egy
51 négyzetméteres csoportszobát
alakítunk át erre a célra. Emellett
konyhai eszközöket, udvari és
egyéb játékokat is beszerzünk. A
konyhát kinõttük, sajnos bõvítésére, fejlesztésére beadott pályázatunk nem nyert. Ugyancsak felújításra szorul a sportöltözõ és az önkormányzati hivatal épülete. Az

utóbbi tekintetében a tetõhéjazat
cseréjében gondolkodunk. Hogy
melyiket valósítjuk meg idén, fontossági szempontok alapján dönt
majd képviselõ-testületünk.
Közösségi programjainkat ebben az évben is megtartjuk. Újdonságként a Szentpéterúr Község Jövõjéért Közalapítvány az idei
a süteményversenyt pálinkafesztivállal bõvíti ki – mondta végül Pálfi
József.

Miháld elsõ írásos említése 1121-bõl való, így 2021-ben 900 éves
fennállását ünnepli az 1950-ben Zala megyéhez csatolt volt somogyi
község. A falu fejlesztésében elkötelezett önkormányzat számára
fontos, hogy idén felújíthatják a hivatal épületét, készülve a közelgõ
jelentõs jubileumra is.

– 2017 augusztusára fejeztük be
az egészségügyi centrum felújítását, mely épületben a szolgálati lakás, az orvosi és védõnõi rendelõ,
valamint a gyógyszertár található. A
korszerûsítést 8 millió forintos kormányzati támogatás tette lehetõvé
– kezdte a beszélgetést az elmúlt év
történéseivel Gerõ Sándor polgármester. – Októberben adtuk át az
egymillió forintos támogatásból és
saját erõbõl felújított elsõ és második világháborús emlékmûvet a településközpontban. 2017 februárjára
készült el a közvilágítás teljes korszerûsítése. A pályázati támogatásból beszerzett 119 Led-es lámpatest
mellé önerõbõl vásároltunk még hatot, hogy legyen azokon a villanyoszlopokon is, ahol eddig nem volt.
Így a korábbi 102 helyett 125-re növekedett a lámpatestek száma. Ezáltal új díszkivilágítást kapott a templom és az emlékmû, valamint lakossági kérésre megoldottuk a temetõi
parkoló és a járda közvilágítását a
biztonságos közlekedés érdekében.
A könyvtárban belsõ felújítást végeztünk, új bútorzatot és a technikai felszerelést vásároltunk. Ennek
átadási ünnepségét novemberben
tartottuk.
– 2018-ban egy régen várt beruházás valósulhat meg.
–Valóban, hiszen megkezdõdhet
az önkormányzati hivatal elavult
épületének energetikai rekonstrukciója, a TOP-programon elnyert 34,5

millió forintos támogatásból. Ez a
homlokzat, a födém és a padlás szigetelését, valamint az összes nyílászáró cseréjét jelenti. A beruházás
végeredményét úgy szeretnénk teljessé tenni, hogy márciusban hozzáfogunk a tetõ teljes cseréjéhez, 4,5
millió forintos önerõbõl. Szintén saját erõbõl tervezzük a falazat alsó
részének szigetelését is a vizesedés
miatt. Ezt követi majd a pályázatból
megvalósítandó energetikai korszerûsítés.
Ezenkívül nyertünk támogatást
gépbeszerzésre a külterületi és önkormányzati utak rendbetételét
szolgáló kiíráson is, melybõl egy korszerû traktort és két vontatmányt
vásárolunk. A belterületi utak, járdák, hidak felújítására 8,4 millió forintot kaptunk. Ebbõl a Béke utcát,
közel 400 méternyi járdaszakaszt, az
I-II. világháborús emlékmû környezetét, valamint az útkeresztezõdések balesetveszélyes padkáit állítjuk
helyre. Tavasszal egy urnafal építését is megkezdjük a temetõben az
elnyert 1,2 millió kormányzati támogatásból.
– Mely pályázatokról várnak
kedvezõ híreket?
– Reméljük, március végén kedvezõ döntésrõl értesülhetünk a zártkerti területek fejlesztését szolgáló
pályázatunkról. Külterületünk egyharmadán nincs még áram, ezért
szeretnénk kiépíteni a villamoshálózatot az itt tevékenykedõ gazdálko-

dók és õsztermelõk számára. Ez évi
fejlesztésként különítettünk el saját
forrást az iskola udvarán egy játszótér, valamint a hivatal mögött egy
géptároló kialakítására. Itt szociális
blokkot is létesítünk a Start közmunkaprogramban foglalkoztatott 25 fõ
részére. Feladatuk a vízelvezetõ árkok, erdõk tisztítása, mely által biztosított intézményeink tûzifával való ellátása. Tavaly immár a harmadik
öthektáros területet tisztították
meg és ültették be akáccsemetékkel, így jelenleg már 15 hektáros
rendezett területtel rendelkezünk.
A fák 15–17 éves korukra válnak vágáséretté, ami a jövõ generációját
szolgálja majd. További tervünk az
óvoda tetõszerkeze-tének felújítása,
bízunk benne, hogy 2019-ben ezt
meg is valósíthatjuk. Településünk
2021-ben ünnepli 900 éves fennállását, szeretnénk, hogy arra minden
középületünk, közterünk szép legyen, méltóan a kerek évfordulóra –
jelezte Gerõ Sándor polgármester.

MEGYE

FEJLESZTÉS
Nagyjából hét milliárd forintból gazdálkodhat idén Lenti város
önkormányzata. Mindebbõl majdnem öt milliárd pályázatokhoz
kapcsolódik, két milliárd pedig a
mûködéshez. Mire jut elegendõ
forrás idén? – kérdeztük Horváth
László polgármestert.

