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Zalaapátiban felavatták az
önkormányzat által létesí-
tett Trianon-emlékparkot,

ahol megkondították a 1920-as
békediktátum 100. évfordulójára
készíttettet harangot. Az ese-
ményt az Apáti nevû települések
23. találkozója fogta össze.

Vincze Tibor polgármester kö-
szöntõjében kiemelte: 2020 az
összetartozás éve, így a park emlé-
ket állít minden hazai és külhoni
magyarnak, aki Trianon miatt fizi-

kailag és lelkileg is sokat szenve-
dett. Mint fogalmazott: Trianont
többféleképpen értelmezik,
„egyet azonban mi magyarok le-
szögezhetünk, három dolog vezé-

relte az akkori nagyhatalmakat: a
harag, a gyûlölet és a megtorlás,
mi pedig nem felejtünk és emléke-
zünk”. Éppen ezért mindent meg
kell tenni azért, hogy a jövõ gene-

rációja se felejtse el az ellenünk, a
vesztesek ellen irányult békediktá-
tum aláírásának körülményeit és
annak következményeit.

(Folytatás a 2. oldalon.)

Zala megye fejlõdése példamu-
tató, hangsúlyozta, kiemelve a
legfontosabb fejlesztéseket: az
M70-es, M7-es utakat, a sármellé-
ki reptér fejlesztését, a jármûipari
tesztpálya több mint 70 százalé-
kos készültségét, mely az egyik
legnagyobb beruházás. Majd a Za-
laegerszegen megvalósuló had-
ipari fejlesztést említette, amely-
rõl a közelmúltban történt megál-
lapodás. Dr. Pál Attila szólt a me-
gyei TOP keret felhasználásról, a
Magyar Falu program céljairól, a
versenyképesség további javításá-
ról, a szomszédos országok közöt-
ti együttmûködésrõl, kiemelve a
magyar–szlovén kapcsolatokat. 

Benkõ Tibor köszöntõjében ar-
ról beszélt, hogyan, hányfélekép-
pen lehet szolgálni egy nemzetet.
A haza szolgálata sok erõfeszítést

kíván mindenkitõl, ezért a hit, ki-
tartás, elszántság és akarat az,

ami sikerre vihet egy országot. El-
ismerõ szavakkal szólt a megye és
Zalaegerszeg sikereirõl, további
eredményes munkát kívánva.

Az ünnepi köszöntõk után a
honvédelmi miniszter és a megyei
közgyûlés elnöke kitüntetéseket
adott át. Zala Megye Díszpolgára
kitüntetõ címet idén dr. Sipos
Gyula megyei rendõrfõkapitány
kapta Zala megye közbiztonságá-
ért végzett példaértékû munkája
elismeréseként. 

A Zala Megye Közigazgatásáért
Díjat Szabó Józsefné Mike-
karácsonyfa község volt polgár-
mestere kapta a közösség szolgá-
latáért végzett példaértékû tele-
pülésvezetõi munkájáért. Zala Me-
gye Egészségügyéért Díjat dr.
Gárdos Sándor (Keszthely) vehet-
te át több évtizedes szakmai fel-
készültséggel, emberséggel vég-
zett gyógyító tevékenysége elis-
meréseként. Zala Megye Szociális
Gondoskodásáért Díjban részesült
Gulyásné Belinszky Ilona, a
Zalaszentgróti Szociális, Család- és
Gyermekjóléti Központ intéz-

ményvezetõje a civil életben vál-
lalt önkéntes közösségszervezõ
munkája elismeréseként.

A testület Zalai Pedagógus Díj-
ban részesítette Némethné Sza-
kács Irént, a Tófeji Kincskeresõ Ál-
talános Iskola tanítóját több évti-
zedes lelkiismeretes pedagógusi,
közösségfejlesztõ munkájáért. Za-
la Megye Sportjáért Díjat Gellei
Imre vette át több évtizedes
eredményes kiváló felkészültség-
gel végzett edzõi tevékenységé-
ért. Zala Megye Sportjáért Díjban
részsült még a 100 éves tevé-

kenysége elismeréseként a ZTE.
Az elismerést Balaicz Zoltán pol-
gármester és Bodrogi Csaba válo-
gatott kosárlabdázó vette át.  A
közgyûlés Zalai Civil Társadalo-
mért és Nemzetiségekért Díjat
adományozott Keszthely Város
Idõsügyi Tanácsának, az elisme-
rést Nagy Bálint polgármester
vette át. Zala Megyei Fejlesztésé-
ért Díjban részesítették Rodekné
Hederics Erikát (Nagykanizsa) ki-
váló színvonalú térségfejlesztõ
munkájáért. Zala Megye Fejleszté-
séért Díjat kapott magas színvo-

nalú közszolgáltatásért, innovatív
tevékenységért és társadalmi sze-
repvállalásáért a Zalavíz Zrt. A me-
gyegyûlés Zala György Díjat ado-
mányozott Stamler Lajosnak a
megye képzõmûvészeti életében
betöltött vizuális nevelõ munkájá-
nak elismeréseként.

Az elismerésben részesült sze-
mélyek képviseletében dr. Sipos
Gyula osztotta meg ünnepi gon-
dolatait a jelenlévõkkel. Az állófo-
gadáson Vigh László országgyûlési
képviselõ, miniszteri biztos mon-
dott pohárköszöntõt. 

ÜNNEPI KÖZGYÛLÉS A MEGYEHÁZÁN

Hit, kitartás, akarat

Dr. Halász Zsolt jogi és igazgatási ügyekért felelõs helyettes
államtitkár, dr. Sifter Rózsa és Vincze Tibor
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Dr. Pál Attila

A hétvégén megtartott megyei ünnepi közgyûlésen – melyen részt
vett Benkõ Tibor honvédelmi miniszter –, elsõként dr. Pál Attila, a me-
gyei közgyûlés elnöke köszöntötte a résztvevõket. Ünnepi beszédé-
ben hangsúlyozta: az összefogás, a közös cselekedet képes megállíta-
ni a téves eszméket, ezért a bizalom mindig nagyon fontos tényezõ.

„NEM FELEJTÜNK ÉS EMLÉKEZÜNK”

Trianon-emlékpark Zalaapátiban
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Az eddigi kutatások
alapján a baromfik
nem érzékenyek az

embert megtámadó koronaví-
rusra, ugyanakkor a világjár-
vány okozta keresletcsökkenés
a hazai baromfiágazatot is hát-
rányosan érintette. A Szent Ist-
ván Egyetem Georgikon Kar és
a Bécsi Állatorvos-tudományi
Egyetem CEPI elnevezésû kö-
zös projektje éppen ezért bír
nagy jelentõséggel, melyben a
két egyetem a minõségi és biz-
tonságos baromfitermékek elõ-
állítása érdekében mûködik
együtt.  

– A Bécsi Állatorvos-tudomá-
nyi Egyetem Baromfi Klinikája
Ausztria vezetõ oktatási és kuta-
tási intézménye a baromfi
egészségügy területén. Karunk
pedig a hazai baromfitakarmá-
nyozási kutatások egyik vezetõ
intézménye, amely szerteágazó
szakmai kapcsolatrendszerrel
rendelkezik – vezette fel a be-
szélgetést dr. Molnár Andor, a
Szent István Egyetem Georgikon
Kar Állattudományi Tanszékének
tudományos munkatársa. –
Együttmûködésünk közös kuta-
tásokat, tanácsadási és oktatási
tevékenységeket foglal magá-
ban a két intézmény eltérõ, de
egymást kiegészítõ tudományos
profiljának és infrastruktúrájá-
nak kihasználásával. A baromfi-
termelés takarmányozási és
egészségügyi szempontjainak
együttes kezelése a téma példa
nélküli megközelítését jelenti a
régióban, és azon túl is.

