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Az élmények városaiért
Az Ausztria, Magyarország és Szlovénia közötti határvidék évszázadok óta a nagy európai birodalmak és kultúrkörök metszéspontja.
A három ország mindössze 100 kilométer átmérõjû körön belül található 24 városa (8 osztrák, 9 szlovén és 7 magyar) közösen hív meg a
sokféleség eme igézõ vidékének határokat átlépõ felfedezésére. Az
együttmûködést kívánta magasabb szintre emelni az a projektnyitó
konferencia, amelyet Zalalövõn tartottak február derekán. Uniós forrásokat felhasználva egy erõs, egységes, városszövetségi hálózatot
kívánnak kiépíteni a határtérségben.

Horváth László, Farkas Szilárd, Vigh László, Pintér Antal
A Zala megyei együttmûködõ városokban, vagyis Letenyén, Lentiben és Zalalövõn már elkezdõdött a
városprofilok meghatározása, a városmárkák kialakítása. Ezek további
megerõsítése, valamint továbbfejlesztése a cél, hogy a városok és a
határtérség turisztikailag és gazdaságilag, valamint a lakosság megtartása szempontjából más, hasonló
adottságú térségekhez képest
elõnyre tegyenek szert.
Egységes, városszövetségi hálózat kialakítását segítette a konferencia, melynek résztvevõi betekintést kaptak az EU-s márkaépítés
gyakorlatába, megismerve a sikeres
uniós tapasztalatokat. Valamennyi
város számára kidolgoznak majd

KÖZPONTI

egy részletes helyzetfeltárásra alapozott javaslatcsomagot, amely tartalmazza a város egyedi arculatának
és imázsának kialakítására vonatkozó elképzeléseket, a márkaépítés
fontosabb irányvonalait. Egy marketingterv keretében komplex arculatot dolgoznak ki az egyes városoknak. A kommunikációs tervben
pedig megfogalmazzák a stratégia
legfontosabb lépéseit. Késõbb
egyedi város- és utcabútorokat is
kihelyeznek majd.
A Horváth László lenti, Farkas Szilárd letenyei, Pintér Antal zalalövõi
polgármesterek részvételével tartott tanácskozáson Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri
biztos mondott köszöntõt. Úgy
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vélekedett, hogy a megye 258 települése, köztük 10 városa is fejlõdõ
pályára állt. Az egyes település irányítói, üzemeltetõi akkor dolgoznak
jól, ha a városokban és falvakban
élõk is jól érzik magukat és megtalálják számításukat. A konferenciát
tartók azokat a plusz erõforrásokat
kutatják, amelyekkel még vonzóbbá
és élménydúsabbá tehetik a városi
polgárok életét. Most három ország
összefogásban rak össze egy szolgáltatási és egy turisztikai termékkínálatot, melynek segítségével lehetõség nyílik a térség vendéglétszámának fokozására. Lentibe éves
szinten 54 ezer vendég érkezik. Ez
még elmarad ugyan az évszakfüggetlen Hévíz évi egymilliós
gyógyturista számától, de a fejlõdés
tetten érhetõ.
A programot szakmai gesztorként koordináló Lenti város, és a
projektpartnerek nevében Horváth
László polgármester azt emelte ki,
hogy a határmenti térségeknek
mindig is komoly kihívást jelentett a
versenyképesség útjaira való rátalálás, a felüdülés forrásainak megszerzése. Európa tüdejét a vidéki
térségek jelentik. Az idetelepüléshez kell egy megerõsített ismertség
és jól irányzott hívó szó. Lenti a katonavárosból a rendszerváltás után
a piacáról lett ismert, majd tudatos
gyógyturizmus-fejlesztés után arról
döntött, hogy a városfejlesztési törekvések iránya megmarad. Lenti
üdülõvárosa, a külföldiek létszámát
mutató vendégéjszaka számot tekintve, Gyulát is megelõzve, már az
elsõ 10 hazai város közé került. A
szakértõi csoportok ügyesebben rámutatnak egy-egy város erõsségére, gyengeségére és a jó gyakorlatok tapasztalatait átadva, átvéve a
24 város mindegyike nagyobb eredményt érhet el, gazdaságilag is.

Fotó: Antal Lívia

disznóölés fontos téli
esemény volt a falusi
emberek
számára,
hiszen ekkor készítették el a
füstölt finomságokat, melyek
erõt, energiát adtak a mindennapos földmunkához. Február
közepén a disznótoros hagyományok felelevenítésére vállalkozott ismét Murakeresztúr
és Fityeház önkormányzatai,
valamint a két település közös
egyházközsége. A hatodik böllérfesztiválon a csapatok kora
reggel kezdtek munkába,
hogy ebédidõre miden finomság készen legyen a vendégek
számára. A kínálat bõséges
volt, amiért egész nap sokat
dolgoztak a csapatok; köztük
a képen látható murakeresztúri önkéntes tûzoltókból álló
szikracsapók. Vidám hangulat
jellemezte a rendezvényt, melyen a helyi és környékbeli fellépõk mellett horvátországi
elõadók, valamint ismert magyar mûvészek is szórakoztatták a jelenlévõket.
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AKTUÁLIS

AZ ELSÕ MAGYAR FÕÁPOLÓNÕ SZÜLETÉSNAPJÁN

Rosszul alszik?
Stresszes a munkája?

A betegekért végzett munka elismerése

Görcsösek az izmai,
ízületi bántalmaktól szenved?
Nagyon sok ember küzd hasonló panaszokkal, de sokan már
megtalálták a gyógyírt, ami nem más, mint a masszázs.
A svédmasszázs relaxál, oldja a feszültséget és segít az alvászavarok leküzdésében, sõt bizonyos típusú fájdalmak
csökkentésére is kiválóan alkalmas.

A Magyar Ápolási Egyesület kezdeményezésére az Országgyûlés
2014-ben nyilvánította február 19-ét, Kossuth Zsuzsanna születésének napját a magyar ápolók napjává. Ez alkalomból tartott ünnepséget a zalaegerszegi Szent Rafael Kórház, melyen elismerte azokat,
akik szakterületükön példaértékû tevékenységet végeztek.

Elõre bejelentkezés alapján várom kedves vendégeimet

a 06-30/652-7425
telefonszámon.

Dr. Halász Gabriella fõigazgató
köszöntõjében úgy fogalmazott,
hogy Kossuth Zsuzsa munkássága
közel 200 év elteltével is üzenetet
hordoz és örökséget jelent mindannyiunk számára. Február 19-e
minden évben alkalom arra is,
hogy ráirányuljon a figyelem a mai
magyar ápolókra. Mint mondta,
Kossuth Zsuzsanna idejében a kórház az ápolás terepe volt, ma a
technikai dominanciájú gyógyításé. Az ápolói tevékenység specializálódott szakmává fejlõdött és tudományos alapokkal bír. Egészségügyi szakdolgozókról beszélünk
ma már, hiszen nem csak a hagyományos ápolási feladatokat látják
el, de elvégzik a komoly technikai
tudást igénylõ vizsgálatokat is. A
követelményszint is megnõtt,
ugyanakkor a tudásnak és az emberségnek mai is együtt kell jelen
lennie az ápolásban, hangsúlyozta.
Dancs Jenõ ápolási igazgató felidézte, hogy Kossuth Lajos Országos Fõápolói Hivatalt hozott létre

és 1849. április 16-án felkérte legkisebb húgát, Zsuzsannát, hogy
vegye át a tábori kórházak ápolás
felügyeletét. Töretlenül, de már
betegen, nagy akaraterõvel, a sebesültek iránti õszinte együttérzéssel járta az országot. Kossuth
Zsuzsanna hõsies, önfeláldozó és
emberséges cselekedete alapköve
volt a hazai ápolás fejlõdésének.
Neki köszönhetõen elismert tény,
hogy az 1848-49-es magyar szabadságharc katonai egészségügye
és az önkéntesek bevonása az ápolásba jóval megelõzte saját korát,
emelte ki.
A Szent Rafael Kórház által alapított Kossuth Zsuzsanna emléklapot hárman vehették át: Császárné
Farkas Katalin, az intenzív terápiás
osztály aneszteziológus szakaszszisztense, Léránt Ferencné, a
pulmonológia légzésfunkciós szakasszisztense valamint Stummer
Anita, a II-es belgyógyászat OKJ-es
ápolója. A Magyar Egészségügyi
Szakdolgozói Kamara megyei szer-

TÛZIFA ÉS TARTÓS ÉLELMISZER

Rászorulókat segítõen

Kérésre Zalaegerszegen
és 10 km-es körzetében
házhoz megyek!

Léránt Ferencné, Dancs Jenõ, Dobosné Szuhaj Mária Zsuzsanna,
Konrádné Takács Judit, Stummer Anita, dr. Halász Gabriella és
Császárné Farkas Katalin
vezete az egészségügyi kar hallgatóinak javaslata alapján az „v Oktatója díjat Dobosné Szuhaj Mária
Zsuzsanna gyakorlati oktatónak, a
kardiológiai rehabilitációs osztály
gyógytornászának és gyakorlati
oktatónak adományozta. A Magyar
Ápolási Egyesület Dicsérõ Oklevelében Konrádné Takács Judit, a
krónikus belgyógyászat szakápolója részesült.

A zalaegerszegi egészségfejlesztési irodában tartott rendezvényen Buzás Krisztina operaénekes
két dalt adott elõ. A jelenlévõk végül megtekintették a Majdnem eltoltam címû kisjátékfilmet, amit
Lendvai Miklós tavaly 16 éves korában rendezett. Aktualitását az adta, hogy egyes jeleneteit a kórházban forgatták.
Antal Lívia

TÉVÉSZERVIZ
NÉMETH GÁBOR Zalaegerszeg, Köztársaság u. 69–71.
• 92/317-493 • 30/629-8756
Nyitva: H–P: 9–12 és 15–17 óráig

ISPITA ALAPÍTVÁNY
Kérjük, adója 1%-ával támogassa
alapítványunkat
a Zala Megyei Kórház betegeinek gyógyulásáért!
Adószám: 19274391-2-20
Bankszámlaszám: 10104961-07114362-00000000
Felajánlásukat a fizioterápiás medence felújítására
gyûjtjük.

KÖSZÖNJÜK SEGÍTSÉGÉT!

Tisztelt Adózó!
Kérjük, adója 1%-ával támogassa a
ZALAI GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI KÖZALAPÍTVÁNYT!

Vigh László, Ragán Zsuzsanna, dr. Sifter Rózsa, Árvai Sándor (balról)

A Zala Megyei Védelmi Bizottság szervezésében az idei télen is
több rászoruló család részesült egy erdei köbméter mennyiségû
tûzifában. A sajtó munkatársait egy háromgyermekes salomvári
családhoz invitálták, ahová szintén megérkezett a tartós élelmiszerekbõl is összeállított adomány.
Minden család megérdemli a figyelmet, hogy a hathónapos fûtési szezonban legyen elegendõ tûzifája. Errõl Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos beszélt, aki a polgármesterek
segítségét is kérte ez ügyben, hogy a rászoruló családok nem maradjanak tûzifa nélkül.
A védelmi bizottság elnöke, dr. Sifter Rózsa Zala megyei kormánymegbízott arról számolt be, hogy önként vállalt akciójukban
2013 óta minden télen juttattak tûzifát rászorulóknak. Idén 65,
míg az eltelt évek alatt összesen 400 család kapott segítséget.
Árvai Sándor, Salomvár polgármestere azt mondta, hogy nemcsak a szociálisan rászorulókat, hanem minden nehéz helyzetbe
került családnak segítenek a 600 lelkes, közel 200 háztartást
számláló községben. Az önkormányzat a pályázaton nyert 40 köbméter szociális célú tûzifa mellé éppen ezért vásárolt további 10
köbmétert. Ebbõl két köbmétert kaptak fejenként az érintettek.
Elmondta, hogy a faluban csökkent a tûzifa felhasználása az
utóbbi években; egyrészt mivel nagyon megdrágult, másrészt a
gáz már olcsóbb, és kényelmesebb fûtési mód.
A tûzifát az elmúlt évekhez hasonlóan az egerszegi Omega GM
Kft. szerezte be és szállította ki a családokhoz, finanszírozva idén
is az akció kétmillió forintos költségét.

Fõbb tevékenységeink:
• hátrányos helyzetû, tehetséges gyermekek támogatása
• kedvezményes gyermektáboroztatás
• „Gyermekekért” egyéni és közösségi díj adományozása
További tájékoztatást kérhet az alábbi elérhetõségek valamelyikén:
Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 47–51.
Tel.: 92/312-770, 06-30/8248-348
www.gyorokiifitabor.hu • info@gyorokifitabor.hu

Adószámunk: 19270366-2-20 • Köszönjük!
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TÉRSÉG

KRÓNIKA
A Zala megyei látogatás célja
a két térség között 2001-ben
kötött együttmûködési megállapodás alapján 2019-2020-ban
megvalósítandó közös tevékenységek, projektek megvitatása és az erre az idõszakra vonatkozó részletes cselekvési
terv aláírása.