– Bár a költségvetés egy évre
szól, a rendelet elkészítésénél figyelembe vesszük a jogszabályok
változásain túl az elõzõ évek folyamatban lévõ munkáit, kötelezettségvállalásait, a gazdálkodás tapasztalatait. Egyeztettünk az intézményekkel, az érdekképviselettel. Elegendõ forrás kell hogy jusson a kötelezõ feladatok megvalósítására, az intézmények mûködésére, a város üzemeltetésére, az
adósságszolgálat teljesítésére. A
költségvetés 70 százaléka Lenti és
közösségeinek fejlesztését szolgáló, elnyert pályázatok ez évre jutó
feladatainak megvalósítását teszi
lehetõvé. Ezek a források kötött
felhasználásúak, más célra nem
fordíthatók.
– A kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodást a város célként
fogalmazta meg. Mit jelent ez a
mindennapok gyakorlatában?
– A személyi kiadásoknál a bérek a törvény szerinti besorolásnak megfelelõen kerültek számszerûsítésre. Költségvetési szervenként
meghatároztuk
a
foglalkozatotti létszámkeretet. A
dologi kiadásokat az intézmények,
a városüzemeltetés és a városrészek képviselõivel rangsoroltuk,
egyeztettük. Minden pénzügyi teljesítésnél figyelemmel kell lennünk likviditási helyzetünkre, fizetési kötelezettségünket mindig
pontosan teljesítjük.
– Nemrégiben a helyi foglalkoztatást elõsegítõ paktumot írtak alá. Mit várnak ettõl a programtól?
– Komoly hatással lesz az álláskeresõk elsõdreges munkaerõpiac-

A VÁROS ÉS A GYÓGYTURIZMUS FEJLESZTÉSE

Lenti lépésrõl lépésre
ra jutásának megsegítésére, hiszen bértámogatást, képzési támogatást biztosít. Közel kétszáz
hátrányos helyzetû álláskeresõ bevonása lehetséges a programba,
helyzetükön a különbözõ foglalkoztatást koordináló szervezetekkel való kapcsolatépítéssel javíthatunk, negyven fõ részére támogatott képzést, több mint nyolcvannak elhelyezkedési lehetõséget kínál a projekt.

désorientált, policentrikus fejlesztésében való részvételre. Az
Interreg Szlovénia–Magyarország
Együttmûködési Program keretében több pályázatot nyújtottunk
be: a nyertes GARDEN projektbõl
225 ezer eurót használhat fel Lenti. Cél a határon átnyúló idegenforgalmi hálózat, apró csodák régiójának
kialakítása;
Moravske
Toplice és Lenti között található
térség vonzerejének növelésével a

– Lenti több, országhatárokon
átnyúló uniós projekt megvalósításában is érdekelt. Idén milyen
pályázatok elõnyeit élvezik majd?
– Több nemzetközi pályázatunk
van, a lezárt City Cooperation projekt folytatására Lenti közel félmillió eurót nyert a magyar–szlovén–osztrák határrégió növeke-

fenntartható turisztikai kínálat határon átnyúló integrációjával, a
kulturális és természeti örökség
védelmére fókuszálva innovatív
turisztikai programcsomagok létrehozásával. Elbírálás alatt van a
Social Network – Közösségi háló, a
veszélyhelyzetbe került hátrányos
helyzetû személyek védelméért –

VASBOLDOGASSZONY

Megújult a köztemetõ
A helyben élõk örömére 10,9
millió forint értékben megújították Vasboldogasszonyon a
köztemetõt. A fejlesztéssel régi
vágyát teljesítette be a majdnem hétszáz lelkes falu, amely
931.400 forint önerõvel egészítette ki az állami forrást. A község nem halmozott fel tartozást, így nem vett részt a belügyminisztérium adósságkonszolidációjában. A település így
jutott 10 millió forintos pályázati forráshoz, amit a képviselõtestület által is szorgalmazott
beruházásra fordítottak.
Középen Mazzag Géza és Manninger Jenõ.
A monori Kámea Consult kft.
fõvállalkozó vezetésével és alvállalkozók bevonásával szépen
rendbetett, a mai kor igényeinek
megfelelõ tartalommal széppé
varázsolt temetõben, a február
elején tartott avatóünnepségen,
elsõként Miklós Péter helyi diák
szavalt verset, majd a Kálmán
Imréné vezetésével mûködõ helyi népdalkör egyházi éneke
hangzott föl.
Avatóbeszédében Mazzag Géza polgármester a beruházás jelentõségét azzal méltatta, hogy
eddig egyetlen más falufejlesztési projekt kivitelezéséért sem
kaptak annyi dicséretet, elismerõ
szót, mint a büszke, méltóságteljes hangulatot sugárzó temetõ
rendbe tételéért. A fõbejárattól
egy széles, 300 m2 nagyságú térkõ-burkolatos sétány vezet a ravatalozóhoz, kiépítettek kandeláberes közvilágítást. 2x15 férõhelyes urnafal létesült és elõkészí-
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tettek 5x1 férõhelyes urnás sírhelyet is. Pihenõpadokat és szeméttárolókat helyeztek ki, a ravatalozó háta mögött 145 m2 zúzottköves sétány kanyarog, de új
150 méteres táblás kerítést is felállítottak. A sírkertben korábban
elhelyezett régi homokkõ kereszteket az önkormányzat a Göcseji
Falumúzeumnak adta át. A keresztekbõl a múzeum egy temetõi bemutató helyet létesít a közeljövõben. A legmívesebb, viszonylag ép feszületet pedig
megtartották a faluban, egy kõfaragó mesterrel renováltatták
és elnevezték „mindenki keresztjének”.
A megemlékezésen Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ, a kormányzat kistelepüléseket is segítõ szándékát és az önkormányzat szerepvállalását dicsérte. A miniszteri biztos a
vasboldogasszonyi sírkertet a
legszebbek között említette. Az

ünnepség zárásaként Kiss Gábor
plébános megáldotta a felújított
temetõt és a mindenki keresztjét, amelyeket a nemzetiszín szalag átvágásával, Magyarország
kormánya és az önkormányzat
nevében is felavattak.
A további falufejlesztési tervekrõl szólva a polgármester lapunknak kifejtette: várják a termelõi piac létesítésére beadott
pályázatuk eredményének kihirdetését. A falusi turizmus fellendítésére tervbe vették diákok nyári
táboroztatására egy szolid pajtaszálló létesítését. A Sárvíz-patak
völgyének keleti felén elterülõ
község vonzó természeti környezetének bemutatására bakancsos
túraútvonalat fognak kialakítani. A
vállalkozókkal jó partnerkapcsolatot ápolva azon dolgoznak, hogy
minél több adóbevételre tegyenek szert, amit újabb fejlesztésekre fordíthatnak.
– nemes –