– Mi a célja a projektnek?
– Az Interreg V-A Auszt-

ria–Magyarország Együttmûkö-
dési program támogatásával
megvalósuló projekt a minõségi
és biztonságos baromfi termé-
kek elõállítására, valamint a
zoonótikus (állatról emberre ter-
jedõ) megbetegedések számá-

nak csökkentésére irányul, ami
Ausztria és Magyarország közös
célja. Mindkét országban kiemel-
kedõen fontos téma az állatjólét
javítása, a környezetszennyezés
csökkentése és a baromfik gén-
módosított összetevõktõl (GMO)
mentes takarmányokkal való el-
látása. E célok eléréséhez a ba-
romfi egészségügyi és a barom-
fitakarmányozási szempontok
alapvetõ jelentõségûek.

– Jelent-e veszélyt a ba-
romfikra az embert megtáma-
dó újtípusú koronavírus?

– Az új típusú koronavírus fel-
tehetõen denevérekrõl adaptáló-
dott emberekre, az eddigi kuta-
tások alapján a baromfik nem fo-
gékonyak rá, így nem terjesztik a
betegséget. Ennek ellenére a ha-
zai baromfi ágazatban is komoly
károkat okozott a járvány. A ta-
karmány alapanyag importjának
nehézségei valamint a baromfi-
hús exportjának átmeneti leállása
miatt jelentõs készletek halmo-
zódtak fel, ami a baromfihús árá-
nak csökkenését eredményezte.
Az EU legnagyobb termelõjénél,
Lengyelországban 37 százalékos
volt az árcsökkenés.

– Beszélhetünk a csirkék
esetében koronavírusról?

– Igen. A háziállatoknak, köz-
tük a csirkéknek is megvannak a
saját koronavírusaik, amik sok ha-
sonlóságot mutatnak az ember új
típusú koronavírusával, azonban
ezek az emberre nézve ártalmat-
lanok. A csirkék koronavírusa a
SARS-COVID-19-hez hasonlóan
légúti tüneteket okoz, erre utal
az elnevezése is, fertõzõ légcsõ-
gyulladás. A lappangási idõ vi-
szonylag rövid, 1–3 nap után je-
lentkeznek a tünetek, amelyek
tüsszögés, orrfolyás, zihálás,
esetleg könnyezés és a fej meg-
nagyobbodása, emellett a tojás-
termelés és a testtömeg-gyara-
podás visszaesése tapasztalható.
A megbetegedés általában 10–14
napig tart és ez idõ alatt az álla-
tok leküzdik a betegséget, amit
viszont másodlagos baktériumos
fertõzések súlyosbíthatnak. A
gyógyulást követõen a vírust
még hetekig üríthetik nagy
számban a fertõzésen átesett
madarak. Érdekesség, hogy a ma-
darak koronavírusának sok vari-
ánsa létezik és a vakcinázást az
adott földrajzi régióban jelenlevõ
variánsokhoz kell optimalizálni,
mivel egyetlen vakcina nem véd
az összes madár koronavírus-va-
riáns ellen. Ezek a variánsok kü-

lönbözhetnek a megbetegítõ-ké-
pességük tekintetében is, például
a QX elnevezésû variáns tojótyú-
kok tojásrakásának elmaradását
okozza („false layers”). Ezek a
tyúkok sokszor szebb tollazatot
mutatnak társaikhoz képest,
esetleg pingvinszerû tartást
vesznek fel, ám tojástermelésük
jelentõs mértékben elmarad az
átlagtól. Az intenzív baromfitar-
tásban ezért a csirkeállományo-
kat több alkalommal, többféle va-
riáns ellen immunizálják már a
keltetõtõl kezdõdõen egészen a
tojástermelés megkezdéséig.

– Milyen kimeneti eredmé-
nyeket várnak a projekttõl? 

– A projekt eredményei ma-
gukban foglalják a tudományos
közönség, a baromfitermelõk és
takarmány-elõállítók, valamint a
fogyasztók számára szóló közös
publikációk megjelentetését  – az
utóbbi célközönség számára „fo-
gyasztható” módon, hiszen nem
rendelkeznek szakmai ismeretek-
kel. A két egyetem ezen együtt-
mûködése is a szélesebb körû is-
meretek megalapozását hozza
magával a hallgatók számára. A
projekt mindemellett a két or-
szág baromfiszektora közötti in-
tenzív kapcsolat megteremtését
szolgálja, melynek célja a jó gya-
korlatok átadása és a közös kihí-
vások kezelése. A jelen együtt-
mûködés hosszú távon számos új
projektet generálhat a baromfi-
termelés területén mindkét or-
szág számára – hangsúlyozta dr.
Molnár Andor.

KORONAVÍRUS

A csirkék már megtanulták a leckét

(Folytatás az 1. oldalról.)
Dr. Sifter Rózsa, Zala megye

kormánymegbízottja azt hangsú-
lyozta: Magyarország kormánya
kiemelt figyelmet fordít a nemzet-
egyesítésre, hogy a határon túl
élõ magyarok is az anyaországhoz
tartozóknak érezhessék magukat.
A kormány ezért támogatja az
olyan megemlékezéseket, amit
Zalaapáti önkormányzata rende-
zett meg az Apáti nevû települé-
sek részvételével, kifejezve az ösz-
szetartozást, ami a magyarság
fennmaradásának alapja a határon
innen és határon túl. Hozzátette:
„A magyarság számára a harang
nemcsak a közösség lelke, hanem
a nemzet emlékezete is egyben. A
harangok történelmünk dicsõsé-
ges pillanataira emlékeztetnek, és
a legfájdalmasabb tragédiáink ide-
jén is hozzájuk fordultunk viga-
szért. 1920. június 4-én az ország
minden templomában félreverték

a harangokat, amelyek együtt sír-
tak a lesújtott és megcsonkított
nemzettel”.

A Miniszterelnökség nemzet-
politikáért felelõs államtitkársága
támogatásából létesített Trianon-
emlékparkot Cséry Gergõ plébános
áldotta meg. Az Apáti nevû tele-
pülések polgármesterei emléktáb-
lát helyeztek el, majd egyesével
megkondították az összetartozás
harangját. 

A program az Apáti nevû tele-
pülések találkozójával folytatódott
a községháza melletti rendez-
vénytéren. A szervezõk nagy saj-
nálatára a járványhelyzet miatt a
határon túli falvak képviselõi nem
tudtak eljönni. Az eseményen így
csak 11 hazai település vezetõsé-
ge képviseltette magát. A jelenlé-
võk megismerkedhettek az Apáti
mézessel. Az új ellenálló csemege-
szõlõ-fajtát Kocsis László profesz-
szor, agrármérnök nemesítette.

A másfél kilométer mélységûre
tervezett és 70 C-os vizet termelõ
kút fúróberendezésének beindítá-
sával egybekötött eseményen
mondott köszöntõjében Horváth
László polgármester kiemelte: a
város még 2016-ban pályázott a
helyi adottságokhoz illeszkedõ,
megújuló energiaforrások kiakná-
zására irányuló energiaellátás
komplex, hitel felvétel nélküli
megvalósítására. Négy évvel ez-
elõtt azután megnyerték a támo-
gatást a geotermikus megújuló
energiára alapozott távhõellátás
megvalósítására a jelenleg is üze-
melõ épületek, intézmények, kö-
zösségi oktatási célú létesítmé-
nyek, hivatalok hõellátása érdeké-
ben. Tíz közcélú épület számíthat
legalább 25 évig fenntartható
energiaellátás biztosítására úgy,
hogy legalább 60-70 százalékos
megtakarítást érnek el a környe-
zetterhelés mérséklésében. Köz-
tük: a rendelõintézet, a városi
könyvtár, a mûvelõdési központ, a
polgármesteri és a járási hivatal, a
gimnázium, a Mesevár Óvoda

székhelye és Petõfi úti telephelye.
A Vörösmarty és Arany általános
iskolák mellett a Lámfalussy szak-
képzõ iskola is energiatakarékosan
oldhatja meg a fûtését. 

A fürdõben a termálkutak által
kitermelt víz gyógyvízminõsítéssel
rendelkezik, ezért e kutak bõvíté-

se fûtési célzattal nem volt meg-
valósítható. Újdonságként létre-
hoznak egy termelõ termálvíz-
kutat az 531/75 helyrajzi számú
önkormányzati területen és egy
visszasajtoló kutat a Városgazdál-
kodási Kft. telephelyén. Az intéz-
mények közvetlenül egy termálvíz
keringetéses távhõrendszeren ke-
resztül mûködnek majd. Három ki-
lométer hosszban hõvezeték-csõ-
rendszer is kiépül a gázfûtés kivál-
tására. 