Az ünnepélyes aláírási ceremónia után dr. Pál Attila, a megyei
közgyûlés elnöke és Natalia
V.Komarova kormányzó sajtótájékoztatón számolt be a kétoldalú
találkozó részleteirõl. Elhangzott:
a 2001-ben aláírt megállapodás
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ZALÁBA LÁTOGATOTT AZ OROSZORSZÁGI HANTI-MANYSI AUTONÓM TERÜLET KORMÁNYZÓJA ÉS DELEGÁCIÓJA

Kétoldalú találkozó, tapasztalatcsere
alapján fõként kulturális jellegû
együttmûködés valósult meg. Így
közös múzeumi, régészeti programokra, kiállításokra került sor.
Festõmûvészeket fogadtak zalai
alkotótáborok és turisztikai szakemberekbõl álló küldöttségek

számára szerveztek zalai tanulmányutakat. Dr. Pál Attila elmondta: az utóbbi években a gazdasági
kapcsolatok kialakítása is napirendre került. Szeretnék az egészségügy, oktatás és robotika területén szorosabbra fûzni a kapcso-

latokat. Az innováció területén
többek között zalai partnercégek
bevonásával szakmai együttmûködések kialakítására törekszenek
víztisztítás, vízkezelési technológiák fejlesztése terén, illetve környezeti nevelési stratégiák kidolgozásában, klímavédelemben mûködnének együtt az oroszországi
autonóm területtel.
Natalja Komarova arról beszélt, hogy a két régió kapcsolatának kiterjesztése érdekében a
delegációjában helyet kapott
több felsõoktatási intézmény
rektora, orvostudományi szakértõk,
fejlesztési-beruházási
szakemberek, valamint a finnugor népcsoporthoz tartozó
mintegy 30 ezres hanti és manysi kisebbség képviselõi is Zalába
látogattak. Megjegyezte: elõször jár Magyarországon és
megállapította, hogy milyen
vendégszeretõk, kedvesek a
magyar emberek.

Natalia V. Komarova és dr. Pál Attila
A delegáció tagjai találkoztak
felsõoktatási intézmények vezetõivel, oroszul tanuló gimnazistákkal, koszorút helyeztek el a szovjet
katonai temetõben, ellátogattak
jármûipari tesztpályára és a Zalai
Megyei Szent Rafael Kórházba.

Az autonóm terület legnagyobb városa Szurgut és Zalaegerszeg húszéves testvérvárosi
kapcsolatának megerõsítésérõl
szóló oklevelet írt alá Balaicz Zoltán polgármester és Vagyim
Suvalov polgármester.

ZALAI DELEGÁCIÓ VISZONTLÁTOGATÁSA MÉG EBBEN AZ ÉVBEN
Az orosz delegáció vendéglátóikkal a Megyeháza Deák-termében.

ZALAI MEGYEI KÖZGYÛLÉS LEGUTÓBBI ÜLÉSÉN

Erdõgazdálkodásról, pályázatokról
A közgyûlés legutóbbi ülésén tájékozódott a Bakonyerdõ Erdészeti és Faipari Zrt. mûködésérõl. Ennek kapcsán Váradi József erdõgazdálkodási fõmérnök kiemelte, hogy társaságuk állami tulajdonú területek vagyonkezelõjeként megvalósítja a fenntartható erdõgazdálkodás minden elemét úgy, hogy érvényesíti a természet- és környezetvédelmi szempontokat, nyereséges gazdálkodási tevékenységen keresztül messzemenõkig igazodik a közjó szolgálatához.

Elhangzott, hogy kiemelten
kezelik a közjóléti feladatokat,
melyek egyik fõ színtere Zala megye, ahol a Kis-Balaton és a Balaton környéke tartozik hozzájuk.
Ezen a területen az elmúlt években is számos fejlesztést valósítottak meg, több kilátót építettek vagy újítottak fel, létrehozták
a Festetics Imre Állatparkot, s további pályázatok révén kívánják
megvalósítani a Festetics örökség
bemutatását, illetve a „Balaton
madártávlatból” címû projekt által újabb turisztikai attrakció fejlesztéseket kívánnak megvalósítani a Keszthelyi-hegység térségében, melyekhez kérte a Zala
Megyei Közgyûlés támogatását és
együttmûködését.
A testület rendeletet alkotott
a Zala Megyei Önkormányzat
2019. évi költségvetésérõl, melynek bevételi és kiadási fõösszege
724 027 000 Ft.
Elfogadásra került a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft. 2019.
évi üzleti terve, valamint az idei
évre vonatkozó összesített közbeszerzési terv.

Jóváhagyta a közgyûlés az
oroszországi Hanti-Manysi Autonóm Terület Kormányzóságával
2001-ben megkötött együttmûködési megállapodáson alapuló
2019-2020. évekre vonatkozó tevékenységi tervet, amely a két térség között megvalósítandó közös
programokat és projekteket foglalja magában, kiemelten kezelve
az oktatás, innováció, egészségügy területét, valamint a néprajzi,
nemzeti és népi értékek gyûjtésének és megõrzésének módszertani
tapasztalatainak megosztását. A
dokumentum aláírására a térség
kormányzójának 2019. február
4–7. között sorra kerülõ zalai látogatása keretében kerül sor.
A grémium jóváhagyta a magyar-magyar kapcsolatok ápolását
és fejlesztését célzó együttmûködések támogatását szolgáló Bethlen Gábor Alaphoz benyújtott „A
végvidék nem alkuszik” címû pályázatot, melyben a megyei önkormányzat partnere Kovászna Megye
Tanácsa lesz, középpontjában pedig a két térség, Zala és Háromszék, határrégiós adottságaiból
eredõ fejlesztési lehetõségeinek,

jó gyakorlatainak megismerése és
átadása áll, különös tekintettel a
korábban elzárt területeken fekvõ
objektumok, történelmi emlékhelyek hasznosítási lehetõségeire.
Ezt követõen pedig részletes
tájékoztatást kaptak a képviselõk
a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal által 2018-ban végzett feladatokról, melyek között a testületi munkához kapcsolódó tevékenységek
mellett
jelentõs
arányt képviseltek a pályázatokkal kapcsolatos térségfejlesztési
és pénzügyi tevékenységek.

A kapcsolat folytatásáról döntöttek
Dr. Pál Attila, a megyei közgyûlés elnöke értékelte a oroszországi küldöttség háromnapos látogatásának eredményeit. A delegáció elutazása után sajtótájékoztatóján jelezte, megtiszteltetés volt a megye számára hogy a Natalia Komarova kormányzó
által vezetett Hanti-Manysi területrõl érkezõ szakemberek jól
érezték magukat Zalában. A találkozó eredményes volt, errõl a
nemzetközi sajtó is beszámolt.

A megyeházán tartott megbeszélés után egy közvetlen hangulatú találkozón vettek részt a
vendégek a Kölcsey gimnáziumban, ahol orosz nyelvet tanuló
diákokkal találkoztak. Az iskola
képviselõi és a delegáció oktatási
szakemberei megállapodtak abban, hogy keresik az online platformok segítségével megvalósítható közös programokat és kapcsolatban maradnak. A küldöttség egészségügyi szakemberek-

bõl, orvosokból álló csoportja ellátogatott a megyei kórházba,
ahol fõleg kardiológiai, szívsebészeti kérdésekrõl beszéltek, beleértve a képzés területét is. Szó
esett a kórházi fertõzések témakörérõl és a kardiológiai rehabilitációról is. Megállapodtak a felek
a kapcsolat folytatásáról, melynek keret6ében lehetõséget biztosítanak szakmai rendezvényeken való részvételre és a folyamatos konzultációra. A közgyûlés

elnöke megjegyezte, hogy az
orosz küldöttség hazaérkezése
után, már másnap felvettre a
kapcsolatot a kórházzal.
Találkoztak a delegáció tagjai a
felsõoktatási intézmények vezetõivel,
látogatást
tettek
Zalaváron, meglátogatták a
keszthelyi Festetics Kastélyt. A
zalavári Történelmi Emlékparkba
virágot helyeztek el a Cirill és Metód emlékoszlopnál és megtekintették a Makovecz Imre tervei
alapján emelt Millenniumi Emléképületet is.
Dr. Pál Attila jelezte: megállapodtak abban a küldöttség vezetõjével, hogy még ebben az évben zalai delegáció ellátogat a
Hanti-Manysi Autonóm Területre,
és folytatják a kapcsolatépítést a
különbözõ szakágazatokkal.
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Letenye idén ünnepli várossá
nyilvánításának 30. évfordulóját.
Ez alkalomra a Hóvirág tavaszi
fesztiválhoz kapcsolódóan több
programmal készül, melyek egyikén bemutatják a Letenyérõl szóló
társasjátékot. A jubileumi évben a
strandfürdõ rekonstrukciója is
megvalósulhat, amelyre takarékos
gazdálkodással 25 millió forintot
különített el a város vezetése
megpályáztatunk.
Szeretném
2019. évi költségvetésében.
hozzátenni ezúttal is, ha 2003 óta,
a fürdõ megnyitása óta fordítot– Február 14-én fogadtuk el ez tak volna valamit a karbantartásévi költségvetésünket, melynek ra, akkor ilyen mérvû mûszaki
fõ összege valamivel kevesebb a problémákkal nem szembesültavalyi 2,5 milliárdnál, vagyis 2,3 tünk volna.
– Hogy állnak a pályázatok
milliárd forint. Ennek oka, hogy
elindultak a projektek – kezdte a megvalósításával?
– A Zöld város program lassan a
beszélgetést
Farkas
Szilárd,
Letenye polgármestere. – Idei végéhez közeledik. Megépültek a
költségvetésünkben is az egyik játszóterek, elkészült a kastélylegnagyobb bevételi tétel az ipar- park parkosítása, ahol 270 nöûzési adó, ami jócskán meghalad- vényt (fát, cserjét, bokrot) ültetja a 200 millió forintot. Ez azt je- tünk ki, valamint kavicsos sétálenti, hogy helyi vállalkozók jelen- nyokat létesítettünk. A beruházás
tõs mértékben járulnak hozzá a által tovább szépült városközponfejlesztések megvalósításához, tunk. Kíváncsian várjuk a tavaszt,
mivel az általuk befizetett adóból amikor az új növények leveleket
Parkosítás a kastélyparkban
a pályázatok önrészét tudjuk fi- és virágokat hoznak. Hátra van
nanszírozni. Másrészrõl a telepü- még egy híd elhelyezése a Béci- szerültünk. A beruházás lényeges mos energiát biztosítja. A szülõk
lésüzemeltetési feladataink ellátá- patakra, ami a játszóteret és az eleme a játszóudvar teljes megújí- kérésére az Eötvös utcai óvodásához is tudunk ebbõl forrást óvodát köti össze.
tása új udvari játékok kihelyezésé- ban is szeretnénk fejlesztéseket
rendelni.
A Bajcsy utcában zajlik a Hóvi- vel. Szépül már az új kerítés és az végrehajtani. Ennek érdekében
– Az új büdzsében jelentõs sze- rág óvoda felújítása. Sajnos az igé- új terasz. Az intézményben pályázatot nyújtottunk be a TOPrepet kapott a letenyei strandfür- nyelt 200 millió helyett csak 82 sószobát alakítunk ki, felújítjuk a programra 13 millió forintos
millió forint pályázati támogatást vizesblokkokat, valamint foto- igénnyel. A projekt az épület külsõ
dõ felújítása.
– 2019-es költségvetésünk kaptunk. Emiatt a mûszaki tarta- voltaikus rendszert telepítünk a la- hõszigetelését, a nyílászárók részegyik fõ kiadását tulajdonképpen lom jelentõs csökkentésére kény- pos tetõre, ami majd az elektro- beni cseréjét, és a fûtés korszerûegy önként vállalt feladat hatásítését tartalmazza. A késõbbiekrozza meg. Ez nem más, mint a
ben itt is meg szeretnénk újítani
strandfürdõ
rekonstrukciójára
az udvari játszóeszközöket. A szüfordítandó 25 millió forint, a saját
lõk nagyon pozitívan állnak ehhez,
bevételeink terhére. Fontos kihiszen ezek karbantartásában már
hangsúlyozni, hogy önként vállalt
több alkalommal segédkeztek. Az
feladat csak akkor tervezhetõ, ha
önkormányzati fõzõkonyha felújíez kiadás a kötelezõ önkormánytására 17 millió forintot nyertünk.
zati feladatok ellátását nem veItt a burkolatok cseréje történik
szélyezteti. Sajnos kormányzati
meg, illetve konyhai berendezéforrást ez idáig nem kaptunk, sõt
sek beszerzése, melynek nagyobb
a Magyar Turisztikai Ügynökség
része már megérkezett.
sem tud ehhez hozzájárulni. SzeA Happy Bike programban
rencsére jó elõre gondolkodtunk,
megkezdõdött az egyedutai mûígy a rendelkezésre álló forrás elevelõdési ház felújítása, ami kerékgendõ lesz a felújításokra, és repáros pihenõhelyként funkcionál
méljük, hogy júniusban a letenyei
majd. Ugyancsak a horvát–mastrandfürdõ újból kinyithat. Addig
gyar Interreg program keretében
az üzemeltetés kérdését is meg
zajlik a Szapáry–Andrássy kastély
Épül az új óvodaudvar
kell oldanunk, amit egyébiránt
földszintjének rekonstrukciója.