pályázatunk, melynek átfogó célja
egy olyan szlovén–magyar együttmûködés kialakítása, amely lehetõséget biztosít mindkét fél részérõl egy katasztrófahelyzetben a
potenciálisan veszélyeztetett célcsoport megvédésére az erõforrások közös felhasználásával, Lenti,
Õriszentpéter, Hodoš és Dobrovnik
Megszépült az óvoda.
településeken. A Folk Music
– Családi kedvezményekkel,
Heritage (Közös népzenei öröksé- rendszerezett, többségében anagünk feltárása, feldolgozása és el- lóg módon rögzített népzenei hétvégi büféebéddel, szaunaanyagból, projekt eredményeként szeánszokkal egészítették ki kínáegy közös, digitálisan feldolgozott, latukat, az éves bérlet mellé plusz
kutatható népzenei gyûjteményt szolgáltatásokat kaphatnak, az
ebben az idõszakban vásárlók.
hozunk létre.
– Lenti egyedülálló négycsilla– Pályázati forrásból mit kívánnak megvalósítani az elsõ ne- gos gyógyszállodája megfelel-e a
tulajdonos elvárásainak?
gyedévben?
– Cél a gazdaságos, költség– Zárul az óvoda–bölcsõde felújítási pályázatunk, megkezdjük a hatékony mûködés. A Hotel
Családsegítõ új székhelyének épí- Balance egyre ismertebb, az elétési munkálatait, folynak a terve- gedettség mérések kiváló minõsízésre, kivitelezésre kiírt közbeszer- téseket hoztak, sok a visszatérõ
zések, egyeztetünk a közmûveket vendég. Az elmúlt évben a kihaszérintõ beruházások tervezõivel ki- náltság meghaladta a hatvan százalékot, idén a hetven százalék
vitelezõivel.
– Mennyire fontos a civil szfé- megközelítése a cél.
– A gyógyturizmus további fejra, a helyi egyesületek, a sportélet megbecsülése, anyagi támo- lesztésére milyen elképzeléseket,
terveket szeretnének megvalósígatása?
– A város közösségi életében je- tani a jövõben?
– Szeretnénk további gyógylentõs szerepet betöltõ, rendszeres munkát végzõ egyesületek, ászati szolgáltatásokat felkínálni,
alapítványok támogatására több elképzeléseink megvalósításához a
terjesztése) program a több évszá- mint 15 millió forintot irányoztunk fürdõ létesítményrendszerének
zados közös zenei gyökerek feltá- elõ. Szorgalmazzuk a pályázatokon célirányos bõvítése szükséges, a
rását segíti. Szlovénia magyar való részvételt, melyhez elõzõ év- gyógyturizmus fejlesztésére van
nemzetiségû területein id. Hor- ben is nyújtott testületünk támo- kormányzati szándék, bízunk benne, hogy a források is rendelkezésváth Károly gyûjtötte a népzenét, gatást.
– A lenti termálfürdõ nem re állnak a közeljövõ terveinek vaMagyarország szlovén nemzetiségi
területein pedig a Zenetudományi aludt „téli álmot", a szezonig mi- lóra váltásához – mondta a polgárIntézet végeztetett gyûjtéseket. A lyen újdonságokkal várják a ven- mester.
Nemes Norbert
részben rendelkezésre álló, nem dégeket?

(Folytatás az 1. oldalról.)
A megnyitót követõen Cseresnyés Péter az MTI érdeklõdésére elmondta: az emlékév keretében Nagykanizsa és Várpalota közös programokkal szeretné megismertetni a szélesebb nyilvánossággal is Thúry
György emlékét, mert méltatlanul kevéssé ismert a személye.
Áprilisban tartják meg a hagyományõrzõ Thúry Vitézlõ Oskola
minden tavasszal megszervezett, Orosztonyba vezetõ portyáját. Tervezik a kanizsai vár
valamiféle építészeti, maradandó megjelenítését is a késõbbiekben.

NAGYKANIZSA

Thúry-emlékévet hirdettek
Horváth Balázs, a Kanizsai
Identitás Munkacsoport tagja
arról számolt be, hogy az egykori kanizsai vár és benne a várkastély pontos helymeghatározását szeretnék elvégezni idén.
A Thúry György Múzeummal közösen feltárásokat is végeznének, hogy bemutathatóvá váljon legalább a bejárata a fél évezreddel ezelõtti építménynek.

A vár és a benne lévõ kastély
egyes korszakait virtuális módon is bemutatják majd.
Száraz Csilla, a Thúry György
Múzeum igazgatója többek között azt mondta, hogy a levéltári dokumentumokat feldolgozva könyvben is szeretnék
megjelentetni az egykori török
hódoltság idejébõl fennmaradt
iratokat.

Letették az M76-os autóút alapkövét
(Folytatás az 1. oldalról.)
Mosóczi László, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésért felelõs helyettes államtitkára
elmondta, hogy a beruházás Zalaegerszeg és Alsónemesapáti illetve
cserlapi csomópont között még hiányzó 1,5 kilométeres szakasz
négysávossá alakításával, valamint
az M7-es holládi csomópontjától
Fenékpusztáig tartó új 5,6 kilométeres nyomvonal megépítésével
kezdõdik. Ez 2020-ig fejezõdik be.
A közöttük lévõ szakasz tervezése
is elindul. Építésének befejezését
2022 végére tervezik.
Hangsúlyozta, hogy a hazai gazdaság fejlõdésének iramát nemcsak tartani, de növelni is kell,
amelyhez a kormány a közlekedési
infrastruktúra fejlesztését rendelte. E program két alappillére, hogy
az autópályák a programozási ciklus végére érjék el az országhatárokat, illetve minden megyei jogú
városnak és kiemelt ipari parknak

legyen
2x2
sávos
gyorsforgalmiút-csatlakozása. A teljes
program 2500 milliárd forintot
meghaladó összegének több mint
felét a hazai költségvetés állja, kisebbik részét európai uniós forrásokból biztosítják. Mint mondta, a
közel ezer kilométernyi autópálya,
autóút, gyorsút és kiemelt fõút
megépítésével elérjük Ausztria autópálya-sûrûségét, Magyarország
közúthálózata tehát európai szintû
lesz.
Vigh László, Zala megye 1. sz.
választókerületének országgyûlési
képviselõje, miniszteri biztos azt
mondta, hogy az új út a zalaegerszegi jármûipari tesztpályához kapcsolódva lehetõvé teszi az önvezetõ és elektromos jármûvek közúti
tesztelését is. Az úttestbe integrált
napelemek fogják mûködtetni a
jelzõlámpákat, a felsõvezetéken
pedig áramszedõket alakítanak ki
az elektromos meghajtású kamionok számára.