Vigh László országgyûlési képvi-
selõ, miniszteri biztos úgy látta,
hazánk és Lenti városa is jól sáfár-

kodik az óriási édes- és termálvíz
kinccsel. Az országban párját ritkí-
tó kezdeményezés ráadásul a
fenntarthatóság és környezetvé-
delem jegyében indult el -mondta. 

Dr. Botos Barbara klímapolitiká-
ért felelõs helyettes államtitkár
arról szólt, hogy nemzetstratégiai
jelentõségû az energiaellátás biz-
tonsága. A jövõben – a Lentihez
hasonló – tiszta, okos, nem idõjá-
rásfüggõ, helyben kitermelhetõ,
más energiaforrásokkal kombinál-
ható és megfizethetõ energia biz-
tosítása kerül uniós fókuszba.  

Nemes Norbert

Trianon-emlékpark
Zalaapátiban
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Geotermikus fûtés Lenti közintézményeiben
Lenti Város Önkormányzata és a Lenti Városgazdálkodási Kft. a

„Geotermikus fûtési rendszer kialakítása a város közintézményei-
ben” címû pályázat nyitóünnepségét tartotta szeptember második
szerdáján az Átkötõ utca 2. szám alatti társasház elõtti zöld terüle-
ten. A jövõ tavaszi projektzárásig közel egymilliárd forintot költhet-
nek el a termálvagyon hasznosítására.
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Az INTERREG V-A Szlové-
nia–Magyarország Együttmûkö-
dési Program 2014–2020 pályá-
zati forrásaiból támogatott
„Complex visitor guide system,
tourism promotion and cross-
border road access in the
Slovenian Hungarian border reg-
ion” címû, Guide2Visit rövid cí-
mû, SIHU101 azonosítószámú
projekt keretében három próba-
út valósult meg.

Az elsõ próbaút 2020. március
4-én került megrendezésre. A
résztvevõ vendégek nyolcan ér-
keztek Zalakarosról, a Hunguest
Hotel Freya-ból. A gyülekezõ reg-
gel 9 órakor volt a szálloda recep-
cióján. A csoport kisbusszal uta-
zott Lentibe, a Lenti Gyógyfürdõ
és Szent György Energiaparkba,
ahová 10 órakor érkeztek meg. A
vendégek igénybe vették a fürdõ
szolgáltatásait: többek között
gyógyfürdõ, élményfürdõ és sza-
una is a rendelkezésükre állt. Az
étkezés a Lenti Gyógyfürdõ és
Szent György Energiapark Fre-
gatt éttermében, büféebéd kere-
tében zajlott. A kerékpártúra 14

órakor a Lenti Gyógyfürdõ és
Szent György Energiaparktól in-
dult. A vendégek a lendvadedesi
Víztározóhoz, tekertek, majd rö-
vid pihenõ és frissítõ után folytat-
ták útjukat Lendvára, a Vinarium
kilátótoronyhoz. Lendváról busz-
transzferrel utaztak vissza a szál-
láshelyre, Zalakarosra a Hunguest
Hotel Freya-ba.

A második próbaútra 2020. jú-
lius 11-én került sor. A résztve-
võk a Hunguest Hotel Freya ven-
dégei voltak. Az ötfõs csoport a

szálloda elõtti parkolóból kis-
busszal indult Szlovéniába, a
lendvai várhoz. A busz 10 órakor
érkezett meg a várhoz, ahol a
vendégek megtekintették a helyi
kiállításokat. A várlátogatás után
ültek kerékpárra a résztvevõk.
Úticéljuk a Dabronak település
mellett található Bakonaki tóhoz,
ahol a meseparkot, az energia-
parkot, és a Szent Vid kápolnát és
forrást is meglátogatták. Ezután
a Bakonaki Kalandpark pályáit

próbálhatták ki a vendégek. Az
ebédet már Magyarországon, a
nemesnépi Abbázia Country Club
éttermében fogyaszthatták el a
túrázók. Az utolsó állomás
Márokföld volt, ahol a kalandpark
után az Artjárót és a Tündérker-
tet is megtekintették. Márok-
földrõl busszal utaztak vissza a ki-
indulási pontra, a Hunguest Hotel
Freya-hoz.

A harmadik próbaút 2020. au-
gusztus 15-én zajlott le, 6 fõ
részvételével. A vendégek ezút-

tal is Zalakarosról, a Hunguest
Hotel Freya-ból érkeztek. A cso-
port 9 órakor kisbusszal indult a
szálloda parkolójából Nemes-
népre. 10 óra 10 perckor érke-
zett meg a busz az Abbázia
Country Club lovardájához, ahol
lovas programon vehettek részt
a vendégek. A program tartal-
mazta a lovarda bemutatását és
lovaglási alapismeretek oktatását
a tapasztalattal nem rendelkezõk
részére, és természetesen lovag-
lást. A lovaglás után kerékpárral
hajtottak át a vendégek a Sárber-
ki Horgásztóhoz, ahol a büfében
elfogyasztották ebédjüket, me-
lyet horgászprogram követett
tósétával egybekötve. Ennek vé-
geztével busszal utaztak vissza  a
szállodába.

A projektet népszerûsítõ
online marketingkampány szep-
tember 10-ével lezárult. Célja
volt a projektpartnerek által kiala-
kított turisztikai programcsoma-
gok népszerûsítése, a program-
csomagokban meghatározott
célcsoportok számára, valamint a
Guide2Visit projektrõl készült
image-film népszerûsítése. A
szlovén–magyar határtérségben
található turisztikai vonzerõk
népszerûsítése érdekében
„Szelfizz és nyerj!” címen nyere-
ményjáték is kapcsolódott a kam-
pányhoz. A játék célja volt megta-
lálni azt a túrázót, aki a legnép-
szerûbb szelfit készíti el magáról
úgy, hogy a kihelyezett QR-kód is
látható az adott turisztikai vonz-
erõ helyszínen.

Projekthonlap:

http://guide2visit.eu/

Facebook profil:

https://www.facebook.com/guide2visit/
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A Zala Megyei Közgyûlés
szeptember 17-i ülésén meg-
hallgatta és elfogadta a megyei
rendõrfõkapitány beszámolóját
Zala megye közbiztonságának
helyzetérõl és a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekrõl,
feladatokról, majd jogszabály-
ban rögzített jogkörével élve
véleményezte az új megyei
rendõrfõkapitány kinevezésére
irányuló javaslatot. Ennek kere-
tében egyetértett dr. Vereckei
Csaba Iván rendõr dandártábor-
nok Zala Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság vezetõjévé történõ ki-
nevezésével, miután dr. Sipos
Gyula rendõrfõkapitány 2020.
november 30-ával nyugdíjba
vonul. 

A továbbiakban a testület
meghallgatta és elfogadta a
Zala Megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság vezetõjének a
szervezet 2019. évi tevékeny-
ségérõl szóló beszámolóját.

Havasi Bálint, a Göcseji Mú-
zeum igazgató-helyettese sze-
mélyében a közgyûlés új tagot
választott a Zala Megyei Érték-
tár Bizottságba Kaján Imre mú-
zeumigazgató nyugdíjba vonu-
lása következtében.

A pénzügyi kihatású dönté-
sek között módosította a 2020.
évi költségvetését, majd jóvá-
hagyta a Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Program
(TOP) központi maradványfor-
rása terhére a Kerka-teskánd

és Tornyiszentmiklós között
tervezett kerékpárút megépí-
tésére irányuló, az érintett te-
lepülési önkormányzatokkal
konzorciumban megvalósítani
kívánt fejlesztés támogatási
kérelmének benyújtását a TOP-
1.2.1. felhívás keretében. 

A megyi közgyûlés végeze-
tül jóváhagyta a Zala Megyei
Önkormányzat projektpartneri
részvételével az Európa a
Polgárokért Program felhívá-
sára benyújtott „EU in youR
pOCKet” címû pályázatot,
amelynek célja az Európai Unió
jövõjérõl, aktuális és releváns
kérdéseirõl az állampolgárok-
nak szóló széles körû tájékoz-
tatás.