JUBILEUM

LETENYE IDÉN VÁROSSÁ VÁLÁSÁNAK 30. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLI

Beruházásokkal teli jubileumi év
Horvát partnereinkkel szeretnénk
folytatni ezt a projektet az
Interreg programra május 3-áig
beadandó pályázattal. Bízunk
benne, hogy ennek segítségével a
felsõ emelet és az épület külseje
is megújulhat. Ugyanígy szeretnénk továbbvinni a Happy Bike
programot, hogy a mûvelõdési
ház udvarát közösségi színtérré
alakíthassuk át.
A buszpályaudvar és a Béke utca között hamarosan megkezdjük
a termelõi piac kialakítását egy agrárlogisztikai pályázat keretében. A

Fitneszpark a Béke utcában
helyi és környékbeli termelõk részére piaccsarnok és hûtõház létesül az elnyert 216 millió forintból.
Megszereztük a volt téglagyár területét, melyet egy 470 millió forintos barnamezõs beruházás keretében tesszük rendbe. A meglévõ épületeket elbontjuk, egyedül a
kéményt és az égetõ épületét
hagyjuk meg. Egy közösségi teret
és egy közösségi épület fogunk kialakítani, ahol nagyobb létszámú
rendezvényeket tarthatunk. Jelen-

DESCO: LETENYE ÉS HORVÁT TESTVÉRVÁROSAINAK SZOROSABB EGYÜTTMÛKÖDÉSÉÉRT

A folyók összekötnek és nem elválasztanak
A DESCO projektben a magyarországi határváros, Letenye valamint horvátországi testvérvárosai, Ludbreg és Prelog vett részt. A
2017 november elsején indult program célja az önkormányzatok, a
lakók és a vállalkozások közötti kapcsolatok fejlesztése és együttmûködési stratégiák kialakítása volt.

Letenye Város Önkormányzatának önkormányzata szervezte
meg 2019. február 22-én a DESCO
elnevezésû magyar–horvát pro-

jekt záró eseményét a Városházán. A 16 hónapos projekt megvalósítása során három gazdaságfejlesztõ stratégiát, valamint egy

2030-ig szóló akciótervet dolgoztak ki. A dokumentumok minden
olyan szükséges intézkedéseket
tartalmaznak, melyek megvalósítása gazdasági növekedéshez segítik hozzá Letenye városát. Az elmúlt másfél évben szoros kapcsolat alakult ki Ludbreg és Prelog
városával, melynek tanúbizonysága a projekt sikeres megvalósítása. A program Letenye, valamint

leg nincs erre lehetõségünk, mert
a rendelkezésre álló termek kis befogadásúak.
Közel 100 millió forintot nyertünk három külterületi út felújítására. A kivitelezési szerzõdést már
aláírtuk, így hamarosan megkezdõdhet a munka. Ennek érdekessége, hogy az egyik út a Mura
programban létesítendõ szürke
marha rezervátumhoz vezet. A
Magyar Falu Program számunkra is
fontos, hiszen ötezer lélekszám
alatti településeknek is lehetõséget ad a fejlesztésekre. Egyik célterülete a belterületi utak, járdák
felújítása, amelyre mi is pályázni kívánunk, mihelyst megjelennek a
kiírások.
– Letenye idén ünnepli várossá
válásának 30. évfordulóját. Milyen programokkal készülnek?
– Március 2-án tartjuk jubileumi
ünnepségünket, melynek díszvendége dr. Orbán Balázs, a Miniszter-

mestere a köszöntõbeszédében
elmondta, hogy a projekt zárásával nem szûnik meg Horvátországgal az együttmûködés, mivel a jövõben számos új projektötlettel szeretnék fejleszteni a
városokat.
A rendezvényen a pályázat
projektmenedzserei részletesen
beszámoltak az elért eredményekrõl és a megvalósított tevékenységekrõl. A DESCO projektben elnyert támogatás több mint
260 ezer eurót tett ki, mely öszszegbõl 96 ezer euró állt rendelkezésére Letenye önkormányzatának a megvalósításhoz. A HUHR szlogen igazságát a DESCO
projekt is bizonyítja: ,,Egy határon
átnyúló régió, ahol a folyók összehorvát testvérvárosainak még kötnek és nem elválasztanak.”
szorosabb együttmûködését alapozta meg.
„Ez a cikk az Európai Unió
A záró rendezvényt megtisztel- pénzügyi támogatásával készült.
te jelenlétével dr. Szûcs Márton, a A cikk tartalmáért kizárólag
Közös Titkárság vezetõje, aki is- Letenye Város Önkormányzata a
mertette a Magyarország–Horvát- felelõs, az semmilyen körülméország Határon Átnyúló Együtt- nyek között nem tekinthetõ az
mûködési Program jelenlegi pá- Európai Unió és/vagy az Irányító
lyázati felhívásának tudnivalóit. Hatóság hivatalos állásfoglaláFarkas Szilárd, Letenye polgár- sának.”

elnökség miniszterhelyettese, parlamenti és stratégiai államtitkár
lesz. Ezzel a rendezvénnyel nyitjuk
meg a Hóvirág tavaszi fesztiválunkat, ami több napon át kínál programokat. Március 7-én mutatjuk
be a Letenye társasjátékot, melyben városunk értékei jelennek
meg õszi képeken, hangsúlyosan a
2011-ben az Év fájának választott
platánfánk – mondta végül Farkas
Szilárd polgármester.
Antal Lívia

Vízügyi képzés
angol nyelven
Vízügyi üzemeltetési mérnök alapszakot indít a Pannon
Egyetem
Nagykanizsai
Kampusza, Magyarországon
elõször angol nyelven.
Közleményükben kiemelték:
globális vízhiány várható, ezért
a víztechnológiák támogatása,
innovatív fejlesztése minden
ország számára nemzetstratégiai cél. Magyarország meghatározó szerepet tölt be ezen a
területen, hiszen a Kárpát-medence geológiai és geográfiai
adottságai, illetve az ezzel párosuló víztechnológiai tudás
több mint százéves tradíciókkal rendelkezik.
Galambos Ildikó, az oktatási
anyagot kidolgozó nagykanizsai Soós Ernõ Víztechnológiai
Kutató- és Fejlesztõ Központ
igazgatója arra számít, hogy a
képzésre a vízhiánnyal küzdõ
országokban – vagyis a délamerikai, ázsiai és afrikai térségben – is felfigyelnek.
A Pannon Egyetemen abban
bíznak, hogy az angol nyelvû
képzés erõsítheti a nagykanizsai kampusz nemzetközibbé
válását, a külföldi hallgatók
mellett azonban magyar jelentkezõkre is számítanak, olyanokra, akik késõbb nemzetközi
szinten szeretnék hasznosítani
a tudásukat. A leendõ hallgatók ugyanakkor a magyar nyelvû képzést is választhatják.
MTI

TÉRSÉG

ÜNNEP

Idén ünneplik Lenti várossá
nyilvánításának 40. évfordulóját. A város gazdasági életében
jelentõs visszaesést okozott a
rendszerváltás idõszakában a
laktanya bezárása, illetve az
olajipar fokozatos megszûnése.
Mostanság az üdülõhely és a
kistérség számára a legfontosabb bevételi forrást egyre nagyobb mértékben az idegenforgalom jelenti. A szlovén, osztrák és horvát határ közelsége
komoly gazdasági lehetõségeket rejt: a határok jelképessé
válása nyomán megélénkült a
kereskedelmi és turisztikai tevékenység a térségben.

– Milyen rendezvényekkel szeretnék emlékezetessé tenni az
évfordulót? – tudakoltuk elöljáróban Horváth László polgármestertõl
– Már megjelent a jubileumi
programfüzetünk, mely mintegy
150 rendezvényt tartalmaz. Idén
is lesz Lenti Táncverseny, megtartjuk a kedvelt Lenti Nyári esték júniusban induló, péntek esténkénti
programsorozatát, a Gyógyfürdõ
számos érdekes programmal várja
látogatóit, az Õszi Fesztiválon a
gasztronómiáé és a szórakoztatásé lesz a fõszerep. Bizonyára nagy
érdeklõdésre tartanak számot kiemelt sporteseményeink: a Tour
of Slovenia kerékpárverseny,
amely átvezet Lentin, nálunk lesz
az Ultimate Strongman U-105 világbajnokság júliusban, továbbá
mi rendezzük a jubileumi 4 város
labdarúgó tornát is.
– Milyen fázisban van a Zöld
Város projekt?
– A tervezõ munka a végéhez
közeledik, a település délnyugati
városrésze új zöldfelületekkel,
sétánnyal, parkokkal, játszótérrel, sportpályákkal gazdagodik.
Növeljük a gyalogos közlekedést
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LENTI, A 40 ÉVES VÁROS

Lendületes fejlesztésben
és parkolást szolgáló felületeket
a gyógyhely területén.
– Mit takar a geotermikus fûtési rendszer kialakítását kezdeményezõ projekt?
– A város alatt található termálvizet nem csak gyógyterápiára,
hanem fûtésre is szeretnénk felhasználni, ezzel is hozzájárulunk
környezetünk védelméhez. Egy
termelõ és egy visszasajtoló kút
fúrásával indul a projekt, a hálózat-rendszerbe nyolc közintézményünk bekapcsolását tervezzük,
melyek így olcsóbban lesznek mûködtethetõk.
– Hol tervezik kerékpárút-hálózat felújítását és lesz-e új bringaút?
– Több projekt is szolgálja a
hálózatfejlesztést. Már elkészült

a máhomfai városrésztõl Kerkateskándig vezetõ új kerékpárút
és a város belterületén, a Béke
úton is egy kilométer hosszú új
szakasz épült. Idén szeretnénk a
Lenti – Máhomfa közötti szakaszt
felújítani, megkezdjük a városrészekbõl a városba vezetõ szakaszok összekapcsolását is a Petõfi
úton új szakasz építésével és a
Bánffy úti kerékpársáv kijelölésével.
– Mikor indul és milyen tartalommal a vállalkozói inkubátorház átépítése?
– Elkészültek a tervek, a közeljövõben induló közbeszerzési eljárás célja a kivitelezõ kiválasztása,
ezt követõen indulhat a létesítmény felújítása és a körülötte elterülõ terek átrendezése.

Rajt a Pannon Maratonon

– Lenti régóta ügyesen pályázik közösségépítõ, humán szolgáltatásokat fejlesztõ uniós projektek elnyerésére. Milyen programok megvalósítása van napirenden?
– Az innovatív együttmûködést
támogató projekt célja a gazdaságfejlesztés és a foglalkoztatás
elõsegítése érdekében fenntartható kooperáció kialakítása és mûködtetése, mely magába foglalja a
térség munkaerõ-piaci helyzetének feltárását, a felmerülõ problémák okainak elemzését, ennek
alapján stratégia, akcióterv, és
munkaprogram kidolgozását. A
társadalmi együttmûködés erõsítését szolgáló helyi szintû komplex program a Mumori városrész
szegregálódott területén lakók
megsegítését szolgálja. Van a humán kapacitást és a humán szolgáltatásokat fejlesztõ valamint a
helyi identitást és kohéziót fejlesztõ pályázatunk.
– A határokon átnyúló, a partneri, testvértelepülési kapcsolatok kiszélesítését megjelenítõ
pályázatok is sikert hozhatnak?
– Már megindult a 24 város
trilaterális kooperációjára épülõ
City Cooperation II projekt, célja a
határokon átívelõ intézményi
együttmûködés fejlesztése az integráció erõsítése érdekében a
városok hálózatának továbbépítésével, amelyek policentrikus és
növekedés-orientált fejlõdés hordozói a szlovén–magyar–osztrák
határrégióban. Az Interreg Szlo-

DOBRONHEGY KÖZÉPÜLETEI FELÚJÍTÁSÁT IS TERVEZI

Téli sportnapon
vénia Magyarország Együttmûködési Program keretében halad a
Garden projekt határon átnyúló
idegenforgalmi hálózat, apró csodák régiójának kialakításával
Moravske Toplice és Lenti között
található térség vonzerejének növelése a fenntartható turisztikai
kínálat határon átnyúló integrációja által, a kulturális és természeti örökség védelmére fókuszálva, innovatív turisztikai programcsomagok létrehozásával. A
Folks Music Heritage keretében
Beltincivel együttmûködve folyik
a programterületen a több évszázados közös zenei gyökerek feltárásán és széles körû elterjesztésén alapuló, magas szintû kulturális együttmûködés létrehozása.
Az egyik cél Horváth Károly népdalgyûjtõ munkáinak rendszerezése és digitalizálása.
– Várható-e idén új attrakció,
vagy szolgáltatásbõvítés a Lenti
fürdõben és lesz-e jelentõsebb
változás a Thermal Hotel Balance
háza táján?
– A cég marketig szakemberei
feladatul kapták a Gyógyfürdõ ismertségének és látogatottságának növelését. Ez évben is programokkal, akciókkal, kedvezmé-

nyekkel várják a hozzánk látogatókat. Megkezdõdött a bõvítés
tervezése, ez olyan új létesítményeket jelent, melyek a fürdõszolgáltatás bõvítése mellett gyógyászati és terápiás tevékenység
magasabb szintû ellátását szolgálják majd. Szállodánk ismert és
kedvelt, vezetésének célja, hogy
az elvárt színvonal megtartása
mellett újabb vendégcsalogató
szolgáltatásokat és programokat
kínáljon fel.
– Milyen változásokkal és újdonságokkal szeretnék idén
élénkíteni a város turizmusát és
sportéletét?
– Növeljük az aktív pihenést
választók által kedvelt sportrendezvények számát, lesznek sztárfellépõs koncertjeink, ügyelünk a
város kulturált arculatának, biztonságának, megtartására. Magánberuházásból valósult meg a
tekecsarnok a mumori városrészben, elkészült a Polgármesteri Hivatal mögötti részen az új sportpark és bízom benne, hogy megindul a kézilabda munkacsarnok
építése is, amely lehetõvé teszi,
hogy a csapat a nemzeti bajnokságban szerepelhessen.
Nemes Norbert

GALAMBOK GAZDASÁGÉLÉNKÍTÕ BERUHÁZÁSA

Sport- és szabadidõparkot alakítanának ki Új piactér, megújult épületek
Dobronhegy egyedülálló természeti adottságaival méltán az
egyik legszebb fekvésû települése Zala megyének, azon belül is a
Göcsej tájegységnek. Közelében emelkedik a Kandikó, ami Göcsej
legmagasabb pontja. Dombvidéke mély völgyekkel barázdált, mely
látvány valóban önmagáért beszél. A szépség bizony sok munkával
jár együtt, amit a terület karbantartására fordít az önkormányzat.