Manninger Jenõ, Zala megye
2. sz. választókerületének országgyûlési képviselõje szintén méltatta az útberuházás jelentõségét, melynek révén Keszthely is
kétszer kétsávos bekötést kap.
Úgy vélekedett, hogy az M76-os
elkészültével szükség lenne az
ehhez csatlakozó M9-es gyorsforgalmi út észak-déli irányú megépítésére is.
Az M76-os gyorsforgalmi út 17
települést érint, és 110 kilométeres sebességû haladást tesz lehetõvé, melyrõl Mayer András, a
Nemzeti Infrastruktúrafejlesztõ
Zrt. beruházási vezérigazgató-helyettese is beszélt. Az alapkõletételen részt vett Palkovics László oktatásért felelõs államtitkár, dr. Sifter
Rózsa, Zala megyei kormánymegbízott és dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke az érintett
települések
polgármestereivel
együtt.
Antal Lívia
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HAGYOMÁNY

ZALAAPÁTI GASZTRONÓMIAI RENDEZVÉNYE

Jubilált a fánkkarnevál
Zalaapáti nevétõl a gasztronómia terén elválaszthatatlan már a
farsangi fánkkarnevál, amit bizonyít az is, február 10-én immár tizedik alkalommal rendezték meg. A jubileumi rendezvényt 21 helyi és
környékbeli települési csapat csodás fánkfelhozatala tette igazi ínycsiklandó ünneppé.

Mint a 21-ezés a kártyajátékban,
a csapatok száma valóban a legmagasabb értéket érte el – a nagy érdeklõdés iránt kapcsán fogalmazott így Vincze Tibor polgármester.
Megnyitó beszédében köszönetét
fejezte ki Manninger Jenõ feleségének, Manniger Beáta kiemelt
szerkesztõnek, hogy a jubileum
okán a helyi fánkkészítõ csapat bemutatkozhatott a Duna Tv Családbarát mûsorában. Mint mondta, ez
által országos ismertségre is szert
tett a számukra oly fontos rendezvény.
A jubileumi fánkkarnevál mûsorvezetését Somogyi Dia, az MTVA
mûsorvezetõje látta el, a folytatásban õ konferálta fel Manninger Jenõt, a térség országgyûlési képviselõjét, aki méltatta a rendezvény
sikerességét. Gratulált a csapatoknak a gazdag felhozatalért, hozzátéve azt, hogy a képviselõfánkot
mindenképpen megkóstolja.
A vonyarcvashegyi nyugdíjasok
negyedik alkalommal vettek részt a
fesztiválon. Különlegességként sütõben sült fánkot készítettek az
amerikai fánk mintájára, valamint
egy tönköly-, rizs- és kukoricalisztbõl állót, amit zabpehellyel és kókusztejjel dolgoztak össze, majd ki
kisütötték egy sütõformában,

mondta el Simon László, a nyugdíjasklub vezetõje.
A Nemesrádó önkormányzatát
képviselõ csapat két gyönyörû
fánktortát készített, egyiket túrókrémes és sárgabarackos ízesítéssel, míg a másikat tejszínhabbal és
gyümölcsökkel. Az utóbbi valóban
dietetikus volt, mert sem édesítõszert, sem cukrot nem tartalmazott, mondta el Klámingerné Éva,
akinek Martinkovics Dominika és
Lengyel Dávid volt a segítségére.
Az egeraracsai sziporkák megint
hoztak egy óriás szalagos fánkot,
ami a tavalyi 52 helyett most 56
centiméteres átmérõjûre sikeredett. Öt kiló lisztbõl, 3 és fél csomag élesztõbõl és 10-15 dekagramm cukorból gyúrták össze. Tavaly különdíjat érdemeltek ezért,
most is hasonló elismerésben bíznak, mondta el Dancs Lászlóné.
A szentgyögyváriak ezúttal
nemcsak látogatói, hanem kiállítói
is voltak a fesztiválnak. Ádovics
István polgármester elmondta,
azért tudtak eljönni, mert a kõröshegyi böllérfesztivált, ami eddig
egybeesett a zalaapáti programmal, egy héttel késõbb rendezik
meg. A völgyhídról közismert faluval testvértelepülési kapcsolatot
ápolnak.

Lélekmozgató parasportnap

Az idei évtõl február 22. a magyar parasport napja. A dátum választása szimbolikus, hiszen ezen a napon, 1970. február 22-én alakult
meg a Mozgásgátoltak Halassy Olivér Sport Clubja, a Mozgásjavító Intézmény falai között.

Több mint 400 köznevelési intézmény csatlakozott országszerte a Magyar Paralimpiai Bizottság
(MPB) és szervezetei által koordinált rendezvénysorozathoz, melynek keretében Lélekmozgató címmel iskolai szemléletformáló
programot tartottak szerte az országban.
A zalaegerszegi Kölcsey-gimnáziumban megtartott rendezvényre
meghívták a megye speciális iskoláinak fogyatékos sportolóit is. A
megjelenteket Tolvaj Márta, Zalaegerszeg alpolgármestere üdvözölte.
Zala megye büszke lehet a fogyatékos sportolóira is, hiszen jelenleg 12 országos bajnoka van,
tanévenként legalább 9 diákolimpiát szerveznek, s a megyei elsõ
helyezettek részt vesznek az országos megmérettetéseken. A
legsikeresebbek az atléták, de
szép eredményeket érnek el
úszásban, fociban, asztalitenisz-

ben, zsinórlabdában, kölyökatlétikában is – összegzett Szíver Krisztina megyei fogyatékosügyi sportreferens, a zalaegerszegi Béke ligeti iskola pedagógusa, a rendezvény fõszervezõje.
A zalaegerszegi Kölcsey Ferenc
Gimnáziumban – amelynek fiú
futsal csapata a diákolimpián ezüstérmes lett, röplabdázói a városi és a
megyei bajnokságban is remekelnek, valamint Bognár Szabolcs testnevelõ tanár kapta a tanév legeredményesebb zalai diákolimpiai testnevelõje címet – a diákok a
parasportok közül elõször a „vakfutást” próbálták ki a diákok s a tanárok. A csapatjátékok közül a csörgõlabda, az ülõröplabda és a vakfoci
tette próbára a diákok ügyességét.
Nagykanizsán a Zsigmondytagintézmény diákjai délelõtt közösen bocsáztak a tornateremben a
Magyarszerdahelyen mûködõ Zala
Megyei Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete és Otthona lakóival.

A négytagú zsûri hagyományos
és különleges készítmények kategóriájában bírált. A lecke ezúttal is
fel volt adva a mennyiség láttán. A
zsûri elnökétõl, Hetényi Tamástól
megtudtuk, mit kell tenni ahhoz,
hogy szép szalag fusson a szalagos
fánk oldalán.
A sütési technológia a következõ: amikor beletesszük az olajba,
fedjük le fedõvel, így a gõztõl megnõ a térfogata. Amikor a másik oldalára fordítjuk, akkor már ne tegyük rá a fedõt, hogy a keletkezett
szalag megmaradhasson.
– liv –

lsónemesapáti szép fejlõdési ívet tudhat magáénak, ahol az önkormányzat arra törekszik, hogy a
település szép természeti adottságaival és kedvezõ földrajzi fekvésével felkeltse a betelepülõk és
a pihenni vágyók érdeklõdését.