Az útközbeni megállóhelyeken
Berta Tibor kisbíró dobolta ki a
hírt és szórakoztatta a menetet
váró közönséget humoros elõ-
adásával. A felvonulók útja a tó-
parttól visszavezetett a kultúr-
házba, ahol Bécs Tiborné polgár-
mester köszöntötte a megjelen-
teket. Mint mondta, a borterme-
lõ vidékeken az év legfontosabb
gazdasági és közösségi esemé-
nye a szüret és azt lezáró szüreti
felvonulás, illetve mulatság.
Kustánszeget körülölelõ dombo-
kon régóta termesztenek szõlõt,
állítanak elõ bort, ezért a szüreti
felvonulásnak nagy hagyományai
vannak. Az idei rendezvény meg-
rendezését a Kistelepülések kul-
turális eseményei támogatására
kiírt pályázaton a Zala Megyei Ön-
kormányzat által elnyert 350 ezer
forintos támogatás segítette.

A polgármester beszédét kö-
vetõen a Cserta Néptáncegyüttes
lépett színpadra. Késõbb feltálal-
ták a vacsorát, amellyel az önkor-
mányzat vendégül látta a részt-
vevõket, akiket zárásként a Kre-
denc Együttes szórakoztatott.

Kustánszeg önkormányzata a
közösségi programok szervezése
mellett a falu folyamatos fejlesz-
tését is szem elõtt tartja. Ennek
érdekében mindig is nagy hang-
súlyt fektetett a pályázatokra an-
nak reményében, hogy a készíté-
sükbe, a különféle eljárásokba
befektetett munka megtérül a
tervezett projektek megvalósítá-
sával. Bécs Tiborné polgármes-
tert kérdeztük errõl, kihasználva
a szüreti rendezvény szabad per-
ceit.

– A Magyar Falu Programon
(MFP) közösségi tér ki/átalakítás
2020 címû pályázatán idén nyer-
tünk közel 3 millió forintot,
melybõl a közösségszervezõ bé-
rét finanszírozzuk. Az MFP kere-
tében „A” típusú sportparkot
építhetünk, amelynek elõkészí-
tése megkezdõdött. Az IKSZT ud-
varán 40 négyzetméter alapterü-
leten kap helyet 5 eszközzel,
amelyek tolódzkodásra, húzódz-
kodásra, has- és hátizom erõsíté-
sére, valamint fekvõtámasz gya-

korlatokra alkalmasak. Sajnos két
pályázatunk nem nyert ezen a
programon. A közterületek kar-
bantartását szolgáló eszközök
beszerzésére 2,3 millió támoga-
tást reméltünk, három önkor-
mányzati útszakasz felújítására
pedig 9,7 millió forintot, mely
pályázatunkat ismét tartaléklis-
tára tettek. A Magyar Falu Prog-
ramban van még egy elbírálásra
váró pályázatunk. A hivatal, az
orvosi rendelõ, a szálló és a
könyvtár épületegyüttesének fû-
tésrekonstrukcióját valósítanánk

meg. Az új kazán, radiátorok,
csövek beépítésére és a kémény
korszerûsítésére 15,3 millió fo-
rintot várunk. A beruházás szük-
ségességét az is indokolja, hogy
a jelenlegi kazán igencsak el-
avult. A településfásítási prog-
ram keretében 30 fát szerettünk
volna igényelni, az online rend-
szer már az elején nem fogadott
be több pályázatot.

A település domborzati viszo-
nyai miatt folyamatosan kitett a
nagy esõzéseknek. A 2018. júniu-
si felhõszakadás okozta károkra
15,6 millió forint vis maior támo-
gatást nyertünk, melybõl idén
valósíthattuk meg a Petõfi utcai
partfal, a Dózsa úti földárok, va-
lamint a Tölgyfa utca bazaltzúza-
lékos útjának helyreállítását. A
hirtelen lezúduló, nagy mennyi-
ségû esõ kártételével mindig
számolnunk kell, ezért nagy
szükségünk lenne a csapadékvíz-
elvezetés megnyugtató megol-

dására. Várjuk kedvezõ bírálatát
az év elején a TOP-program Tele-
pülési környezetvédelmi infrast-
ruktúra-fejlesztések címû kiírásá-
ra benyújtott 40 millió forintos
pályázatunknak is. A célszerûség
jegyében elõbb a csapadékvíz-el-
vezetést végeznénk el, és utána
a már említett három útszakasz
rekonstrukcióját. A csapadékvi-
zes projektbõl a hivatalig újulna
meg a járda. Ahhoz, hogy a foly-
tatása is meglegyen 19 millió fo-
rint igénnyel az Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejleszté-
sek támogatása jogcímre adtunk
be pályázatot a Belügyminiszté-
riumhoz.

Önkormányzatunk lehetõsé-
geihez mérten idén is tanévkez-
dési támogatásban részesítette
az óvodába, az általános iskolába
valamint a középiskolába járó
gyerekeket. Ennek összege hét

ezer forint volt, melyben 65
gyermek részesült. Minden év-
ben pályázunk szociális tûzifára,
idén 80 köbmétert szeretnénk
kapni.

Idén a koronavírus-járvány mi-
atti óvintézkedéseket betartva
elmaradtak a rendezvények, köz-
tük az augusztusi Falunap. He-
lyette kisebb létszámmal augusz-
tus 8-án nótaestet tartottunk a
kultúrház udvarán, amelyen is-
mét fogadtuk a pákozdi Abajka
Citerazenekart. Bográcsos étele-
ket és dödöllét készítettünk,
amellyel megkínáltuk a jelenlévõ-
ket. A járványveszélyre való te-
kintettel idén nélkülöznünk kell
az idõsek napját. Nem tudjuk, mi
vár ránk az év hátralevõ részé-
ben, de örömünkre szolgál, hogy
a szüreti felvonulással még egy
közösségi rendezvénynek helyt
tudtunk adni, mondta Bécs
Tiborné. 

Antal Lívia

A SZÜRETI MULATSÁG KUSTÁNSZEGEN

Felvonulással, tánccal
A SZLOVÉN–MAGYAR GUIDE2VISIT PROGRAM KERETÉBEN

Határ menti látnivalókat kerestek fel

ÜLÉST TARTOTT A MEGYEI KÖZGYÛLÉS

Új megyei rendõrfõkapitányt neveztek ki

A Bakonaki-tónál levõ Szent Vid-kápolnánál

A második próbaút csapata pihenõt tart Szlovéniában

Kustánszegen nagy hagyományai vannak a szüreti felvonulás-
nak, amit minden évben megrendeznek. Az idei esemény szep-
tember 19-e szombat délutánjára esett. Vidám felvonulókkal teli
lovas szekér, traktorok és más jármûvek vették birtokba a tele-
pülés utcáit. A menet a kultúrháztól indult Parasza településrész
felé, majd a Rákóczi, a Kossuth, a Táncsis és a Jókai utcákon ha-
ladva érkezett meg a helyi horgásztó parkolójába.  

Támogatók: 

Emberi Erõforrások Minisztériuma

Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ
EMT-E-19-0185. számú támogatás

Zala Megyei Önkormányzat
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Kerecsenyben átadták a Ma-
gyar Falu Program 17,5 millió
forintos pályázati támogatásá-
val felújított Erzsébet utcát,
szeptember 18-án. Az ünneplõ-
ket a település árnyas kemping-
jében várták. A menet innen in-
dult el, élén a kanizsai Magic
Ritmo fiataljainak táncos bemu-
tatójával az átadás helyszínére,
a páratlan természeti környe-
zetben fekvõ tó partjára. Az Er-
zsébet utca ugyanis odáig vezet.
Felújításával az önkormányzat
újabb lépést tett a kistelepülés
turisztikai vonzerejének növelé-
se érdekében.    