– A terepviszonyok és a sûrû
növényzet miatt szinte csak damilos fûkaszával lehet dolgozni, kistraktor szóba sem jöhet. A terület
karbantartása ezért valóban sok
feladatot igényel, amit közmunkaprogram keretében igyekszünk elvégezni – mondja érdeklõdésünkre Barabás Erzsébet, Dobronhegy
polgármestere. – Korábban egyedi
támogatási kérelem benyújtásával
egy zártkerti ingatlant tudtunk
vásárolni pincével a Balázsfai hegyen, ahol szabadtéri kemencét
és pajtát építettünk. A területre
õshonos gyümölcsfákat telepítettünk, amit önkormányzati dolgozók, képviselõk, közmunkások, lakosok gondoznak. Jelenleg az
egyéb területvásárlásokkal együtt
egy hektárt tartunk karba ily módon. Ez is volt a célunk, hogy a felhagyott telkek ne heverjenek parlagon.
A Balázsfai hegyen az elmúlt
években a közvilágítást is kiépítettük. A hálózatbõvítést, ami érintette a falu közepét is, saját forrásból oldottuk meg. A zalaegerszegi nyugati vízmû rekonstrukciója során a gerincvezeték mellett
egy segéd ivóvízhálózat is létesült
a hegyháton, így a villany mellett
a víz bekötése is rendelkezésére
áll a gazdáknak. Ez a projekt az út
aszfaltozását is lehetõvé tette. A

pályázati feltételektõl függ. Számunkra az is kérdés, hogy mekkora önerõt tudunk vállalni. A konyha és a vizesblokkok átalakítását
és felújítását már elvégeztük önerõbõl. A digitális jólét programban laptopokat, mobiltelefonokat,
táblagépeket, egy multifunkciós
településen egyébiránt teljes az nyomtatót, egy projektort, valainfrastruktúra, a nagy sebességû mint routereket szerezhetünk be
internet-elérést biztosító optikai a faluházba. Az informatikai eszközök használatának elsajátítása érhálózatot most építik ki.

– Milyen terveik vannak a jövõt tekintve?
– Mivel a sportpályánk osztatlan közösben marad, ezért saját
forrásból vásároltunk egy területet, ahol sport- és szabadidõparkot alakítanánk ki. A Magyar falu
program pályázatait éppen ezért
várjuk, hiszen mi is élni kívánunk a
lehetõségekkel. Szeretnénk felújítani faluházunkat is, melynek bõvítésére és tetõszerkezetének
cseréjére engedélyes tervekkel
rendelkezünk. Mindez milyen
mértékben valósulhat meg, az a

dekében tanfolyamokat szervezünk a lakosság számára.
A Magyar falu programot tekintve terveink között szerepel a
ravatalozó, a belterületi önkormányzati utak felújítása, valamint
a településüzemeltetéshez szükséges eszközök beszerzése. Az állami fenntartású átvezetõ úttal
kapcsolatos jó hír, hogy a nagy Skanyar után a leszakadt rézsû egy
kilométeres szakasza is megújulhat. Ez a Magyar Közlönyben is
megjelent – mondta végül Barabás Erzsébet.

gatlanon lévõ pincehelyiség terménytárolóként fog
funkcionálni. Mindhárom helyszínen teret biztosítunk a galamboki lakosságnak és termelõknek áruik tárolására, elõkészítésére és értékesítésére. A kivitelezést a nagykanizsai Rajna Ép-ker Kft. határidõben elvégezte.
– Milyen más fejlesztéseket terveznek?
– A napi közel 300 adagos kapacitású konyhánkat szeretnénk korszerûsíteni, ha lesz erre pályázati lehetõség. Vannak elnyert projektjeink. Vis maior
pályázatból egy hidat újíthatunk fel idén. Ebben az
évben a Kossuth, a Hegyalja és az Árpád utcák burkolatának teljes rekonstrukciója is megvalósul az
– A közel 1600 négyzetméteres telek már koráb- Árpád utcai járdafelújítással együtt a Belügyminiszban is közösségi funkciót látott el. A termelõi piac térium pályázati támogatásából. Befejezéséhez köhelyszínének kijelölésében ez is szerepet játszott, továbbá az, hogy ennek
az üres területnek a falu számára
hasznos funkciót adjunk. Galambokon
tevékenykedõ agárgazdálkodók nagy
többsége helyi õstermelõ, így egyértelmû volt, hogy lehetõséget biztosítunk termékeik korszerû piacra juttatására. Önkormányzatunk is érdekelt
ebben, hiszen a közmunkaprogram
keretében évek óta foglalkozunk zöldségek és fûszernövények termesztésével. Gyümölcsösünk is van, ami idén
már teremhet. A termények jelentõs
részét a közétkeztetésben használjuk
fel, de jócskán marad a külsõ értékesítés számára is.
A projekt több elembõl áll. Egyrészt az új piac- zeledik sportöltözõnk korszerûsítése, ahol kicseréltérbõl, amelynek a mûszaki átadása megtörtént. tük a burkolatokat, a nyílászárókat, felújítottuk a viMásrészt a korábban megvásárolt, egykor húsbolt- zesblokkokat, a fûtés és villamos hálózatot, valaként mûködõ üzletet is felújítottuk. Itt az elõkészí- mint az épület teljesen új tetõt kapott – és mindezt
tés számára, valamint a téli értékesítésre biztosí- saját erõbõl – zárta a beszélgetést Bertók Ferenc
tunk lehetõséget. Harmadrészt helyet adunk to- polgármester.
vábbi elõkészítési fázisoknak, a Somogyi B. u. 11
Galambok a szelídgesztenye és a jó szõlõ hazája
szám alatti – részben pályázati forrásból megvásá- is. Az utóbbihoz kapcsolódik a Szent György vesszõ
rolt – lakóház átalakításával. Reméljük, hogy a köz- napja rendezvény, amit áprilisban rendeznek meg
munka programban foglalkoztatottak létszáma le- 11. alkalommal. Minden érdeklõdõt szeretettel várhetõvé teszi a zökkenõmentes gazdálkodást. Az in- nak az eseményre.
erületi Operatív Program támogatásából megvalósult az új piactér Galambok
központi terén. Az önkormányzat olyan
épületet valósított meg a beruházás során,
amelynek a 210 négyzetméteres hasznos alapterületén belül piacfelügyelõi iroda, vizesblokkok, valamint 132 négyzetméteres fedet piactér
áll az érdeklõdõk rendelkezésére. Az elnyert
73,5 millió forintos támogatásból valósították
meg a fejlesztést, melynek nem csupán ez az
egyetlen eleme. Bertók Ferenc polgármesterrel
beszélgettünk.
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SAATBAU LINZ:

z Európai Unió célja a
GMO mentes szója elõállítása, hiszen a szükségletek nagyobb részét jelenleg importból szerzik be. A terv
az, hogy 2025-re 15 millió tonnára emelkedjen GMO-mentes
szója elõállítása az unióban –
Galankó Attila, a Saatbau Linz
Hungária Kft. ügyvezetõje hérje tartalma közepes, de kibeszélt errõl a B. L. Agrokem emelkedõ termõképességének
Kft. téli tanfolyamán.
köszönhetõen hektáronkénti fehérjehozama is kitûnõ. Jó a kezElmondta, hogy ennek meg- deti fejlõdése, jól tûri a szárazsávalósulását a kutatás, az innováció és a termelõk együttes szándékában látják. A szójatermesztés északra húzódott, határa már
Párizsnál van, sõt Németországban, Lengyelországban, Szlovákiában és Csehországban is egyre
bõvül. Az EU-ban 2017-ben
Olaszország volt a legnagyobb
szójatermelõ, mely sorrendben
Magyarország a hatodik helyen
állt. Az osztrák anyacég, a
Saatbau Linz, szinte minden növénykultúrában rendelkezik bio
vetõmaggal is, és két felvásárló
bio üzeme is van. Ausztriában a
tavalyi 67 ezer hektáros szójaterületen már 19 ezer hektárt tett got, és alkalmas humán feldolki a bio szója termesztése. A cég gozásra.
az európai szójanemesítés és A Saatbau Linz szója vetõmagforgalmazás piacán az elsõ-má- ját NPPL technológiával készre
sodik helyet foglalja el saját és kezelten
forgalmazza.
A
képviselt fajtáival.
Rhizobium baktériumtörzset tarZala megye a közel ötezer talmazó HiCoat® Super oltóhektáros szójavetés területével anyaggal való kezelés során nagy
az országos termesztés nyolc hatékonyságú baktérium „bevoszázalékát teszi ki. A termésát- nat” kerül minden egyes vetõlagok tekintetében valamivel magra. Az eljárás így biztosítja az
alulmarad az országosénál, de intenzív gümõképzõdést és Nitvolt olyan év, amikor meghalad- rogén-ellátást. A szójafajták nitta. Ami a Saatbau Linz által kínált rogénes mûtrágyázását nem
szójákra jellemzõ: a GMO-men- ajánlják. Viszont kiemelte a szója
tesség (amire garancia, hogy B, Mg, Mo, Cu ellátásának fontosminden egyes tételt átvizsgál- ságát. Továbbá azt, hogy különönak), az igen korai érésidõ, a sen a zalai savanyú talajok esetémagas termõképesség, a kiváló ben rendkívül fontos lenne a taállóképesség és betegség-ellen- lajok meszezése, aminek a baktéállóság.
riumok és maga a szója is nagyon
A Zala megyei adottságokat örülne. Ide sorolta a kultivátorofigyelembe véve ajánlotta cégük zást is, ami a szója gyökerét leveúj fajtáját az Altona-t, amelyet gõhöz juttatja, a talajt lazítja és a
Ausztriában nemesítettek. Ez talajnedvesség megõrzése szemegy nagyon magas hozamú dup- pontjából is nagyon jótékony halanullás szójabab, melynek fe- tású.

A

AGRÁRIUM

AZ FMC TECHNOLÓGIAI AJÁNLATAI A GAZDÁKNAK

Jó mag, jó aratás Széles termékkínálat a növényvédelemben

Boros hírek
Elõrelépés történt a magyar borok uniós oltalma területén,
ugyanis az Európai Bizottság foglalkozik a már öt éve benyújtott
hagyományos magyar borászati kifejezések kérdésével, és hamarosan sor kerülhet ezek hivatalos bejegyzésére – közölte Erdõs
Norbert fideszes EP-képviselõ közleményében.
Tájékoztatása szerint Phil Hogan mezõgazdaságért és a vidékfejlesztésért felelõs biztos írásban válaszolta ezt. Erdõs Norbert
emlékeztetett, hogy a magyar kormány a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa javaslatára öt új kifejezés – borkülönlegesség, a jégbor,
a fõbor, a szemelt szõlõbõl készült bor és a töppedt szõlõbõl készült bor – uniós oltalmát kérelmezte 2014 nyarán az Európai Bizottság Mezõgazdasági Fõigazgatóságánál. Az uniós bejegyzés
fontosságát jelezve kiemelte: minden egyes nap késlekedés lehetõséget vesz el a magyar borászoktól, hogy az e kategóriák alá
besorolható borokat a magasabb minõséget mutató címkékkel
értékesíthessék az uniós tagországokban.

Az Európai Bizottság engedélyezné a borelõállítást az évtizedek óta tiltott szõlõfajtákból, Magyarország azonban ellenzi a javaslatot; a tilalom fenntartását szorgalmazó magyar kezdeményezést további 12 uniós tagállam támogatta – közölte az Agrárminisztérium.
A közös agrárpolitika (kap) borágazatra vonatkozó javaslatairól az uniós agrárminiszterek a Mezõgazdasági és Halászati Tanács ülésén tárgyaltak Brüsszelben. A közlemény szerint a magyar álláspontot támogató 12 tagállam adja az EU borszõlõtermesztésének több mint a 90 százalékát. A közlemény idézte Nagy
István agrárminisztert, aki a tárgyaláson hangsúlyozta, hogy ezeket a borelõállítás szempontjából idejét múlt fajtákat alapos indokkal tiltották ki. Az ezek között szereplõ Othello vagy Noah fajták alkalmasak lehetnek csemegeszõlõnek, azonban a bortermelésbe történõ bevonásuk veszélyeztetheti az európai, és köztük a
magyar borok hosszas erõfeszítések árán elért jó hírnevét és hagyományosan magas minõségét.
Nagy István kiemelte, vitán felül áll, hogy a kap-nak és ezen
belül a borágazatnak is hozzá kell járulnia a környezet- és klímavédelmi célok megvalósulásához, de erre a korábban okkal betiltott fajták újra engedélyezése nem lehet a megoldás. A javaslat
jóval nagyobb kárt okozna az uniós boroknak minõségi és versenyképességi szempontból, mint amennyit javítana az ágazat
fenntarthatóságán – jelentette ki a miniszter.
MTI

A szakmai tanácsadó két kukorica hibrid vetõmagra hívta fel
a zalai gazdák figyelmét. Az
Agroking Ausztria piacvezetõ
biogáz hibridje. Látványos, nagyon magasra nõ „kombájn magasságig”, erõs
szárú, lófogú, duplacsövû siló hibrid. A NÉBIH
kísérletben 70 tonnás
zöldterméssel teljesített, tíz százalékkal
meghaladva a sztendereket. Terméshozama nagyüzemi termesztésben több esetben is 50 tonna hektáronként. Az Ilustrado
szemes kukorica, hektáronként 12 tonna terméshozamra
képes.
FAO száma 360 körüli,
jól bírja az aszályt és víztartalma,
vízleadása nagyon jó.
A napraforgó hibridek közül
ajánlotta az aranyat érõ IMI toleráns GOLDIMI-t, a képviseletükben lévõ CARRERA CLP-t, ami
egy Clearfield Plus technológiával termeszthetõ hibrid. A
Marvex HO alacsony növésû, korai virágzású, magas olajsavtartalommal rendelkezõ hibrid.
A Saatbau Linz a köztes és zöldítõ növények egyik legjelentõsebb európai specialistája. A
keresztesvirágúak vetésforgójának megtörésére kínálja a
WASSERGÜTE FRÜH aprómagkeveréket. Zalában a keresztesvirágú köztes növények nem túl
kedvezõk a repce vetésforgójában. Ez a keverék egyebek mellett facéliát, alexandriai herét és
mungót tartalmazó zöldítõ keverék, ami nagyon jót tesz a talaj
vízháztartásának, nitrogéngyûjtõ
és fonálféreg-ûzõ, nedves és száraz területeken is jól fejlõdik.