A

Pereszteginé Cziráki Katalin
polgármester egy kis képes kiadványt mutat, ami jól árulkodik a
2014-tõl végbement fejlesztésekrõl, a falu gazdag kulturális és közösségi életérõl.
– Képviselõ-testületünk és segítõink, olyan csapatot alkot,
amely építõ ötletekkel és a pályázati lehetõségek minél szélesebb
kiaknázásával igyekszik fejlesztéseket megvalósítani – mondja. –
Eredményeinkben nagy szerepet
játszik önkormányzatunk felelõs
gazdálkodása, amellyel önerõt is
tudunk rendelni projektjeinkhez.
Az elmúlt évben felújítottuk a Maci óvoda és a Csertán Sándor Általános Iskola vizesblokkját. Településünk legrégebbi építészeti emléke a harangláb, amit ugyancsak
megszépítettünk.
A község arculatáért sokat tesz
a Harangláb Kulturális és Faluszépítõ Egyesület is, hiszen közös törekvésünk, hogy a turizmus tekintetében is még vonzóbbá tegyük lakóhelyünket. Ennek egyik fontos attrakciója a kültéri kemence, a Bodza
tanya, ami az egyesület sikeres pályázatából létesülhetett a gyógynövénygyûjtés hagyományának

ALSÓNEMESAPÁTI

Szép környezetével hívogat
felélesztése céljával. Gyógynövénykert, gyógynövény túraútvonalak keltik életre ezt a szándékot,
és az évente megrendezett füvésznap, melyen tavaly közkívánatra gyógynövénykencék készítésével ismerkedhettek meg a helyi-

– A Kossuth utcai Szabadidõpark
fejlesztését szolgálva adtunk be
három pályázatot a Göcsej–Zala
Mente Leader Egyesület felhívására, hogy új turisztikai élménypontot hozzunk létre, bõvítve a lovas-,
a bakancsos, a gasztro- és kulturá-

A Bodzatanyánál...
ek és a látogatók. Nagyon sok érdeklõdõt vonz a novemberi Tök jó
libanap is.
– Miként gondolkodnak a község további fejlesztésérõl?

lis turisztikai lehetõségeinket.
Nyertes projektekrõl is beszámolhatok, hiszen idén megkezdõdött
az orvosi rendelõ felújítása, valamint az önkormányzati hivatal

energetikai korszerûsítése is megvalósítás alatt van. Ebben az évben
a ravatalozó felújítását kezdjük el,
valamint Petõfi utcai buszmegállók
kiépítése is befejezõdik.
Egy falu élhetõségéhez a színvonalas kulturális és közösségi élet is
hozzátartozik. Ennek helyszínei a
már említettek mellett a Sulipark és
a Pillangókert, és bázisként a kultúrház, a könyvtárral. Velük és a civil
szervezetekkel együttmûködve nagyon sok programot, szakkört szervezünk, színesebbé téve az itt élõk
mindennapjait. A szolgáltatások tekintetében is városszintû színvonalról beszélhetünk. Ez igaz a közlekedésre, illetve a megközelíthetõségre, hiszen mindössze hét kilométeres távolságra vagyunk a megyeszékhelytõl a 76-os fõút mellett,
melynek fejlesztése hamarosan tovább folytatódhat az M76-os gyorsforgalmi út megépítése révén.
A dombok mögött megbúvó
falunkban nyugalomra, tiszta levegõre, aktív közösségre lelhet mindenki, ha beköltözni kíván, vagy
csak felfedezni a minket körülvevõ
táj szépségeit – köszönt el Pereszteginé Cziráki Katalin.
Antal Lívia
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A SHARDA NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIAI AJÁNLATAI

Hatékonyak és költségtakarékosak
ibõvült termékpalettával jelentkezik
2018-ban is a generikus szerek gyártására és forgalmazására specializálódott
Sharda Cropchem Ltd. Az európai piacokon intenzíven terjeszkedõ indiai cég termék- és
technológiai ajánlatáról Szilvágyi Erzsébet, a
Sharda Hungary Kft. északnyugat-dunántúli régió területi képviselõjét kérdeztük.

K

A DIFENO 3 FS egy új felszívódó csávázó szer. A
csávázás, amúgy az elsõ legfontosabb és leghatékonyabb növényvédelmi beavatkozás, hívta fel a figyelmet! – Szilvágyi Erzsébet. A difenokonazol hatóanyagú Difeno 3 FS felszívódó csávázószer, amely
a magba és a csíranövénybe is eljutva, védi a fiatal
növényt a legfontosabb gombabetegségek ellen.
A kalászosok gyomirtása õsszel vagy tavaszszal? Mindkét út járható és biztosítottak is hozzá a
megfelelõ gyomirtó szerek. Vetés után, õsszel
például hatékony szer a Sharpen 330 EC, mellyel
minden magról kelõ egyszikû és néhány kétszikû
gyomot eredményesen lehet kipusztítani. A Finy
gyomirtó szert õsszel akkor érdemes használni, mikor az egyszikû gyom, a nagy széltippan megjelenik
a táblában. A kétszikû gyomok ellen õszi és tavaszi
kezelés is eredményes, csak a gyomok fonológiai
stádiumát kell figyelni a helyes kipermetezés idejének megválasztásához.
A Hektor (Sharda Sekatora) a tavaszi árpában is
engedélyezett, a TBM 75 WG tavasszal a késõn kelõ gyomok ellen hatékony, jól bevált gabona
gyomírtó. A Marsh 480 SL glyfozát hatóanyagú
gyomirtó, továbbra is vásárolható, széles hatásspektrumú, hármas kategóriájú szer. Tapasztalat:
legtöbb esetben az õszi gyomirtás hatékonyabb és
olcsóbb, mint a tavaszi, továbbá a vírusvektorok ellen is eredményesebben lehet fellépni õsszel a
Deca 2,5 EC vagy a Powerfull piretroid hatóanyagú
rovarölõkkel.
A Sharda új gombaölõ szerei a Comrade, a
Keypro és a Proseed, amelyek hatékony a kalászosok levél- és kalászbetegségei, valamint a rettegett
fuzárium ellen is. Az elmúlt években bevezetett