Manninger Jenõ, a térség or-
szággyûlési képviselõje azt hang-
súlyozta, hogy a beruházás a kis-
település életében jelentõsnek
számít, éppen ezért segíti a Ma-
gyar Falu Program az ilyen célok
megvalósítását. Mint fogalma-
zott, ez a segítség ott érvényesül
igazán, ahol akarat is párosul eh-
hez. A települések többségében
megvan ez a szándék. Ilyen
Kerecseny is, ahol az önkormány-
zat saját erõbõl elvégezte az elõ-
készületi munkálatokat az út re-
konstrukciójához. Az Erzsébet ut-
cára azért esett a választás, mert

útburkolata nagyon tönkrement.
A beruházásnak köszönhetõen
aszfaltossá, ekképpen járhatóvá
vált. Kiemelte, a kistelepülések

bel- és külterületi útjainak rend-
betételével nagy lemaradást
akarnak behozni. A fejlett nyuga-
ti országokra, közte Ausztriára
utalt, ahol régóta még a trakto-
rok is aszfaltos úton közlekednek.
A Magyar Falu Program az utak
mellett intézmények, többek kö-
zött óvodák, orvosi rendelõk,
üres ingatlanok önkormányzati
célú hasznosítását is támogatja.
Választókerületében a 100 tele-
pülésbõl 98 esik a programba,
melyek közül a múlt havi adatok
szerint már 82 nyert. Cél, hogy
minden faluba elérjen ez a segít-
ség, ami élhetõségüket, népes-
ségmegtartási képességüket ja-
vítja, illetve segíti.

Ruzsics Ferenc, a Zala Megyei
Önkormányzat alelnöke méltatta,
hogy a mindössze 265 lelkes
Kerecseny mennyi eredményt
tud felmutatni. Kiemelte a köz-

munkaprogram keretében folyta-
tott zöldségtermesztést, amellyel
a kis falu gazdasági tevékenység-
re vállalkozott, helyi embereket
foglalkoztatva. Mint mondta, a
folytatásban a több települést is
érintõ szennyvízrendszer kiépíté-
se lenne a legsürgetõbb feladat,
ami reményei szerint a ciklus má-
sik felében megvalósulhat. A köz-
mû Kerecsenyben is a további fej-
lõdés feltételeit teremtheti meg. 

Réti Alfréd polgármester el-
mondta, a halastóhoz vezetõ Er-

zsébet utca burkolatának minõsé-
ge már régóta hagyott maga után
kívánnivalót. Az 1990-es években
bitumenes javítást, majd 2014-
ben a közfoglalkoztatás keretében
mart aszfaltos kátyúzást végeztek
el rajta. Mint fogalmazott, ezek a
tények is nagyon jól tükrözik,
hogy a kistelepülések milyen re-
ménytelen helyzetben voltak az
elmúlt idõszakban az út- és a jár-

daépítés terén is. Elérhetõ pályá-
zati lehetõségek nem voltak. A
község számára nagyon távolinak
tûnt, hogy valamikor majd felújít-
hatják az utat. A Magyar Falu
Program hozta meg a reményt
minden tekintetben, hiszen száz
százalékos támogatottsággal tud-
ják megvalósítani pályázataikat. Az
202-es helyrajzi számú Erzsébet
utca ezen program keretében
újult meg 17,5 millió forintos tá-
mogatásból. Az úttest helyreállítá-
sa és aszfaltozása 600 méteren

történt meg. A polgármester
hangsúlyozta, köszönik a kor-
mánynak a lehetõséget. A Magyar
Falu Programban a pályáztatás
menete egyszerû, és az elbírálásra
sem kell sokat várni. S ami a leg-
fontosabb, hogy az elnyert támo-
gatás elõfinanszírozott. Ezt igazol-
ja, hogy idén május 8-ai határidõ-
vel adták be pályázatukat, mely-
nek pozitív elbírálásáról július 14-

én értesültek. Hamarosan neki-
álltak az út kivitelezésének, ami jú-
lius végére fejezõdött be. 

A polgármester továbbá el-
mondta, a faluba bevezetõ Deák
Ferenc utca szintén eléggé rossz
állapotú, amelyhez azért nem
nyúltak ez idáig, mert várakoznak
a több települést is érintõ
szennyvízprojektre. A völgyben
fekvõ Erzsébet utca nincs bent a
tervezett csatornahálózatba, csak
a hegygerincen vezetõ fõ út. Na-
gyon bíznak abban, hogy kiépül-
het a szennyvízközmû, melyet
követõen idõvel a fõ utca re-
konstrukciója is megvalósulhat. 

Aznap még egy átadásnak
örülhettek a helyiek. A nyáron a
hivatal épületében lévõ községi
könyvtárat is felújították a me-
gyeszékhelyi Deák Ferenc Megyei
és Városi Könyvtár 1,2 millió fo-
rint támogatásából. Réti Alfréd
polgármester elmondta, az üve-
ges vitrinben lévõ könyvek min-
dig is értéket jelentettek a falu-
nak, mert azokra állandóan vi-
gyáztak. Nagy öröm volt, amikor
a korábbi helyérõl a hivatalba köl-
töztették a könyvtárat, kialakítva
egy szobát számára. Most még
nagyobb örömmel tölti el, hogy a
támogatásnak köszönhetõen
nemcsak szépre, de színvonalasra
is sikeredett a község könyvtára,
amit új bútorzattal, polcrendszer-
rel, asztalokkal, székekkel láthat-
tak el. Önkormányzatuk a helyi-
ség kifestésével járult hozzá
megújításához. 

A nagykanizsai Halis István Vá-
rosi Könyvtár munkatársai közre-
mûködtek a könyvtár átrendezé-
sében. Az ünnepségen köszöntõt
mondott Dóráné Mészáros Anikó,
a megyei könyvtár könyvtárellá-
tási szolgáltató rendszerének
csoportvezetõje, Czupi Gyula, a
kanizsai városi könyvtár igazgató-
ja valamint Bognár Csilla, a kani-
zsai városi könyvtár könyvtárellá-
tási szolgáltató rendszerének
csoportvezetõje. 

Antal Lívia

Páka díszpolgárává avattuk
Kövér Lászlót, az országgyûlés
elnökét és kedves feleségét, a
településrõl származó Bekk Má-
riát, ezzel is elismerve és meg-
köszönve azt a megannyi segít-
séget, amit õk sok évtizede a
falunak nyújtottak, mesélte
Lukács  Tibor  polgármester, aki
további részleteket is elárult:.  

– A házelnök és hitvese au-
gusztus utolsó hétvégéjén vette
át az ezt jelképezõ díszplakettet.
Képviselõ-testületünk már az el-
múlt évben határozatot fogadott
el a cím adományozásáról, de az
avatási ceremónia járványügyi és
egyéb idõpont egyeztetési ne-
hézségek miatt ez idáig csúszott.
A hagyományos Péter-Pál napi
búcsú és bérmálási alkalom sem
volt megfelelõ számukra, de au-
gusztus végén dr. Székely János,
a szombathelyi egyházmegye
püspökének közremûködésével
sikerült végre tetõ alá hozni a ce-
remóniát. Az ünnepi szertartáson
a megyés püspök megáldotta a
templomkertben álló és nemrég
restaurált Szentháromság-szob-
rot, továbbá a templomunkban
található szintén felújított Mária-
oltárt. Mindezek megvalósításá-
hoz a házelnök saját pénzébõl is
adományozott. Õ a helyi futball
csapat támogatójaként is élen jár,
a januári egyházi bálok alkalmával
pedig fõvédnökként áll helyt ná-
lunk. Az õ ráhatásával a plébánia-
hivatalnak mindig sikerül egy na-
gyobb összeget félretennie, ami-
bõl a környékbeli filiákon is sike-
rül különféle modernizálást elvé-
gezni. Az utoljára adományozott
báli bevételbõl például a templo-
munk padsora alatti fûtés haté-
konyságán tudunk majd emelni. 

A szülõvárosában és az erdélyi
Csíkszentmártonban már díszpol-
gári címmel kitüntetett Kövér
László ünnepi beszédében aláhúz-

ta: a felújított Szentháromság-
szobor és a hitükben megerõsödõ
bérmálkozó fiatalok azt üzenik: a
magyarság továbbra is hûséges
hazánk és Európa  keresztény
gyökereihez.  A felnõtt korának el-
sõ éveiben a faluból elkerülõ,
majd nyaranta a családjával a köz-
ségbe rendre visszatérõ Bekk Má-

ria is nagy megtiszteltetésnek tar-
totta a cím elnyerését.