A gyomirtó szerek piacvezetõjeként széles
termékkínálattal és kedvezõ hektáronkénti
költségekkel jelentkezik az FMC, derült ki dr.
Varga Zsolt elõadásából. Az FMC-Agro Hungary
Kft. Zala és Vas megye területi szakmérnöke a
cég technológiai ajánlatát ismertette a B. L.
Agrokem Kft. alsópáhoki téli tanfolyamán.

Elmondta, hogy az FMC egy amerikai multinacionális növényvédõ szer gyártó vállalat, amely
életében jelentõs mérföldkõ volt, hogy 2017-ben
megvásárolta a DuPont növényvédelmi üzletágának legnagyobb részét.
A gabona gyomirtásban vezetõ termékek a
Granstar® Super 50 SX®, illetve a Granstar®
SuperStar New. A készítmények széles hatásspektrumot biztosítanak, utóvetemény-korlátozás nélkül. A kalászosok tavaszi gyomirtásában új
gyomirtó szer a három hatóanyagot tartalmazó
Tripali® (floraszulam+metszulfuron-metil+tribenuron-metil). Ez is széles spektrumú, kiváló szelektivitású, jól kombinálható termék, ami alacsonyabb hõmérsékleten is hatékony, így korai kezelésre is használható. A Granstar® Super 50 SX® és
az Aurora® 40 WG kombinációja bokrosodás idején elvégzett gyomirtásokhoz ajánlott, olyan területeken, ahol nagy tömegben fordulnak elõ korai fejlõdésû gyomfajok (veronika és árvácska fajok). A Foxtrot® EW az õszi búzában és õszi árpában a magról kelõ egyszikû gyomnövények ellen
hatékony.
A vetésfehérítõ bogarak kártétele ellen a
mikrokapszulázott Rapid® CS rovarölõ szerrel érdemes védekezni a gabonában, amivel a betelepülõ imágókat és a fiatal lárvákat szükséges megcélozni. 2019-ben ezekbõl a termékekbõl négy
szakmai csomag lesz elérhetõ, amelyek közül kettõ tartalmazza a Riza® 250 EW gombaölõ szert is.
A repce-fénybogarak elleni védekezést nehezíti a piretroid rezisztencia kialakulása. Ezen probléma megoldására javasolt az egyedi hatásmechanizmusú Avaunt® 150 EC rovarölõ, amely a fénybogarak táplálkozását azonnal leállítja. Tartamhatása 8–10 nap, ezért elhúzódó betelepülésnél is
hatékony védelmet biztosít. A Rapid® CS rovarölõ
szer alkalmazása tavasszal idõben fontos a repcébe betelepedõ ormányosbogarak ellen. Az elsõ

gombaölõ, regulátoros kezeléshez a Riza® 250
EW + Komplex Kénesbór kombinációja javasolt.
A kukorica gyomirtására a tavaly bevezetett
Diniro® Gold csomagot ajánlják. A készítmény széles hatásspektrumú, tartamhatású szer.
A kukoricamoly rajzásának elõrejelzését megkönnyíti az Evalio® AgroSystems weboldal, amely
alapján a gazdák eldönthetik, hogy mikor kezdjék
meg a védekezést. Erre legkiválóbb megoldás a
Coragen® 20 SC rovarölõ szer, ami hatékony kezelést tesz lehetõvé, illetve a toxintermelõ gombákat is visszaszorítja a kukoricában.
Az FMC többféle megoldást kínál a napraforgó
gyomirtáshoz is: egyrészt az alapkezeléshez használható Successor® T gyomirtó szer, aminek két
hatóanyaga a magról kelõ egy- és kétszikû gyomok ellen hatásos. Az Express®-toleráns hibrideket termesztõknek javasolt technológiában az
Express® 50 SX®, illetve egy teljesen új készítmény, az Evorelle® Express gyomirtó szerek használata.

A SHARDA NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIAI AJÁNLATAI

Hatékonyan és költségtakarékosan
2019-ben is széles termékpalettával jelentkezik a generikus szerek gyártására és forgalmazására specializálódott Sharda
Cropchem Ltd. Az indiai mezõgazdasági cég termék- és technológiai ajánlatát az Agrokem Kft. alsópáhoki téli tanfolyamán mutatta be a termelõknek Szilvágyi Erzsébet, a Sharda Hungary Kft.
északnyugat-dunántúli régió területi képviselõje.

A 36 éve mûködõ indiai családi
vállalkozás 63 országban van jelen a világban. A cég mûködésének kezdete óta a növényvédõ
szerek gyártásához használt generikus hatóanyagokra koncentrál, új termékek fejlesztésével
nem foglalkozik. Saját gyára
sincs, csak bérli ezeket ott, ahol a
leggazdaságosabban tudja a
gyártást végezni. Üzemei többségében Európában találhatók, magyarországi
gyára
Peremartonban van. A költségtakarékos
megoldásokat, a biztos jövedelmezõséget és a garantált árelõnyt ezért tudja biztosítani,
mondta el elöljáróban.
A Sharda hetedik éve van jelen
hazánkban tíz fõ hatóanyaggal.
Kezdetben öt terméket ajánlott,
melyek száma mostanra 33 emelkedett. Közöttük folyamatosan
jelennek meg új termékek is.
A Difeno 3 FS difenokonazol
hatóanyagú, gombaölõ csávázó
szer a búza és az árpa csávázására. A magba és a csíranövénybe is
eljutva, védi a fiatal növényt a
legfontosabb gombabetegségek

ellen. Ugyanilyen hatékonyságú
az új csávázószer a Tebseme,
melynek hatóanyaga a jól ismert
tebukonazol. Míg a Difeno-t az
õszi, addig a Tebseme-t a tavaszi
kultúrákban javasolják.
A Sharda Hungary Kft. minden
szántóföldi kultúrára fejlesztett ki
technológiai megoldásokat.
A repce sikeresen termeszthetõ a Dunántúlon, nyilván akkor,
ha maximálisan odafigyelnek rá a
gazdák. A Sharda ehhez a Repce
Bumm™ technológiai csomagot
ajánlja. A repcében nagy gondot
okoznak a rovarok. A csomag
ezért tartalmazza a Cyren EC,
Deca 2,5 EC és a Powerfull rovarölõ szereket, melyek hatékonysága fokozható a Drop-Air felületi
feszültségcsökkentõvel. A tebukonazol hatóanyagú Tebusha 25
EW gombaölõ szer, de regulátorhatással is bír. A Quick 5 EC kitûnõ egyszikû, míg a KLOP 30 SL
kétszikû gyomirtó szer. A Marsh
480 SL és a Dessicash 20 SL pedig
az állományszárításra használható. A Repce Bumm™ technológiai
csomagot érdemes most megvá-

sárolni, mert rendkívül jó áron
kapható.
Az õszi búza és az õszi árpa
technológiájában a vetés után
õsszel hatékony szer a Sharpen
330 EC, mellyel minden magról
kelõ egyszikû és néhány kétszikû
gyomot eredményesen lehet kipusztítani. A Finy gyomirtó szert
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
TBM 75 WG tavasszal a késõn kelõ gyomok ellen hatékony jól bevált gabona gyomirtó. A Marsh
480 SL gyomirtó 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 Next kiváló szárszilárdító,
melynek hatása Silico-val fokozható.
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 bizonyítottak. Hasonlóan jó tapasztalatokkal bír a kontakthatású
gombaölõ szer, a Micro Special
DG, amely szõlõben és gyümölcsösben is használható a lisztharmat ellen.
A Kukorica ECO Plusz technológiai csomag tartalma a Cash
480 SL, a Nicosh 4 SC gyomirtó
szerek, melyekhez javasolt a
Drop-Air hozzáadása. A Sharda
napraforgó technológiájában
szintén a Sharpen 330 EC valamint a Quick 5 EC gyomirtót
ajánlja, Drop-Air
hatásfokozó
hozzáadásával. A 2018-as év új
terméke volt az imazamox hatóanyagú I-maza 40 SL gyomirtó,
amely lehetõséget biztosít a napraforgó állományban a magról
kelõ egy- és kétszikû növények
kipusztítására. Állományszárításra
a Dessicash 20 L alkalmazandó,
szintén Drop-Air-ral kombinálva.
A Benta 480 SL ugyancsak
megbízhatóan hatékony posztemergens permetezõszer a szójában a magról kelõ kétszikû
gyomnövények ellen.
A Sharda szélesedõ termékpalettája idén is kiváló lehetõséget nyújt a termelõk részére a
sikeres, eredményes, de költségtakarékos növényvédelmi
munkákhoz.

RÉGIÓ

KÖRNYEZET
Keszthelyi B. L. Agrokem Kft.
ismét megrendezte téli tanfolyamát Alsópáhokon, a Kolping
Hotelben. A február elejei négynapos program keretében az integrációjukba tartozó növénytermesztõ gazdálkodók szakmai
elõadásokat hallgathattak meg,
és szerezhettek új ismereteket.

Mind a négy nap növényvédõszer-gyártók és -forgalmazók, valamint vetõmag-elõállítással foglalkozó cégek képviselõi tájékoztatták a termelõket az aktuális
technológiai ajánlataikról. Az elõadók is kitértek arra, hogy az Európai Bizottság újabb növényvédõszer-hatóanyagok kivonását
tervezi, ami
nehéz helyzetbe hozza a hazai
növényvédelmet.
Emiatt
a
nagy gazdasági kárt
okozó károsítók elõretörése várható, ami a
termelésben menynyiségi és
minõségi
kockázatokat jelent.
Nem
beszélve arról, hogy a szigorítás az
engedélyezett növényvédõ szerek árát is jelentõsen felemelheti.
Az uniós szabályozás következtében a magyar mezõgazdaság
számára nem marad más, mint az
alkalmazkodás, vélekedett a jövõt
tekintve Simonfalvi Elemér, B. L.
Agrokem Kft. ügyvezetõje záró

7

AZ AGROKEM KFT. SZAKMAI TANFOLYAMÁN

Drónok lesznek a jövõ mezõgazdászai?
elõadásában. Elmondta: mindez a
precíziós gazdálkodás irányába fog
vezetni a csökkenõ hatóanyagmennyiség, valamint a csökkenõ
hatóanyag-minõség miatt. A növényvédelem hatékonysága attól
fog függni, hogy a rendelkezésre
álló szereket, például a néhány
megmaradt gombaölõ szert, mi-

A tábla szélét még csak ellenõrizni tudjuk, de mi van a közepén, azt már nem, merül fel a
kérdés. A választ a digitalizáció
adja meg. Errõl Simonfalvi Elemér
azt mondta, hogy ma már készen
vannak azok az applikációk a digitális fotózás lehetõségével, amelyek meg fogják oldani ezt a

Babocsay Zsuzsanna és Simonfalmi Elemér ügyvezetõk

kor juttatják ki a termelõk. Tehát a
magyar gazdáknak meg kell tanulni pontos idõben és jó minõségben permetezni. Ez azt jelenti,
hogy a fertõzöttség szemmel tartása mellett a növényvédõ szerek
használatát a kórokozók, kártevõk
megjelenéséhez kell kötni, nem a
megelõzés lesz a cél.

problémát. Ezek az okos telefonokon futó alkalmazások felismerik a gyomnövényeket, illetve eldöntik például azt is, hogy a búza
levelét hiánybetegség vagy valamilyen gomba támadta meg. A
számítógépre olyan applikációkat
tölthetõk le, melyben megadhatjuk a földalapú támogatáshoz

NAGYKANIZSA, 03. 25–04.06.

Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
árcius 25-e és április 6-a között a Kanizsai Kulturális Központ (KKK) minden intézményegységének bevonásával, nívós
programok felvonultatásával rendezi meg a Tavaszi
Mûvészeti Fesztivált Nagykanizsán - mondta
Kovácsné Mikola Mária, a KKK-igazgatója.