Propi 25 EC, valamint a kiváló tebukonazol hatóanyagú Tebusha 25 EW gombaölõk már jól szerepeltek. Hasonlóan jó tapasztalatokkal bír a kontakthatású gombaölõ szer, a Micro Special, amely szõlõben és gyümölcsösben használható a lisztharmat
ellen.
A Sharda technológiai csomagokat is készít a
termelõk részére.
A legsikeresebb technológiai csomag: a Repce
Bumm™. Tartalmazza a kiváló tebukonazol hatóanyagú Tebusha 25 EW-t, ami egyúttal gombaölõés regulátor hatással is bír, az Alligator-t, amely
hosszú hatástartalmú rovarölõ szert a Deca 2,5 EC
pirteroiddal kombinálva, valamint a Silico™ felületi
feszültségcsökkentõt. A repce táblák tavaszi elsõ
permetezésénél a legsikeresebben alkalmazható,
kiváló széles hatást biztosító szakmai csomag,
amelynek ár-értéke egyedülálló.
A Quick 5 EC kitûnõ egyszikû gyomirtó mellett
kijöttek még a KLOP 30 SL kétszikû gyomirtószerrel
is. A KLOP 30 SL gyomirtóval sikeresen ki lehet irtani a repce táblákon lévõ nehezen kipusztítható kétszikû gyomokat is.
A Kukorica ECO Plusz™ technológiai csomag
tartalma a Cash 480 SL, a Nicosh 4 SC gyomirtó
szerek, melyekhez javasolt az Effect hozzáadása.
A Sharda napraforgó technológiájában szintén
a Sharpen 330 EC, valamint a Quick 5 EC gyomirtót
ajánlja, Effect hatásfokozó hozzáadásával. A 2018
as év új terméke az imazamox hatóanyagú Imaza 40 SL gyomirtó, amely lehetõséget biztosít
a napraforgó állományban a magról kelõ egy-és
kétszikû növények kipusztítására. Állományszárításra a Dessicash 20 L alkalmazandó, szintén
Effect-tel kombinálva.
A Benta 480 SL ugyancsak megbízhatóan hatékony posztemergens permetezõszer a szójában a
magról kelõ kétszikû gyomnövények ellen.
A Sharda Hungary Kft. szélesedõ termékpalettájával továbbra is lehetõséget nyújt a termelõknek, hogy a növényvédelmi munkákat eredményesen, ugyanakkor költségtakarékosan végezhessék el.

Böllérfesztivál Murakeresztúron
Murakeresztúron ötödik alkalommal rendezték meg február elején a Mura-menti malacságok elnevezésû egyházközségi böllérfesztivált. A gasztronómiai és kulturális rendezvényt ezúttal is nagy
érdeklõdés kísérte, nemcsak a térségbõl, de a megye és az ország
más vidékeirõl is érkeztek látogatók.

www.zalamedia.hu

www.zalasport.hu

– Ez nem csupán egy disznóvágás, hanem a régi disznótorok vidám hangulatát felidézõ böllérfesztivál, amit nemcsak Murakeresztúr, de a környék legnagyobb rendezvényeként is számon tarthatunk – mondta érdeklõdésünkre Pavlicz Lajos, polgármester. – Idén is Beleznáról vásároltuk a tíz, 130–190 kilogramm
közötti disznót, melybõl kilencet
a csapatok dolgoztak fel. Az esemény fontos momentuma a látványvágás, amikor el is magyarázzák a közönségnek a feldolgozás
folyamatait. Ilyenkor a Helikon rádió is kitelepül, és élõ adásban
közvetít az eseményrõl, melynek
évrõl évre fõvédnökei Cseresnyés
Péter államtitkár és a Zala Megyei
Közgyûlés. Az utóbbi a fõ támogatója is egyben. A rendezvényt a
helyi és környékbeli vállalkozók is
támogatják. Megrendezéséhez a
három fõ szervezõ, az Egyházközség, Murakeresztúr valamint
Fityeház önkormányzata is hozzájárul. A költségek háromnegyedét
önkormányzatunk állja. A rendezvény 6–6,5 millió forintos költséget jelent. Ebbõl 2,2 millió csak az
1800 négyzetméteres sátor bérlése.
A böllérfesztiválon kilenc helyi
és környékbeli csapat kínálta a levágott disznóból készített finomságokat. Egyikük a horvát Donja
Dubrovából érkezett, míg a katonai csapat Budapestrõl. Az utóbbiak másodszor vettek részt a

rintos kormányzati támogatást
nyertünk, negyedik pályázatunkkal. Mindez a magas tetõ kialakítását, a külsõ hõszigetelést és színezést teszi lehetõvé, a nyílászárók cseréjét sajnos nem. Igaz, tavaly nyertünk erre 1,6 millió forendezvényen és tombolaajándé- rintot, amibõl talán egy ablaksort
kokat is hoztak. A zsûri külön dí- tudunk kicserélni a négybõl. Ezért
jazza a legjobb leves, fõétel, hur- nem tudjuk idén befejezni a beruka, kolbász és töpörtyû készítõjét. házást, mert szeretnénk ezt megAz gyõz, aki a legtöbb „legjobb” oldani önerõbõl és pályázati táelismerést kapja. Idén ez Donja mogatásból. Az ésszerûség azt kíDubrova csapatának sikerült. Mint vánja, hogy a külsõ szigetelést akkor végezzük el, ha
már az összes nyílászárót kicseréltük.
Két pályázatunk
nem nyert, de
ahogy lesz lehetõség, újból próbálkozunk az 1982-ben
létesített konyha
felújítása érdekében. A konyha napi
300–320 adag ételt
készít a helyi iskola,
óvoda, valamint a
fityeházi óvoda számára. Emellett ellátja a szociális, a
vendég- valamint a
szünidei étkezést.
A Mura-menti
társulás tagjaként
vízi turisztikai fejlesztést hajthattunk
végre egy nyertes
A fesztivál nagy népszerûségnek örvend.
pályázatból. Ebbõl
elsõ helyezett õk érdemelték ki a vizes pihenõhelyet vizesblokkal
vándorserleget, tehát jövõre is itt valamint csónakkikötõt létesítünk
kell lenniük.
a Murán, melynek átadását õszre
– Milyen pályázati eredmé- tervezzük. A Mura-programból is
nyekrõl tud beszámolni?
számítunk további turisztikai be– 2017 vége végre pályázati si- ruházásokra, ahogy a közösségi
kereket is hozott. A hivatal kor- közlekedés fejlesztése vonatkozászerûsítésére közel 30 millió fo- sában is – mondta Pavlicz Lajos.
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TÖBB MINT 300 MILLIÓS FEJLESZTÉS

A SIKERES GENERÁCIÓVÁLTÁSRÓL, A PRECÍZIÓS GAZDÁLKODÁSRÓL

Kerékpárral a határon át A Baki Agro sormási szakmai fórumán
Több mint 300 millió forint felhasználásával, a magyar–horvát határon átnyúló európai uniós program keretébõl indul Letenye és két
horvát település együttmûködésében a Happy Bike elnevezésû kerékpáros, turisztikai fejlesztés.