– Az óvoda felújítását is sike-
rült végrehajtani.

– A Magyar Falu Program mint-
egy 30 millió forint támogatásából
és 6 milliós önerõbõl a rekonstruk-
ciónak egy újabb ütemét sikerült

készre jelenteni. A több mint négy
évtizeddel ezelõtt épített ingatla-
non megújultak a belsõ terek, a
burkolatok, a járófelületek, kor-
szerûsítettük a fûtési rendszert és
napelemeket szereltünk föl. Az
energiahatékonyságot növelve a
gázkazánok mellett új fûtõteste-
ket is beszereltünk. A gyakori be-
ázást pedig tetõcserével sikerült

véglegesen megoldani. Az egy év-
tizeddel korábban zajlott rekonst-
rukciós ütemben már korszerûsí-
tettük a külsõ homlokzatszigete-
lést, a nyílászárók cseréjét és elvé-
geztük néhány vizesblokk cseréjét
is. A villanyszereléssel összefüggõ
munkálatokat önerõbõl kellett

megoldani. Ezen munkákat úgy
igyekeztünk elvégezni, hogy a
rendszer képes legyen arra, hogy
egy lehetséges épületbõvítés so-
rán egy majdani bölcsõdét is ki-
szolgáljon. 

Az ünnepségen részt vett Cse-
resnyés Péter államtitkár, a térség
országgyûlési képviselõje, aki be-
számolt arról, hogy a kormányzat

fõ célja a vidék élhetõbbé tétele.
Erre minden eddiginél nagyobb
költségkeretet igyekeznek biztosí-
tani. Az óvoda avató ünnepségen
tiszteletét tette nálunk Bene Csa-
ba, a Zala Megyei Közgyûlés alel-
nöke, valamint a térség települé-
seinek polgármesterei és a helyi

képviselõk is. Az óvoda alkalma-
zottjaira, a mintegy harminc idejá-
ró apróságra, szüleikre Németh
Csaba, Páka plébánosa kérte Isten
áldását. Magai-Király Eszter óvo-
davezetõ köszönetet mondott
azért, hogy az iskolához hasonló-
an most a kisgyermekeket gondo-
zó és nevelõ intézmény is kívül-
belül megszépülhetett. Az ünnep-
ségen Szõcs Emese vezetõ-
helyettes egy népének elõadásá-
val, a nagycsoportos Kocsis Luca
pedig egy vers elõadásával szer-
zett örömperceket.

– Milyen falumodernizálási tö-
rekvések vannak napirenden?

– A fogorvosi rendelõ és az or-
vosi lakás megújítását szolgáló ta-
vasszal beadott mintegy 30 milliót
igénylõ pályázatunk egyelõre tar-
taléklistán van. A külterületi
dömeföldi településrészen állami
források bevonásával, ugyancsak
a Magyar Falu Program részeként
egy kilenc személyes mikrobusz
beszerzésével indítanánk be a ta-
nyagondnoki szolgálatot, a gon-
dozói hálózatot, a házi segítség-
nyújtást, a szociális étkeztetést.
Egy Leaderes pályázat öt milliójá-
ból rendbe tennénk a temetõi
parkolót. Egy tízmilliós pályázat
hozadékaként, a Tündérkert prog-
ram részeként hegyi utakat aszfal-

toztunk szakaszonként és sok
gyümölcsfát is elültettünk zárt-
kerti területeinken. A tíz fõ mun-
kavállalót foglalkoztató Start köz-
munka programhoz csatlakozva
zöldséget és krumplit termelünk,
rendben tartjuk a két köztemetõt
és a köztereinket. A belterületi
közutak háromnegyede jó állapot-
ban van. Egy BM-es pályázatból és
15 százalék önerõbõl most két le-
romlott közutat szeretnénk mo-
dernizálni. 

A Göcseji Múzeum munkatár-
sai az év végéig berendezik a ta-
valy megszépült tájházunkat, a
restaurálandó anyagot már vis-
szahozták. A nyáron több százan
látogatták az Öveges-házat és a
római katolikus templomot. A
sportegyesületünkbe olvasztva
újjáélesztettük az egykori teke-
csapatunkat. Õk egyelõre pálya-
bérléssel oldják meg a hobbijuk-
hoz való kötõdést. Játszótereink
és sportparkunk elemei rendezet-
tek Pályázati kiírásra várunk, hogy
az egykori tekepálya újból a régi
fényében tündököljék. Írásos
nyomai vannak annak, hogy tele-
pülésünk jövõre lesz 900 eszten-
dõs. A jeles évforduló részeként
szerveznénk meg a falunkból el-
származottak nyári találkozóját.

Nemes Norbert

DÍSZPOLGÁRI CÍM KÖVÉR LÁSZLÓNAK ÉS FELESÉGÉNEK

Páka példaadással

A MAGYAR FALU PROGRAM TÁMOGATÁSÁBÓL ÚJULT MEG 

Utat avattak Kerecsenyben

Kövér László jobbról a második, mellette balról felesége a díszpolgári címmel

Bene Csaba, Cseresnyés Péter és Lukács Tibor

Manninger Jenõ, Réti Alfréd és Ruzsics Ferenc

Czupi Gyula, Bognár Csilla és Dóráné Mészáros Anikó

A nagykanizsai Magic Ritmo elõadása az útavatáson
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Visszatekintve szerencsés-
nek mondhatjuk magunkat, hi-
szen tavaly nem volt akadálya
annak, hogy megrendezzük a
20. parasztolimpiát, ami két-
ségtelenül a leglátványosabb és
legnépszerûbb eseménye a mi-
sefai napoknak. A jubileumi
versengésen minden addiginál

több csapat mérette meg ma-
gát, a szomszédos települések-
rõl látogatók is érkeztek szép
számmal, hogy drukkoljanak
csapataiknak. Idén a paraszt-
olimpia elmaradt. A szomszé-
dos Nagykaparnokhoz az élet
minden területén kötõdünk, hi-
szen korábban egy körjegyzõ-
ségbe, jelenleg egy közös ön-
kormányzati hivatalba tarto-
zunk. Ezért csak õket hívtuk
meg a családi napra. Keveseb-

ben voltunk, de hangulatra így
sem lehetett panasz. Ahogy az
ellátásra sem, hiszen ezúttal is
fõzõcsapatok gondoskodtak a
jóféle bográcsos ételekrõl. Pa-
lacsinta, lángos és kürtõs kalács
is szerepelt a kínálatban. A ren-
dezvénnyel a járványhelyzet
miatt elmaradt gyermeknapot

is pótolni kívántuk. A légvárak-
ban kedvükre ugrálhattak, és
íjászatban is kipróbálhatták
ügyességüket a gyerekek. Este
szabadtéri bállal zártuk a csalá-
di napot.

Az idei év az önkormányzati
fejlesztések szempontjából is
szerényebbé sikeredett. A Ma-
gyar falu programra a közterüle-
tek karbantartásához szükséges
gép beszerzésére, valamint a ját-
szótér létesítésére beadott pá-

lyázatunk ugyanis nem nyert. A
kultúrház elõtti fedett szín felújí-
tása még az õsszel megtörtén-
het, amelyre a Leader-progra-
mon nyertünk támogatást. 

Két olyan beruházásról tudok
még beszámolni, amelyeket egy
befektetõi csoport illetve az
áramszolgáltató valósított meg
a közelmúltban. Az elõbbinek
köszönhetõen napelemes kis-
erõmû létesült a halastó mellett.
Örömmel vettük megkeresésü-
ket, mert a létesítmény egyhek-
táros területét hosszú távra vet-
ték bérbe, ami és a befizetendõ
iparûzési adó éves szinten na-

gyobb összegû bevételt jelent
önkormányzatunk számára. A
közvilágítás korszerûsítését
szolgáló beruházást az áram-
szolgáltató végezte el. A meglé-
võ izzókat Led-es fényforrásokra
cserélték. Önkormányzatunknak
nem kerül pénzébe a fejlesztés,
amelynek költsége az energia-
megtakarításból térül meg öt év
alatt – emelte ki a Sifter Róbert
polgármester.  