M

– Március 25-én este fél hatkor, a Hevesi Sándor
Mûvelõdési Központ (HSMK) Õsze András galériájában
nyílik meg Peterman Károly fotós emlékkiállítása. A
Kanizsa Fotóklub nagyra becsült tagja tavaly hunyt el.
A fényképkiállításon kedvenc témáin kívül (Párizs, akt,
csendélet, lovak) láthatóak lesznek olyan sikeres képek is, amelyek mostanáig nem szerepeltek a nyilvánosság elõtt. Ezen a napon 19.00 órakor, szintén a
HSMK-ban Daniel
Keyes:
Virágot
Algernonnak címû
színmûvét mutatja be a Játékszín
társulata: Szervét
Tibor, Klem Viktor,
Lévay Viktória, Benedek
Miklós,
Nagy
Sándor,
Zsurzs Kati és
Szõlõskei Tímea
szereplésével,
Horgas Ádám rendezésében.
Március 26-án
19.00 órától a
HSMK-ban Zorán Ti kértétek! címû
koncertjére várjuk
a közönséget. Bármilyen pontos is
az elõzetes dalválogatás,
Zorán
életmûvét
egy
koncert erejéig lehetetlen teljességgel visszaadni. Az
elõadómûvész a kihagyhatatlan számok mellett csokorba szedi a jól ismert, a közönség által igényelt, rég
nem játszott dalait is. A kiváló zenésztársak és vendégek között lesz: Sipeki Zoltán, Gátos Iván, Csányi István, Óvári Éva, Kabelács Rita és Péter Barbara. Március 27-én este 7-tõl Berecz András Kossuth-díjas énekes, mesemondó lesz a HSMK vendége. Másnap este

héttõl pedig ugyanitt Örkény István novelláiból
Mácsai Pál színész olvas föl. Az élet értelme - egypercesek száz percben címû, tiszta szellemmel, fényes
humorral átitatott színházi esten Lukács Miklós cimbalmozik majd.
A Medgyaszay Ház ad otthont március 30-án este
hattól az 1994-ben alakult helyi Orff ütõegyüttes
hangversenyének. Fekete Melinda Zsófia mûvészeti
vezetõ 2017-ben vette át az együttest alapítójától,
Bücs Angélától. A dallamütõ -és effekt hangszerek: a
xilofon, a marimba, a vibrafon, a harangjáték, a dobok, a zongora a gitárok együttes hangzása különleges zenei csemegét kínálnak. A korosztály szerint három csapatban zenélõk repertoárjában a barokk muzsikától a 20. századi zenéig, az afrikai törzsi ritmusoktól a könnyûzenén
át a jazzig minden
megtalálható.
A Móricz Zsigmond Mûvelõdési
Házban április 5én este 7-tõl a
Varga
Dániel
Quartet
játszik
majd kortárs modern jazzt lírai free
hatásokkal. Varga
Dániel a nagykanizsai születésû szaxofonos zeneszerzõ jeles zenészekkel – Ávéd János,
Fenyvesi Márton,
Gyányi
Marcell,
Matheus Jardim –
lép színpadra. A
Mendelsshon Kamarazenekar április 6-án délelõtt
11.00 órakor, a
Medgyaszay Házban az élõ zene varázslatos világát
mutatja be a gyermekeknek a Tündérmesék címû
hangversenyen, majd ugyanitt este hattól, Kováts Péter Bartók-Pásztory-díjas hegedûmûvész, mûvészeti
vezetõ irányításával a kamarazenekar népszerû bécsi
melódiák koncertje zárja a tavaszköszöntõ programot. A nagykanizsai Tavaszi Mûvészeti Fesztiválra szeretettel várunk minden érdeklõdõt.

szükséges
koordinátákat.
A
google térkép használatával
megtudhatjuk, hogy milyen
problémák vannak az adott táblákon, említett néhány példát.
Ha a mûholdak nem látják a területet a felhõk miatt, akkor jöhetnek a drónok, mint a precíziós
gazdálkodás új eszközei. A drónok
kirepülnek és a digitális felvételezést a szoftveres program elemzi,
és megállapítja például, hogy a
tízhektáros táblából hármat le
kell permetezni. Amit szintén
akár egy drón fog elvégezni.
Simonfalvi Elemér közölte,
hogy az Agrokem Kft. még az
idén elindít egy ilyen applikációt

kisebb területeken, megfigyelve
mennyire tud mûködni, és összehasonlítva azokkal a területekkel,
ahol a hagyományos technológiákkal zajlik a növényvédelem.
A kötelezõ zöldítéssel kapcsolatban elmondta, hogy a zöldítésben használt növények nagymértékû gyomosodást okoznak, az
ellenük való védekezés pedig
költségnövekedést. Így tört elõ
az olaszperje, ami nagyon nehezen irtható gyomnövény. A keresztesvirágúak szinte kiirthatatlanok a repcébõl, és mivel folyamatosan virágoznak, a rovarkártevõkkel is számolni kell a repcében. Az Agrokem a Saatbau Linz

Kft.-vel keresett erre megoldást.
A gazdáknak olyan zöldítõ keveréket ajánlanak idén, melyben
facélia, alexandria here és mungó
van. Ez a zöldtrágya egyrészt
megfelel az EU zöldítési elõírásainak, másrészt könnyûvé teszi a
gyomszabályozást, és kiválóan alkalmas a talajvédelmére és a tápanyagellátás fokozására.
A termelõknek a klímaváltozással is számolni kell, hívta fel a
figyelmet az elmúlt évi tapasztalatokból is adódóan. Tavaly a búza, az árpa és a repce nagyon
megszenvedte a meleg napokat,
ami a hektolitersúly csökkenésében is megmutatkozott. Mindhárom növény C3-as fotoszintézisû,
melynek intenzitását a hõmérséklet emelkedése csökkenti.
Emiatt nem képesek beépíteni a
tápanyagot, így nem is tudnak
úgy fejlõdni. Miután a klímaváltozással nem lehet mit kezdeni,
emelkedni fog ezen növények
termesztésének kockázata.
A továbbiakban a felvásárlási
árak alakulásáról beszélt. A szója
jelenlegi ára 102–105 ezer forint
tonnánként, míg a repce 110
ezer fölött mozog az elõkötésekben. Az ó takarmányárpa és az ó
takarmánybúza ára 58 és 60 ezer
forint között van, az új kötésekben 48-49 ezer forintra mérséklõdött. Az új étkezési búza ennél
pár ezer forinttal több lehet, minõsége szerint. A HO napraforgónak egyelõre bizonytalan az
ára, a kukorica 45–46 ezer forint
tonnánként.
Simonfalvi Elemér elõadását
termesztési tanácsokkal zárta,
többek között javasolva azt, hogy
a tavasz bio stimulálással induljon
az õszi búzánál és az õszi káposztarepcénél.
Antal Lívia

MEGYE
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AZ ÖSSZEFOGÁS RENDEZVÉNYÉRÕL ÉS A BERUHÁZÁSOKRÓL

Murakeresztúron a böllérfesztivál után
Hatodik alkalommal rendezte meg Murakeresztúr és Fityeház az
egyházközségi böllérfesztivált, melyen a falusi szokások és gasztronómiai hagyományok bemutatására nyolc csapat vállalkozott. A rendezvény szépszámú közönségét nem csak finom falatok, hanem délutántól éjszakáig tartó zenés-szórakoztató programok is várták.

Elsõ alkalommal a Murakeresztúr Fityeház alkotta egyházközség rendezett böllérfesztivált. Látva az ebben rejlõ lehetõséget
Murakeresztúr és Fityeház önkormányzata már a következõ évben
beszállt a rendezvény megtartásába, mint fõ szervezõk. Önkormányzatunk ehhez helyszínt biztosított,
ahol a terep rendezése mellett a
villany- és a vízhálózatot is kiépítette saját költségén – mondta Pavlicz
Lajos, Murakeresztúr polgármestere. – A rendezvény költsége általában 6 és 6,5 millió forint, amit elõre
kell biztosítani. Hetven-nyolcvan
százalékának elõteremtését Murakeresztúr önkormányzata vállalja,
persze ez az összeg pályázati forrásokat is tartalmaz. Az egyházközség

egy disznót. Örömünkre szolgált,
hogy két horvát település, Donja
Dubrava és Goricsán is kiállított
egy-egy böllércsapatot. Úgy gondoljuk, hogy az országos, sõt már
határon túli hírnévre is szert tett
böllérfesztiválunk, mindenképpen
folytatásra érdemes. Az önkormányzatok nélkül szinte lehetetlen
a rendezvény megszervezése. De
kellenek csapatok, és olyan segítõ
kulturális egyesületek is, mint a
murakeresztúri Rozmaring Aszszonykórus.
– Fõ célunk a horvát hagyományok, a horvát népdalok életben
tartása, megõrzése, és átadása az
utókornak – vette át a szót Selek
Mártonné, Erzsike, a kulturális
egyesület vezetõje. – Nagyon jó

Színpadon a murakeresztúri Rozmaring Asszonykórus
pályázata harmadik éve segíti 1,3
millió forinttal a rendezvényt. Önkormányzatunk 1 millió forint igényû pályázatát még nem bírálták el
a rendezvény idejére, így ezt az
összeget is elõre kellett biztosítanunk. Köszönet illeti azt a 40 szponzort, aki támogatta a mostani böllérfesztivált, összesen mintegy 2
millió forinttal. A támogatók közül
kiemelném, az évek óta jelentõs
összeggel segítõket, a Zala Megyei
Önkormányzatot, Szili Gyõzõt, Deák
Istvánt helyi vállalkozókat.
Említést érdemelnek a rendezvény szervezõi: Pavlicz Lajos
Murakeresztúr polgármestere, Tatai István, Fityeház polgármestere,
Bojtor Róbert esperes, Zavarkó József, Murakeresztúr alpolgármestere, valamint Béli Balázsné helyi képviselõ. Rajtunk kívül, 60-70 ember
munkáját igényli a rendezvény
szervezése, és lebonyolítása. Köszönöm a segítõ kezeket. A mostani böllérfesztiválon nyolc csapat vágott le, illetve dolgozott fel egy-

kapcsolatot ápolunk például a szlovén Kapcával, Lendvával, illetve a
horvát Donja Dubravával és
Goricsánnal. Rendszeresen látogatjuk egymás rendezvényeit. Természetesen itthon és a szomszédos
települések rendezvényein is fellépünk. Kezdetben csak énekeltünk,
majd a repertoárt bõvítve olyan hagyományokat állítottunk színpadra,
mint a kukoricafosztás, tollfosztás,
káposztaszelés, kenyérsütés vagy a
szüret. Több alkalommal vettünk
részt Nován az arató versenyen, és
Zalabaksán a cséphadaró és zsuppkötõ versenyen. A közönség tetszésén felbuzdulva a mai élet történéseit is színre vittük, például egy
dologkerülõ mindennapjait, akit
csak a segély éltet. Természetesen
humorral fûszerezve.
Visszatérve a hagyományokra,
nemcsak énekelünk, és színdarabokat adunk elõ, hanem fõzünk is.
Méghozzá hagyományos horvát
ételeket, dödöllét, gánicát, kukoricakását laskát, kukoricaprószát,

LED-FAL BÉRELHETÕ
RENDEZVÉNYEKRE,
SPORTKÖZVETÍTÉSEKRE!

12 m2-ig építhetõ,
állványzattal, hangosítással.
Érdeklõdni:
06-70/451-4900
szervezes@megastarkft.hu

Közös éneklés Bereczki Zoltánnal
hajdinát, trgancát. Szoktunk sütni
kuglófot, diós-mákos kalácsot és
hájas kiflit. Tesszük ezt azzal a céllal,
hogy a fiatalok is megismerhessék
ezeket a régi ételeket. Szívesen sütünk-fõzünk a helyi rendezvényekre, az önkormányzati fogadásokra,
hogy a község vendégei is megismerhessék a hazai ízeket.
– A megyén túl is szereztek ismertséget a kórusnak?
– Igen, hiszen kórusunkkal a Keresztúr nevû települések találkozóin is fellépünk, amelynek mindig
más a helyszíne. Egy meghívásnak
eleget téve ellátogattunk az erdélyi Székelykeresztúrra. Ez volt eddig a tõlünk legtávolabbra esõ település, ahol bemutatkozhattunk.
Mivel színpadi jeleneteket is elõadunk, egy felhívás kapcsán a Heves megyei Adácsra is eljutottunk.
2015-ben, 2016-ban és 2017-ben
is részt vettünk az ott megrendezett amatõr színjátszók háromnapos országos találkozóján. Tavaly
Székesfehérváron volt hasonló találkozón.
– Mi motiválja a tagokat?
– A rengeteg belefektetett
munkát felülírja az a sok élmény,
amit akár helyi fellépéseken szereztünk. Nem beszélve azokról a helyekrõl, ahol megfordultunk, ahol
sok szépet láttunk, és sok jó emberrel ismerkedtünk meg. Nem vagyunk sokan, mindössze nyolcankilencen. Sajnos a mai fiatalokat nehéz bevonni; nem érnek rá, ahogy
mondják. Így nem állunk jól az
utánpótlás tekintetében. Büszkék
vagyunk a kapott elismerésekre.
Kórusunk az Aranypáva Nagydíj
(2009) mellett több alkalommal
aranyminõsítést érdemelt ki a KÓTA
minõsítõin. Hagyományéltetõ munkánkért az Országos Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elismerését
vehettük át 2016-ban.
2015-ben részt vettünk az Idõsek II. Kárpát- medencei kulturális
és mûvészeti vetélkedõjén Pécsen,
és innen tovább jutva Budapesten a
döntõben elsõ helyezést értünk el
csoportos ének kategóriában.
2013-ban átvehettük a Zala Megyei
Közgyûlés Nemzetiségi Bizottságá-