A projekt letenyei nyitórendezvényén Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerõpiacért és képzésért felelõs
államtitkára, a Mura nemzeti
program miniszteri biztosa elmondta, a nagykanizsai és a
letenyei járást érintõ, egyfajta
brandként meghatározott „Murafölde” mintegy 80 településre terjed ki. A Mura-program elsõsorban gazdaságfejlesztési célokat
szolgál, érintve az agráriumot, valamint a turizmust, mely utóbbihoz kiválóan kapcsolódik letenyei
kerékpáros fejlesztés.
Az államtitkár hangsúlyozta: a
térségben éppen az aktív turizmusra alapoznak, a kerékpáros, a
bakancsos, a lovas vagy a vízi turizmust szeretnék fejleszteni, de
fontos szerepet szánnak a bor- és
gasztroturizmusnak, a túraútvonalak mellett hálózatosan elérhetõ vendéglátó- és szálláshelyek kialakításának.
A Mura program keretébõl
például a Zalaerdõ Zrt. egymilliárd
forint beruházással korszerûsíti
kisvasúthálózatát, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park pedig 470 millió forintból indított élõhelyfejlesztési programot a Mura folyó térségében.
Szûcs Márton, a magyar–horvát programok közös titkárságának vezetõje kifejtette: a 2002ben indult programokban 2013-ig
mintegy 90 millió eurót nyert el
360 pályázó. A jelenlegi uniós

A 20-25 évvel ezelõtt létrejött hazai családi vállalkozásoknál mostanra eljött a generációváltás ideje. A jellemzõen
3–5 évet igénylõ utódlás megoldása hogyan mehet végbe sikeresen – errõl is szó esett Baki Agrocentrum Szántóföldi
Börze 2018 címmel tartott sormási rendezvényén.

költségvetési idõszakban 60,8
millió eurót pályáztattak meg, elsõsorban környezetvédelmi és turisztikai célokra. Eddig 23 millió
eurót kötöttek le az elsõ pályázati
felhívás eredményeként, amelybõl 76 magyar és 100 horvát pályázó nyert támogatást, köztük
nagy számban kerékpáros és más
turisztikai fejlesztésekre.
Hozzátette, hogy a korábbi
programot folytatva mintegy 3
millió eurót szánnak a magyar és
a horvát Baranya megye, illetve a
Duna–Dráva Nemzeti Park területén taposóaknák felszedésére, további 10 millió euró forrást pedig
kis- és közepes vállalkozások támogatására.
Farkas Szilárd, Letenye polgármestere elmondta, a Happy Bike
projekt keretében – a horvátországi Perlak (Prelog) és Ludbreg
településeivel együttmûködve –
felújítják az egyedutai városrész
kultúrházát, ahol kerékpáros
centrumot alakítanak ki, de lehetõvé teszik konferenciák, rendezvények szervezését is. A projektmenedzserek a részleteket ismertetve szóltak arról, hogy a határ
mindkét oldalán kerékpárutakat
építenek vagy meglévõ utak mellett jelölik ki õket, több helyen
pihenõvel és kerékpártárolókkal,
illetve információs táblákkal. Az
idei érkezõk számára kerékpáros
és vízieszköz-kölcsönzõt is kialakítanak.
MTI

A sikeres generációváltás
mellett a precíziós gazdálkodás
gyakorlata két olyan kihívás,
mellyel az elkövetkezõ 5-10 évben szembe kell nézni, hangsúlyozta bevezetõ elõadásában
Balogh Ádám, a Baki Agrocentrum Kft. ügyvezetõ igazgatója, egyben utalva arra, hogy e
két témában éppen ezért szerveztek országos kitekintésû fórumot.
Mint mondta, a hazai agráriumban a 90-es években épültek ki a magángazdaságok, s az

A generációváltásról tartott kerekasztal-beszélgetésen részt vett
(balról) Egyed Barna (Bos-Frucht), Pál György (Zalagrár Kft.),
Tóth István (Miklósfa Mg. Zrt.), Bárány László (Mastergood Kft.),
Koncz Máté (Budapest Bank), Birkás István (Birkás Pálinka Kft.)
és Balogh Ádám (Baki Agrocentrum Kft.)

alapítók mostanra elérkeztek
abba a korba, amikor a vezetésben a generációváltásról kell
gondoskodni. A most elõször

A konferencia szép számú hallgatósága.

történõ
generációváltásnak
ugyanakkor sokféle aspektusa
van, hiszen nemcsak apáról fiúra szállhat a cégvezetés, jellemzõen a családi vállalkozásokban,
de a más tulajdonosi szerkezetû
vállalatoknál is fiatalokat kell
felvenni a nyugdíjba vonulók
helyére. Ez többek között azért
sem egyszerû kérdés, mert a
generációváltás együtt zajlik a
napjainkat jellemzõ digitális forradalommal. A rohamléptékû
fejlõdést jól jelzi, hogy a múltban 38 év kellett ahhoz, hogy
50 millió felhasználója legyen a
rádiónak, 13 év a tévének, 4 év
az internetnek, 2 év a facebooknak, és csupán 2 nap kétmillió
iPhone 6-os eladásának. A digitalizált világ a mezõgazdaságot
is elérte, hiszen ma már high-

tech ágazatról beszélhetünk. A
generációváltás tekintetében
elvárásnak jelentkezik, hogy a
korábbi vezetési stílust is meg
kell változtatni, mivel a mostani
generációval, fõleg a 2010 után
születtek alfa generációjával
már másképp fog ez mûködni. A
generációváltás más feladatkörökben sem egyszerû kihívás,
amelynek legfontosabb feltétele az elõkészítés, és hogy sikeres végbemeneteléhez legyen
átadó és fogadó fél, hangsúlyozta Balogh Ádám.
Szólt arról is, hogy az európai
fogyasztók keresik a minõséget,
a megbízhatóságot, ezért a terményvevõknek is komoly elvárásaik vannak. Az Európai Unió
átalakuló közös agrárpolitikája
ugyancsak a precíziós gazdálkodás felé elmozdulást feltételezi,
amelyhez informatikai tudás
kell, a beruházásokhoz pedig tõke és banki hitelek. Miután a
bankok a folytonosságot várják
el, komolyan kell venni a generációváltást, amit jelenleg a tíz
vállalkozásból három tud teljesíteni Magyarországon.
A szakmai fórumon Bárány
László, a baromfiágazatban
ténykedõ és 2200 dolgozót foglalkoztató Mastergood Kft. vezetõje számolt be a családjukban is végbement folyamatokról, az általuk jegyzett családi alkotmányról. A generációváltásról mások mellett megosztotta
tapasztalatait a gyõrvári Birkás
István, a Birkás Pálinka Kft. vezetõje. A precíziós gazdálkodás
témakörében is több elõadás
hangzott el.