Antal Lívia

Misefán napelemes kiserõmû létesült
Két energetikával kapcsolatos beruházás is megvalósult a kö-

zelmúltban Misefán. Napelemes kiserõmû létesült és a közvilá-
gítás korszerûsítése is megtörtént. A misefai napok kétnapos
rendezvényt érthetõ okokból idén felváltotta a misefai piknik,
amit családi délutánként rendeztek meg augusztusban. Elöljáró-
ban errõl érdeklõdtünk Sifter Róbert polgármestertõl. 

Polgármesterségem elmúlt 22
esztendejében augusztus elsõ
hétvégéjén mindig megtartottuk
a falunapot, jobbára helybéli és
környékbeli fellépõkkel színesítve
a programot. Idén a járványhely-
zet némiképp átírta a forgató-
könyvet, de a könnyed szórako-
zás, a kikapcsolódás lehetõsége
minden helyben élõ számára biz-
tosított ezúttal is biztosított volt
a szinte fesztivál-szerû progra-
mon. Egy EFOP-os pályázati lehe-
tõséghez kapcsoltan ez volt a ne-
gyedik, nagyszabású rendezvény,
amihez sikerült forrást szerezni –
mondta Lóth Eszter, Bókaháza
polgármestere.

– Az idei Orbán-napi hegyi partit
el kellett halasztanunk, most vi-
szont mindent sikerült bepótol-
nunk, mégpedig az egészség je-
gyében. Az egyik rendezvénytéri
egészségsátorban vércukor-, test-
zsír -és vérnyomás értékeket mér-
tünk. Ötezer forint értékû egész-
ségcsomagokat is kiosztottunk a
falu lakóinak, amelyben tisztálko-
dási és fertõtlenítõ szereket, vita-
minkészítményeket, a házi patiká-
ba való készítményeket, de még
ragtapaszt is belepakoltunk. Az ed-
digi hagyományokat követve, ki-
lenctõl-délig focimeccseket, kosár-
labda mérkõzéseket vívtak a sport-
programokra jelentkezõ csapatok,
amelyekben az óvodás kislegény-
tõl a nyugdíjas nagypapáig minden
korosztály képviseltette magát.
Még 2016-ban adtunk be pályáza-
tot szabadtéri sportpark létesíté-
sére. A fiatalok és idõsek által is
használható kondiparkot a BMSK
koordinálásával a falunapi rendez-
vényen vettük birtokba. Több sztár
fellépõt is köszönthettünk. Egy
órás koncertet adott Márió, a har-
monikás és megtapsoltuk Szûcs
Judit énekest, aki dalaival elvará-
zsolta a közönséget.

– Milyen irányba tart a község
fejlesztése?

– A január óta nálunk dolgozó
dr. Milus Lajos jegyzõ odafigyelõ
koordinálásával igyekszünk min-
den modernizálási lehetõséggel él-
ni. Költségvetésünk stabil, hiá-

nyunk továbbra sincs, ügyelünk rá,
hogy a pályázati önrészt képesek
legyünk elõteremteni. A közmun-
kásainknak köszönhetõen közterü-
leteink rendezettek. A falubusz be-
szerzése nagyban megkönnyíti a
falugondnoki szolgáltatás minõsé-
gi elvégzését. Tavaly indult és
idénre is átcsúszott egy 17 millió
forintos járdarekonstrukció. A
hungarikumok népszerûsítésére
kiírt pályázat segítségével egy fel-
újított épületben hívtuk életre az
értékeink házát, ahol helytörténeti
gyûjteményünket helyeztük el. Er-
rõl egy dekoratív kiadványt is ké-
szíttettünk. Pályáztunk a temetõ-
ben kialakítandó keresztút meg-
építésére, ami a bejárattól a rava-
talozóig vezetõ út mentén láttatná
a stációkat. A Magyar Falu Prog-
ram keretében tervezzük a köz-

ségháza bõvítését. A közterületek
gondozását támogató eszközbe-
szerzési pályázatunk sikerében is
reménykedünk, hogy egy traktor-
ra szerelhetõ adapterekkel meg-

oldható legyen a fûkaszálás, sõt a
hótolás is. A temetõhöz fölvezetõ
út mentén a temetõi partfal min-
den esõzés után „megadja magát”.
A vis major keretbõl már nyertünk
26 millió forintot, amelybõl meg-
kezdhetjük helyreállítását. A par-
kolói és ravatalozói károkozás to-
vábbi mérséklésére is benyújtot-
tunk egy pályázatot, ami elbírálás
alatt ál. Az Újfalusi-patak medre
jócskán föltelt iszappal. A problé-
mát ugyancsak vis major pályázat
révén szeretnénk orvosolni. Gon-
dot fordítunk az emlékek õrzésére
is. A 100 éve történt trianoni ese-
ményekre fókuszálva, június 4-én
egy gránitból készült emlékmûvet
avattunk a templomkertben a Bó-
kaháza Községért Közalapítvány
adományából. 

– nemes –

Szentgyörgyvár réges-régi
vágya látszik beteljesülni. A
mûvelõdési ház külsõ hõszige-
telésére, a tetõszerkezet teljes
megújítására, a nyílászárók cse-
réjére 19,1 millió forintot fordí-
tottak, melyhez közel 15 milliós
pályázati forrást nyertek.

– A rekonstrukciót idén tavasz-
szal kezdtük és szeptember köze-
pén gyakorlatilag megtörténhe-
tett volna a készre je-
lentés. A képviselõ-
testülettel egyetértés-
ben viszont úgy dön-
töttünk, hogy a külsõ
felújításnak nem csiná-
lunk külön avatási ce-
remóniát, mert a Ma-
gyar Falu Programban
majdnem 30 millió fo-
rintot nyertünk a kul-
túrotthon belsõ mo-
dernizálására is –
mondta Ádovics István
polgármester. – A költ-
séghatékonyságra fi-
gyelve hamarosan
kész lesz majd a teljes akadály-
mentesítés, megújul az elektro-
mos hálózat, megtörténik a helyi-
ségek festése-mázolása és új bú-
torok beszerzésére is mód nyílik.
November körül megindulnak a
munkálatok és jövõ tavaszra már
avatni kívánjuk a minden ízében
felújított épületet, amelyre a het-
venes évek óta csak állagmegóvás
címén sikerült anyagi forrásokat
elkülöníteni.

A mintegy 45 milliós rekonst-
rukción kívül is igyekeztünk ön-
erõt biztosítani az egyes pályáza-
tokra. A település turisztikai von-
zerejét növelendõ jelentkeztünk
be egy Leaderes pályázatra. Az el-
nyert támogatásból szeretnénk
programokat szervezni, a Márton-
napi népszokásokat felelevenítõ
hagyományos rendezvényünket
megtartani és egy szakmai tanul-
mányútra menni. Még nem dön-

töttek az autóbusz-forduló kiépí-
tésére a Belügyminisztériumba
beadott anyagunkról sem. Szeret-
nénk nyertes kedvezményezettje

lenni a hazai és helyi nemzeti érté-
kek, hungarikumok népszerûsíté-
sének támogatását kínáló pályá-
zatnak is. A falutörténettel és
helytörténettel kapcsolatos doku-
mentumok mini tárlatán túl né-
hány régi tárgy is helyet kaphatna
az új mûvelõdési házban. Nem egy
belépõdíjas múzeum létrehozása a
cél, hanem azon becsességek lát-
tatása, amit a Helyi Értékek Bizott-
sága lényegesnek ítél. 

Az orvosi rendelõbe igényelt
eszközök hadrendbe álltak. A rava-
talozó modernizálására elnyert kö-
zel 10 milliós forrást idén tudtuk
elkölteni. Túl vagyunk egy külsõ-
belsõ felújításon, a nyílászárók
cseréjén, a tetõ megerõsítésén,
egy kézmosót is magában foglaló
illemhely kialakításán. A zártkerti
területek infrastruktúra fejleszté-
sére elnyert tavaly pályázaton he-
gyi utak kavicsozását és csapadék-

víz-elvezetését is megoldottuk
idén, mintegy hatmillió forintból.
Az Öreg-hegyi szõlõs területek
szélén, a Petõfi utca folytatásában

lévõ zártkertek egy-
re népszerûbbek,
egyre többen élet-
vitelszerûen lakják a
hegyi hajlékokat,
ezért sokak számára
jelentet nagy köny-
nyebbséget az út-
hálózat rendbeté-
tele.