nak elismerését a horvát hagyományápolás és hagyományõrzés
érdekében végzett áldozatos munkánkért. Nagyon fontos visszaigazolás számunkra a Murakeresztúrért Kitüntetõ díj is, amellyel
2006-ban ismert el bennünket az
önkormányzat. Szeretnénk köszönetet mondani az önkormányzatnak és a polgármester úrnak a kórus támogatásáért, és hogy ilyen
sok helyre eljuthattunk – köszönt el
Selek Mártonné.
– Milyen feladatokkal telik el az
év a beruházásokat tekintve? A
folytatásban errõl beszélgettünk a
polgármesterrel.
– Mostanában többször elhangzott, hogy az utóbbi idõben nem
sok minden történt. Valóban voltak
olyan idõszakok, amikor a lehetõségek hiányában kevesebb fejlesztés
valósult meg a korábbiakhoz képest – mondta Pavlicz Lajos. – Az
önkormányzat ekkor is tette a dolgát, hiszen közel két kilométer járdát építettünk. Utakat aszfaltoztunk, illetve korszerûsítettük a közvilágítást, több mint 20 millió forintos saját erõt ráfordítva. Idén három sikeres pályázatot valósíthatunk meg. Ezek egyike a közösségi
közlekedés fejlesztése. A 180 millió
forinttal támogatott projektben
három autóbusz-öböl épül meg,
kettõ az iskolánál, egy a kollátszegi
falurészen. Továbbá az utakon kerékpározható sávok létesülnek,
ami a Deák utca teljes újraaszfaltozását jelenti.
Az önkormányzati hivatal magas
tetõ ráépítésére 30 millió forintot
nyertünk. A hivatalban ezen felül
akadálymentesítést, valamint a nyílászárók cseréjét végeznék el, de a
27 millió forintos igénnyel beadott
pályázatunkat még nem bírálták el.
Az önkormányzati konyha is megújulhat idén szeptemberre, melynek korszerûsítésére 45 millió forint pályázati támogatást kaptunk.
Lényeges dolog, hogy az önkormányzatunk által régóta tervezett
határátkelõ is megépülhet Murakeresztúr és a horvátországi Kotoriba között.
Antal Lívia

A LEGERÕSEBBEK VETÉLKEDÉSE

Világbajnokság Lentiben
Sajtótájékoztató keretében ismertette Horváth László, Lenti
polgármestere, Kutfej Attila, a
Lenti Gyógyfürdõ Kft. ügyvezetõje, Darázs Ádám vb versenyigazgató és Gadó András, a vb technikai vezetõje, hogy 2019-ben Magyarország kapta meg a lehetõséget arra, hogy az ULTIMATE
STRONGMAN – 105 kg Team World
Championship világbajnokságot
megrendezhesse, melynek Lenti
és azon belül a Lenti Termálfürdõ
adhat majd otthont.
A verseny 2019. július 13-14-én
zajlik majd a fürdõ elõtti parkoló-

ban és a fürdõ területén. A két nap
alatt több mint 10 ország legerõsebb emberei mérettetik meg magukat 7 versenyszámban. Az elõzetes jelentkezések alapján USA és
Oroszország is képviselteti majd
magát a rangos eseményen, s persze Magyarország is csatába száll.
Magyarországon kívül Ukrajna
is részt vesz a verseny szervezésében, ami az elõrejelzések szerint
Gadó András, Darázs András, Horváth László és Kutfej Attila
egy igazán érdekes, magas színvoa sajtótájékoztatón.
nalú eseménynek ígérkezik. Március végéig jelentkezhetnek a csa- számokról is nyújtunk majd bõ- senyzõk a helyszínre. Péntek este
patok a versenyre, ezt követõen vebb tájékoztatást. Július 12-én már a nyilvános mérlegelésre is
az induló országokról és a verseny- késõ délután érkeznek meg a ver- sor kerül majd.
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Hármas jubileumot ünnepel idén Alsópáhok
Három jubileumot ülhet 2019-ben Alsópáhok közössége. Ezek közül a legjelentõsebb a település elsõ írásos említésének 760 éves évfordulója, mely köré több program is szervezõdik idén. A helyi vöröskeresztes alapszervezet 50 éves, míg a hatszoros Aranypáva Nagydíjas Bodzavirág Népdalkör 20 éves fennállását ünnepli ebben az évben. A 2019-es esztendõ három nagy beruházás megvalósítását is
hozza a település számára, az önkormányzat sikeres pályázati tevékenységének köszönhetõen.

– Önkormányzatunk a kötelezõ
és az önként vállalt feladatok ellátása mellett a település fejlesztését is szem elõtt tartja. Ehhez pályázati forrásokat és saját erõt tudtunk rendelni az elmúlt tíz évben.
Ennek köszönhetõen idén is több
jelentõs beruházásra kerülhet sor,
a Magyar Falu program keretében
már a jövõ tervezésében gondolkodunk – mondja bevezetõjében
Czigány Sándor, Alsópáhok polgármestere. – Az idei feladatokra rátérve, megkezdtük az önkormányzati hivatallal szembeni korabeli
épület felújítását, melynek utcafronti részében a tájház, míg a hátsó részében a kézmûves mûhely
kap helyet. Ez utóbbi egy nagyobb
közösségi tér lesz, vizesblokkokkal.
A funkcióját illetõen az iskolások
fõzni, sütni tanulhatnak itt, a civil
szervezetek pedig programjaikat
tarthatják meg. Az épület mögötti
területen õshonos gyümölcsfakertet alakítottunk ki tavasszal.
Olyan fajtákat (alma, körte, szilva,
barack stb.) ültetünk, amelyek itt
teremtek régen. A kert mûvelésébe szintén bevonjuk az iskoláskorú
gyerekeket.
Dr. Szabó István professzor
emeritus ennek a programnak a
vezetõje, aki a keszthelyi Georgikonon tanított. Feleségével, Lázár Ibolyával (a keszthelyi majormúzeum igazgatója) írtak egy képekkel illusztrált könyvet a hajdani
alsópáhoki õshonos gyümölcsfákról. A „Szüleink gyümölcsöskertje"
címû kötet önkormányzatunk

lakokat, szigeteljük a falakat, továbbá fûtésrekonstrukciót valósítunk meg. Az elnyert pályázati
forráshoz 15 millió forint saját
erõt teszünk a zsibongó lapos tetejének szigetelésére, illetve az itt
elhelyezendõ napelem-rendszer
kialakítására. Ez a jelentõs nagyságú önerõ is jelzi, hogy önkormányzatunk elkötelezett az iskola korszerûsítésében. A tanév kezdésére
a diákok már birtokba is vehetik. A
tervezett melegítõkonyha kialakítása az iskolában egy második ütemû pályázat kiírása esetében valósulhat meg.
A bölcsõde létesítése tekintetében viszont már beadott pályázattal rendelkezünk. Az óvoda épületében a megszûnt takarékszövet-

nyertünk pályázati támogatást. A
munkát várhatóan augusztusban
kezdjük el. A tetõ átépítése miatt
a hivatal épületében szüneteltetni
fogjuk az ügyfélfogadást egypár
hétig. A legfontosabb lakossági
ügyintézési feladatokat átszervezéssel oldjuk meg, esetlegesen
egy másik épületben. Az új tetõtérben az irattár kap helyet. Az
épület kívül-belül teljesen megújul, új vizesblokkok lesznek, a belsõ tereket is átépítjük. Külsõ hõszigetelést is kap, illetve az új tetõre
visszakerülnek a napelemek. Önkormányzatunk pár éve megvásárolta a Fõ utca 67. szám alatti igencsak romos épület. Ezt elbontjuk,
hogy parkolóhelyeket alakíthassunk ki a hivatal mellett. Azt gon-

Czigány Sándor
anyagi támogatásával nyáron jelenik meg, 800 példányban. Alsópáhok szõlõ- és gyümölcskultúrájáról készül egy másik tanulmány is
a helyi értéktár részeként. Azt szeretnénk, hogy térségünk természeti környezete, szellemi és kulturális öröksége a megyei, az országos és a külhoni értéktárba is bekerüljön.
– Milyen más beruházások
lesznek még idén?
– Egymást érik a feladatok, hiszen a tájház felújítását június végére fejezzük be, június elején viszont már a régi iskolaépület és a
tornaterem komplex energetikai
korszerûsítését is megkezdjük.
Mindkét épületben mûanyag nyílászárókra cseréljük az ajtókat, ab-

Már a tetõfedést végzik a felújítás alatt álló
tájház és kézmûves mûhely épületénél.
kezet helyiségeit alakítanánk át erre a célra. Ha minden jól alakul, akkor 2020 szeptemberében indulhat az elsõ bölcsõdei csoport.
– Megújulhat az önkormányzati hivatal is.
– Ez lesz a harmadik jelentõs
beruházás idén, amelyre szintén

dolom, hogy ezekkel az említett kivitelezésekkel és a már felújított
helyi termékbolttal együtt egy igazán tetszetõs faluközpont jön létre, mindannyiunk örömére.
– Milyen célok megvalósítása
érdekében számítanak a Magyar
falu programra?

LAKOSSÁGI SZEMLÉLETFORMÁLÁST SZOLGÁLÓ PROJEKT ZALASZENTIVÁNON

A községháza utcafronti látványterve, ami szintén megújul idén.
– A Magyar falu program jelenlegi kiírásait ismerve településképi fejlesztésekben gondolkodunk. Ide tartoznak az utak,
járdák, melyek felújítására az elmúlt években nem volt pályázati
kiírás – válaszolt a kérdésre
Horváthné Makó Judit településfejlesztõ. – A mostani lehetõség
csak belterületi önkormányzati
tulajdonú utakra vonatkozik, így
a Kossuth, az Árpád és a Diófa utcát vettük be a projektbe. A tervek most készülnek. Folytatni
szeretnénk a járdafelújításokat
is, melyekhez a pár éve már kész
terveket aktualizálnunk kell. Tervezzük a két temetõ ravatalozójának rekonstrukcióját is. A nagy
temetõ bõvítéséhez idén is telkeket vásárolunk fel. Az orvosi
rendelõ korszerûsítésére is pályázni fogunk. Ennek terveit aktualizálni kell, míg a ravatalozók
tekintetében új terveket készítünk.
– Idén több jelentõs évfordulót
ünnepelhetnek.
– 2019-ben ünnepeljük településünk elsõ írásos említésének 760
éves évfordulóját – vette át a szót
a polgármester. – Júniusi falunapi
fesztiválunkat is ennek jegyében
tartjuk, színvonalas elõadókkal. Az
év folyamán több programot kapcsolunk a jubileumhoz. Önkormányzatunk, ahogy a 750.-re, így
a 760. évfordulóra is kiad egy képes kiadványt, benne a település
fejlõdésének, gyarapodásának elmúlt tíz évérõl.

Május 25-én negyedik alkalommal adunk helyet a KÓTA Aranypáva Népzenei Térségi és Országos
Minõsítõ dunántúli megmérettetésének. Ide kapcsolódik, hogy a hatszoros Aranypáva Nagydíjas Bodzavirág Népdalkörünk idén kórustalálkozó keretében ünnepli 20 éves
fennállását. Ez az év egy harmadik
évfordulóval is megörvendeztet
bennünk, hiszen az alsópáhoki vöröskeresztes alapszervezetünk 50.
életévébe lépett 2019-ben. Megalakulása óta Kiss Józsefné, Terike
vezeti mindenki megelégedésére,
aki jelenleg is a képviselõ-testület
tagja, mondta végül Czigány Sándor polgármester.
A településen mindig is színvonalas közösségi és kulturális élet
folyt, köszönhetõen civil szervezetek aktivitásának, nemkülönben a
Czigány Sándor polgármester által
vezetett önkormányzat támogató
hozzáállásának. Erre mások is felfigyeltek, hiszen a falu vezetõje mecénás kategóriában KÓTA Díjat vehetett át januárban Budapesten.
Az elismerésre a Bodzavirág Népdalkör terjesztette fel. Az indoklás
szerint a kultúrát példaértékûen
támogató tevékenységéért, a Bodzavirág Népdalkör fenntartásáért, a KÓTA népzenei képzések
és az Aranypáva Nagydíjas gálák
színvonalas megrendezéséért kapta a kitüntetést. Az elismerést a
„Kultúra Napja” alkalmából rendezett központi ünnepségen adták át
a polgármesternek.
Antal Lívia

FEJLESZTIK A BALATONI KERÉKPÁROS TURIZMUST

Környezettudatos gondolkodás és életforma Szolgáltató központ épül Keszthelyen
z Élhetõbb Zalaszentivánért Közhasznú Egyesület a
Földmûvelésügyi Minisztérium FM-LSZF/2018-01
azonosítójú, a hazai hulladékgazdálkodással kapcsolatos lakossági szemléletformálást szolgáló pályázatán
támogatást nyert. A projekt célja, hogy a felnövekvõ generációk körében kialakuljon, és tartós értékké váljon a környezettudatos gondolkodás és életforma.