AVAUNT® 150 EC

SZAKKIÁLLÍTÁST SZERVEZETT A PTE

A piretroid rezisztens repcefénybogár ellen

Az egészségturizmus lehetõségei

A tavasz indulásával és a hõmérséklet emelkedésével az elsõ
kártevõk megjelenése az õszi káposztarepce állományokban várhatóak. A sárgatálak kihelyezésével pontosan nyomon követhetjük a repceszár-ormányosok fokozatos betelepedését, ezzel
meghatározva a védekezés idõzítését (Rapid Turbo – rejtett bimbós állapo végéig). A gyors kitavaszodás az áttelelõ repcefénybogarak betelepedését is indukálja. A károsítást az imágók
okozzák a bimbók rágásával, odvasításával – kevesebb megtermékenyült becõ tömeget eredményezve (1. ábra). Repce-fénybogár elleni védelem sokáig közkedvelt eszköze volt a piretroid
1. ábra: A repcefénybogár legveszélyesebb kártételi
idõszaka a zöldbimbós állapot – Az
Avaunt® 150 EC
kiváló védekezési
lehetõség
hatóanyag csoportba tartozó
taglózó hatású termékek valamelyike, azok gyors és olcsó voltuk miatt alap készítményeivé
váltak a védekezésnek.
Túlhasználatuk okán az utóbbi
években több esetben figyelték
meg csökkent hatékonyságukat,
jelentõs termésveszteség kialakulását.
A Nébih növényvédelmi zoológusainak segítségével végzett
vizsgálatok beigazolták a ható-

anyag csoporttal szembeni, termelõi szinten tapasztalt hatékonyság romlást, a piretroid tolerancia
erõsödését, szélsõséges
esetben a rezisztencia kialakulását.

Elsõ alkalommal rendezett a PTE Egészségtudományi Kara egészségturisztikai szakkiállítást szombaton a megyeszékhelyen. Az I. Zalaegerszegi
Egészségturizmus és Utazás Kiállítás célja sokrétû
volt: az elõadásokkal egybekötött találkozón többek között a környékbeli gyógyszállók tevékenysége, illetve az egészségturizmus fejlesztési lehetõségei kerültek szóba.

A fénybogár elleni védekezés ezen indokok miatt más hatásmechanizmusú készítmény használatát sürgeti!
Mind hazai, mind nemzetközi vizsgálatok igazolják az FMC, Avaunt® 150
EC (150 g/l indoxakarb)
készítménye ellen, csak érzékeny fénybogár populációkat találtak,
amely tény az ellenük való védekezés alap készítményévé
emeli e rovarölõ
szert.
Tapasztalataink
alapján a fénybogár-egyedek
betelepedésének idõszakában, a repce rejtett
vagy zöldbimbós fenológiájában
kijuttatott Avaunt® 170 ml/ha
dózisában az idõjárástól függetlenül, 8-(10) napos tartamhatásával megvédi a repcét a fénybogár kártételtõl.
Az Avaunt® kontakt, gyomor
méreg, a vele történõ hatékony
védekezés feltétele: fénybogár
betelepüléskori, legkésõbb a repce zöldbimbós állapotában történõ permetezés elvégzése. Ilyen-

kor a virágzatot károsítani igyekvõ egyedek az elsõ harapásukat
követõn 2-4 órán belül teljesen
lebénulnak, károsításuk megszûnik majd tartalék tápanyagaik
függvényében néhány napon
belül elpusztulnak.
Az Avaunt® fõbb tulajdonságai:
– érzékenyek rá a fénybogár
populációk;
– tartamhatása van, 8–(10)
nap;
– gyors a károsítás blokkolás;
– bimbós állapotban történt
permetezés után, a kinyíló virágot látogató méhek nem károsodnak;
– keverhetõ más készítményekkel pl: Kén-S Bór Plusz lombtrágyával.
Dr. Varga Zsolt
+36-20/943-8622
www.fmcagro.hu

A Zalaegerszegi Képzési Központban megrendezett programon az egészségturizmus egészségügyben és turizmusban elfoglalt helye egyaránt központi kérdés volt. A szálláshelyek kínálatáról és az aktív
szabadidõs tevékenységek egészségre gyakorolt jótékony hatásáról is hangzottak el elõadások. Innovációról, idegenforgalmi és „wellness” trendekrõl szintén szó esett.
Zalaegerszeg turisztikai lehetõségeirõl Balaicz
Zoltán polgármester, a Megyei Jogú Városok Turisztikai Bizottságának
elnöke beszélt a
szakmai napon;
vázolva a 2022-ig
tervezett, illetve
a folyamatban lévõ fõbb projekteket. Mint mondta:
a cél az, hogy a
város ne csak a
gazdaság, hanem
az idegenforgalom szempontjából is felkerüljön
az ország innovációs térképére. A
polgármester kiemelte,
hogy
mindehhez elengedhetetlen az
úthálózat – így az
M76-os, valamint
a ZalaegerszegVasvár
közötti

gyorsforgalmi út - fejlesztése. Az egészségturizmushoz kapcsolódó projektek közül az Alsóerdei Sportés Rekreációs Központ kialakításáról, a Hûvös kastély
felújításáról, a városi uszoda, valamint a Gébárti-tó
környékének fejlesztésérõl beszélt. De szó esett a
Zala-holtágat felélesztõ Zöld Zala projektrõl, a Göcseji
Falumúzeum bõvítésérõl és a Vizslapark revitalizációjáról is.
A nap folyamán elõadások hangzottak el a gyógyvizek jótékony hatásairól, a lovasturizmus és a golf
egészségturisztikai szerepérõl, valamint a TB által támogatott kezelésekrõl. Grünwald Pál, az Egerszegi
Bringaklub és Természetjáró Sportegyesület elnöke
pedig a kerékpározás, természetjárás és egészségturizmus szoros kapcsolatát vázolta.
A rendezvény kiállításán pedig bemutatkoztak a
Zala megyében tevékenykedõ utazási irodák és utazásszervezõ cégek, a látogatók így az aktuális programokkal és ajánlatokkal is megismerkedhettek.
– pet –