A

A megvalósítás lépései: szakmai tájékoztató fórum, elõadás, rajzversenyek, vetélkedõk, öko játszóházak, családi
programok, szakmai tanulmányút és információs, tájékoztató
kiadvány. A projekt által érintett célcsoport a település lakossága (1067 fõ), mindenekelõtt a fiatal generáció: az óvodások,
általános és középiskolások, akik környezetvédelmi napokon,
telephelybejáráson vehetnek részt.
A településen a szelektív hulladékgyûjtéssel kapcsolatos
célok elérése érdekében fontos a lakosság ezzel kapcsolatos
szemlélet- és gondolkodásmódjának megváltoztatása. A településen hatodik éve részlegesen folyik szelektív hulladékgyûjtés, jelenleg papír és mûanyag/fém palackok zsákos gyûjtése
és a háztartási szemét gyûjtése valósul meg. A szemléletmód
változtatására irányuló magatartás így már tetten érhetõ, de
további elmélyítése szakértõi segítséggel szükséges.
Az egyesület a helyi közmûvelõdés szervezésén túl, közéleti és településfejlesztési feladatokat is vállal. Az értékteremtõ
munkák hatására folyamatosan szebbé, élhetõbbé vált a környezet (sétány, játszótér, közpark), gyarapodott a község épületállománya. Az egyesület 2012 óta mûködteti a települési
IKSZT-t, ahol rendszeresek a környezet- és természetvédelmi
elõadások. Az elmúlt években kezdeményezte a falu szépítését, fásítását, parkosítását, utcafrontok virágosítását a lakosság körében. Cserjéket, örökzöldeket ültettek, padok
helyeztek ki a közparkokba. Az egyesület 2012-tõl szervezõje
és résztvevõje a Te Szedd akciónak. Az egyesülettel közösen
az általános iskola tanulói hat éve folyamatosan részt vesznek
a parlagfûmentesítési akcióban.

Miután a célcsoport elsõsorban a 3–14 éves korosztály, így
a programok többsége is nekik szól. Ezek egyike az öko-pack
játszóház, melynek keretében játékosan tanulhatnak a szelektív hulladékgyûjtésrõl, a tudatos vásárlásról és a komposztálásról. A megszerzett ismereteikrõl vetélkedõkön adhattak
számot. Környezetem védelme szerintem címmel rajzpályázatot is hirdettek az óvodások és az általános iskolások számára,
melynek eredményhirdetését március 22-én, a víz világnapján
tartják. A gyerekek szakmai tanulmányút céljával ellátogatnak
a zalabéri hulladékkezelõ telepre, ahol megismerhetik a szelektív hulladékgyûjtés módjait és elõnyeit. Két alkalommal
környezeti szemléletformáló családi programon is részt vehetnek.
A személetformálás már tetten érhetõ, hiszen az iskolai
farsangra több jelmez is készült újrahasznosított anyagokból
(lásd fotó). A projekt célja éppen a belsõ motiváció megteremtése, hogy a gyerekek akarjanak tenni és tegyenek valamit környezetük jobbá tétele érdekében.

A balatoni kerékpáros szolgáltatások fejlesztésére nyert 1,2 milliárd forintos projekt megvalósításáról írt alá
együttmûködési megállapodást 13
szakmai szervezet Balatonfüreden,
február 22-én.
Princzinger Péter, a Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke elmondta,
hogy a forrás harmadát a 206 kilométeres balatoni bringakörön túl 600 kilométernyi új kerékpáros útvonal kijelölésére fordítják, bevonva a „vérkeringésbe" a háttértelepüléseket, a Balaton-felvidéket, a Kis-Balatont, és a
dél-balatoni térséget is. Körülbelül
ugyanekkora összegbõl három kiemelt szolgáltató központot hoznak
létre Balatonfüreden, Keszthelyen és
Balatonföldváron, ezeknél egyebek
közt lehet majd kölcsönözni, információt, mûszaki segítséget, bicikli-szállítást, vagy túravezetést is kérni. A
fennmaradó egyharmadnyi részt
olyan marketingre, honlapra és egyéb
reklámtevékenységre kívánják fordítani, amely a Balatont kerékpáros-paradicsomként mutatja be. A fejlesztést a következõ 22 hónap alatt kell
megvalósítani.
Bóka István (Fidesz–KDNP), Balatonfüred polgármestere arról beszélt,

hogy az aktív turizmus iránti igény
meredeken emelkedik, így nagy fantázia van a kerékpáros turizmus fejlesztésében. Külön üdvözölte, hogy a
projekt egységes turisztikai csomagot kíván létrehozni az egyébként három megyéhez tartozó üdülõrégióban. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke kiemelte,
hogy a tavaszi és õszi szezonban is
kedvelt kerékpározás fejlesztése jól
szolgálja azt a célt, amiért 5 éve elindították a Nyitott Balaton programsorozatot, hogy ne csak nyári, hanem
egész éves attrakcióközponttá válhasson az üdülõrégió.
A Magyar Kerékpáros Szövetség, a
Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., a
Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztõ
Zrt. és a Magyar Turisztikai Szövetség
Alapítvány alkotta konzorcium a Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP) Irányító Hatósága 2018. év végi döntése értelmében
valósítja meg a projektet. A sikerért
összefogók között vannak az érintett
önkormányzatok, erdészetek, közútkezelõ, hajózási társaság, vasút, nemzeti park, civil szervezet, turisztikai és
vendéglátó szövetség.
MTI

www.zalamedia.hu
www.zalasport.hu
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MEGYE

MOZAIK
keszthelyi Helikon Kastélymúzeum történelmi könyvtára a Hónap
könyve idei kiállítás sorozata
keretében Festetics I. György
halálának 200. évfordulójára
emlékezve olyan köteteket mutat be, amelyek a mecénás gróf
tartalmas életének mozzanataihoz köthetõek.

A

A februári darab Makó Pál
1761-ben kiadott metafizikai
tankönyve, mely hû társa volt
Festetics diákéveinek. Ifjúkorának
meghatározó helyszíne volt a
bécsi Collegium Theresianum (Teréz Akadémia), ahol 13 éves korától, 1768-tól 1775-ig tanult. Nagy
kitartásról tett tanúbizonyságot,
rendkívül jó szellemi képességekkel rendelkezett. Itt volt tanára
Makó Pál, akinek a magyar diá-
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„MEGTALÁLNI A KIKÖTÕT, REMÉNY ÉS SZERENCSE, JÖJJETEK!”

Festetics emlékév-könyv
kok közül éppen õ volt a legjelesebb tanítványa. A matematika,
a kísérleti fizika, a mechanika tanára 1763 és 1777 között dolgozott a Teréz Akadémián, mint a
barokk kor tudományos eredményeinek népszerûsítõje, jelentõs
tevékenységet fejtett ki, pályáját
kiemelkedõ tankönyvírói munka
is jellemezte. A tõle származó
most bemutatott könyv oldalai
közt mind a mai napig ott vannak
Festetics kézzel írott jegyzetei,

az elõzékoldal belsõ oldalán saját
kezû latin nyelven írt bejegyzését is olvashatjuk, magyar fordítása: „Megtalálni a kikötõt, remény és szerencse, jöjjetek!”
A szép kivitelû, korabeli barokk
bõrkötésben lévõ oldalak jó állapotban vannak, jól olvashatóak. A
kötetet a kastélymúzeum könyvtárában tekinthetik meg az érdeklõdõk. A látogatók továbbá újból
szemügyre vehetik, immáron restaurált formában a kiállítássorozat

FACEBOOKOS MÛVÉSZETI CSOPORT KIÁLLÍTÁSA HÉVÍZEN

tavaly áprilisban bemutatatott darabját, a Werbõczy István országbírói ítélõmester által összeállított
„Nemes Magyarország Szokásjogának Hármaskönyve” címû,
1517-ben kiadott kötetet. Ugyancsak restaurálásra került látnivaló
az egész földkerekség kiváló városait bemutató, 1617-ben Kölnben
megjelent
térképgyûjtemény
hatodik darabja. A koros könyvek
a látogatók adományaiból újultak
meg.

XI. KESZTHELYI ESKÜVÕ KIÁLLÍTÁS

„Nekünk Zakynthos" Házasulandó párokat vártak
Hitter Ferenc mûvészeti író
nyitotta meg a hévízi Muzeális
Gyûjteményben
a
Nekünk
Zakynthos címû tárlatot február
elején.

A „Nekünk Zakynthos” egy
facebookos csoport mely hivatásos, amatõr mûvészekbõl és mûvészetpártolókból áll. A csoport
Magyarországról és Erdélybõl érkezett mesterei s az amatõr festészet iránt elkötelezett tagjai tavaly júniusban közösen vettek
részt a Kovács Emil Lajos képzõmûvész által szervezett alkotótáborban, a csodás görög szigeten:
Zakynthoszon. A Nagybányai
Északi Egyetem festészeti szakán
végzett képzõmûvész elsõ alkalommal szervezett alkotótábort
és az ott készült remek alkotásoknak hamar híre ment.
Mesélõ olajfák, kikötõi halászbárkák, csodás naplementék és
napfelkelték, vitorlás- és csónakkikötõk, a Navaggio-öböl és szikla, a citromligetek, a tengeri hullámok varázsa és igézõ káprázata
ejtik rabul a kiállítás szemlélõit. A
vendégeket dr. Szántó Endre

Tizenegyedik alkalommal rendezték meg a Keszthelyi Esküvõ
kiállítást február második szombatján a Balaton Színházban. Ezúttal sem hiányoztak a kiállítók, bemutatók, kóstolók, különlegességek és ajándékok. Mindezek között válogathattak az ismét
szép számban érkezett látogatók, hiszen mindent megtalálhattak, ami egy tökéletes esküvõhöz nélkülözhetetlenül szükséges.

helytörténész köszöntötte, majd
jelezte: Hermann Katalinnak, a
tárlat rendezõjének nem volt
egyszerû a feladata. Vegyes
anyagból kellett összhangot teremtenie a különféle stílusok között, de a siker nem maradt el.
Méltatásában Kovács Emil Lajos képzõmûvész kiemelte: a gyönyörû tíz napot e bemutatóval
tetõzték be a sokféle helyrõl, sokféle kultúrkörbõl jött „képmutatók”, hogy mediterrán hangulatú
képeikkel a harmóniáról tegye-

nek tanúbizonyságot. A Pyrgos
Görög Zenekar és Néptánc Együttes hévízi show mûsora pedig ehhez kínált kiváló muzsikát. A mediterrán tájképfestészet külön albumba kívánkozó különleges csodáit megalkotó mûvészcsoport
ténykedését, Nagy Jenõ hévízi
galériatulajdonos szerepvállalását, a hévízi múzeum vezetõinek
helytállását megdicsérõ mûvészeti író is a méltó folytatásban
reménykedett.
Nemes Norbert

VALENTIN-NAP A BALATONI MÚZEUMBAN

Bor- és pezsgõkóstolóval
A nászéjszakák borát is megkóstolhatták a szerelmes érdeklõ- bár-asztalra, tematikus csoportdõk azon a bor- és pezsgõkóstolóval gazdagított tárlatvezetésen, ban kerültek föl a vérpezsdítõ
amelyet a keszthelyi Balatoni Múzeumban rendeztek.
itókák. Az egykori bálok legnemesebb, szépen habzó pezsgõ
itala mellett a cserszegtomaji
A farsang a bálok és az eskü- lumokról. A Balaton-felvidéki irsai olivér, a magyar nemesítévõk idõszaka is. Régen, ezekben Borvidék különleges helyének, sû hibrid csemege- és fehérbora hetekben szerelmek szövõd- tájának ízeit és illatait hozta el szõlõ fajtából készült nedû; totek, kapcsolatok váltak hivata- Buzás Gábor, a Cserszegtomaji vábbá a tüzes somlói cuvée; illossá. Ezért döntött úgy a múze- Bõdy-birtok szõlész-borásza. letve a testes, fûszeres zamatú
um vezetése, hogy egy olyan Négy különlegesen feldíszített kadarka.
különleges alkalmat szervez,
amikor a vendégek a régi keszthelyi bálokat megidézve, a legfinomabb pezsgõvel is koccinthatnak és ráadásként belekortyolhatnak a nászéjszakák rabul
ejtõ nedûjébe is.
A lélek és szellem kényeztetésére is szánt program összeállításában Major Katalin, az intézmény marketinges mûvészettörténésze segédkezett. A Balaton legrégebben alapított és
máig egyetlen „hivatalos” múzeumában, a farsangi kiállításhoz kapcsolódva: Gyanó Szilvia
néprajzkutató mesélt az udvarlás szabályairól, a szerelmi ajándékokról és a különféle szimbó-

pás kollekcióját, majd a tombolasorsolás után kérdésekre válaszolt. Esküvõi ruhák, alkalmi ruhák, virág, dekoráció, fotó-videó, esküvõi torták, vendéglátás, szépségápolás, ajándékötletek, ékszerek, meghívók, esküvõi táskák, origami dekoráció,
A díjmentesen látogatható donságaival. A nap sztárvendé- kiegészítõk is mind-mind feltakiállításon számtalan szolgáltató geként Makány Márta divatter- lálhatók voltak az este záródó
mellett az esküvõhöz kapcsoló- vezõ is felvonultatta színpom- programon.
dó tanácsadással, smink, frizura
és természetesen esküvõi ruha
bemutatóval várták az érdeklõdõket a szervezõk. Már délelõtt
elkezdõdtek a pódium beszélgetések majd egy rendezvények
zenei szolgáltatását segítõ DJ
mutatkozott be.
A kora délután kezdõdõ divatbemutatón a Kékház Esküvõi
Szalon mutatta be ünnepi kollekciójának legjavát. Pál Kriszti
énekesnõ is megmutatta, mire
is képes, a hangját illetõen.
Gyergyai Krisztina szín- és stílustanácsadó arra kereste a választ,
hogy milyen menyasszonyi ruhát válasszon egy bölcs ara, aki
tisztában van a testi-lelki tulaj-
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