– Ha õsz, ha
Szentgyörgyvár,
akkor fogathajtó
verseny…

– A Magyar Lovas
Szövetség Fogat-
hajtó szakágága Za-

la megyei Bajnoki pontgyûjtõ utol-
só fordulóját és Bajnoki díjkiosztó
ünnepségét hagyományosan a fü-
ves szabadtéri pályánkon tartotta.
A lovak sportban való rutinszerzé-
se, a fogathajtó sport népszerûsí-
tése és a megyei lovassport ha-
gyományainak megõrzése céljával
megtartott rendezvényre mint-
egy negyedszáz jelentkezõ adta
be nevezését. A Zala Völgye Lovas
Egyesület szervezésében zajló C
és D-kategóriás versenyen volt
kettes-fogat akadály- és vadász-
hajtás is. A bajnoki díjkiosztó után
a rendezvényparkba szeptember
középsõ szombatjának délutánján
a Zalaapáti Harmonika Zenekar és
a Tüskevár Néptánc Együttes kísé-
retével megérkeztek a szüreti fel-
vonulók. A jó hangulatról a Jó Laci
Betyár gondoskodott, de volt
retro diszkó is.

– nemes –

SZENTGYÖRGYVÁR MÛVELÕDÉSI HÁZA

Külsõleg már megújult

EGÉSZSÉGES FALUNAP

Az élhetõ Bókaházáért
Szeretett községünket július

25-én elöntötte az ár, hatalmas
mennyiségû sáros vizet és hor-
dalékot magával hozva. Ekkora
természeti csapás még nem ér-
te a falunkat. A település alacso-
nyabban fekvõ része víz alá ke-
rült úgy, hogy nálunk nincs sem
patak, sem ér. A környék szõlõ-
dombjairól, akácos kisbirtokairól
és az egybefüggõ mezõgazda-
sági mûvelés alá vont területei-
rõl összegyûlt csapadék erõs
sodrással zúdult szinte minden-
hova – mesélte Tóth Lúcia,
Kisrécse polgármestere.

– A katasztrófavédelmet, a víz-
mûveket és a Volán társaságot is
azonnal értesítettük, de a község
mentõcsoportja is a hívás után
egybõl érkezett. Az elõvigyáza-
tosságból deponált homok és a
hivatalban tárolt zsákok jó szolgá-
latot tettek, hiszen egybõl neki
tudtunk állni védekezésnek. Meg-
feszített erõvel tettük a dolgun-
kat és mindent megtettünk, amit
emberileg megtehettünk. A tele-
pülés azonnali, 25 ezer forint ösz-
szegû gyorssegélyt adott azok-
nak, akiket kár ért. Épületfalak,
bútorok, hûtõszekrények is tönk-
re mentek. A Bakónaki-patakról
késõ délután érkezett második
víztömeg is elért két lakóházat,
így kényszerû kiköltöztetésre is
sor került. Az azonnal lejelentett
vis major kárt augusztus 25-én
megvizsgáló szakemberek is döb-
benten álltak a mederben lévõ le-
szakadt betontömbök eltûnése,
az útpadkák árokba kerülése és az
útburkolati károk elõtt. A vírus -
és árvíz helyzetre tekintettel úgy
döntöttünk, hogy egy zártkörben
meghirdetett falunapot szerve-
zünk az összetartozás jegyében.
Itt köszönetet mondtunk mind-
azoknak, akik a védekezésben szí-
vüket-lelküket beleadva helyt áll-
tak. Az árvízûzõ falunapon a
sztárfellépõk helyett ezúttal a

község jó énekhanggal megáldott
lakói vehették kézbe a mikrofont,
volt fõzõverseny és sütemények
versenye is. Sümegi Bianka elké-
szítette a "Falu tortáját", melyet
közösen fogyasztottunk el. A
gyermekprogramok mellett egy
fényképkiállítást is megnyitot-
tunk, ahol fotók dokumentálják a
védekezés mozzanatait és azt,
hogy ha rövid ideig is, de az ár
volt az úr a völgyben fekvõ két-
száz lelkes településen.

– Milyen irányba tart a falu
fejlesztése?

– A Magyar Falu Program
(MFP) pályázatán tavaly nyertünk
egy falugondnoki buszt, amit
idén májusban tudtunk átvenni
és üzembe helyezni a falugond-
noki szolgálat mûködtetésére.
Szeptembertõl a gyógyszer be-
szerzésen túl, heti egy alkalom-
mal nagykanizsai nagybevásárlási
lehetõséget kínálunk fel az idõ-
seknek, illetve a gyermekeket is

szállítjuk iskolába. A MFP-ban a
kultúrház felújítására elnyertünk
30 millió forintot és állományba
vettünk egy munkatársat, aki már
a falunap szervezésében is se-
gédkezett. Egy régebbi vidékfej-
lesztési pályázatunkkal összedol-
gozzuk a most elnyert forrást és
teljesen megújítjuk az épületet,
hogy egy környezetbe illõ, 21.
századi elvárásoknak megfelelõ
kultúrotthonnal gazdagodjunk.
Készülnek a kiviteli tervek és ösz-

szeállítjuk a közbeszerzéshez
szükséges dokumentumokat. Az
épület átesik teljes akadálymen-
tesítésen, tetõcserén, nyílászáró
cserén, külsõ hõszigetelésen, bõ-
vítésen. Nagyon takarékosko-
dunk, hogy az állami elvonások
ellenére az önerõ meglegyen. A
település biztonsága érdekében,
terveinkben szerepel a köztérfi-
gyelõ kamerarendszer kiépítése a
falu teljes területén.

Nemes Norbert

KISRÉCSE ÖSSZEFOGÁSSAL

Mentette a menthetõt



HAGYOMÁNY6 RÉGIÓ

A hagyományos mellett dió-
ban és mákban megforgatott
szilvás gombócot is kínáltak a 14.
alkalommal megrendezett Göcse-
ji szilvafesztiválon, Szilvágyon. Az
esemény fõ mozzanataként
testvértelepülési megállapodást
írtak alá a szlovákiai magyarlakta
Nagymaddal.  

Bár Szilvágy neve nem a szilvá-
ból ered, a település vezetése és
lakói mégis úgy gondolták, ren-
dezvényt fûznek az itt és a kör-
nyéken termõ szilva köré, fogal-
mazott beszédében Vigh László
országgyûlési képviselõ, miniszte-
ri biztos. Mint mondta, a szilva re-
mek gyümölcs, lekvárt, pálinkát
készítenek belõle. S persze szilvás
gombócot, ami sokak kedvence.

Méltatta, hogy az önkormányzat a
falu élhetõségét fejlesztésekkel is
igyekszik növelni. Megemlítette a
Magyar falu program támogatásá-
ból létesített játszóteret, valamint
az utak helyreállítását, mellyel a
szennyvízcsatorna kiépítésére
tettek pontot. Külön köszöntötte
a felvidéki Nagymad delegációját:
tisztelet és hála nekik, hogy õrzik
magyarságukat.

Az ünnepség a testvér-
települési megállapodás aláírásá-
val folytatódott. Péntek Katalin,
Szilvágy polgármestere örömét
fejezte ki, hogy Nagymad önkor-
mányzata elfogadta a megkeresé-

süket, továbbá hogy a testvér-
települési együttmûködések tá-
mogatására benyújtott pályáza-

tuk nyert. László Gábor, Nagymad
polgármestere községük lakóinak
köszönetét tolmácsolta a szilvá-
gyiaknak. Mint mondta, Trianon a
határon túli magyarság számára
nem múló fájó pont. Hálásak a
szeretetért, a létrejött kapcsola-
tért, amellyel közelebb kerülhet-
nek az anyaországhoz. 

Ezt követõen Péntek Katalin el-
ismeréseket adott át azoknak, akik
az önkormányzat munkáját, ren-
dezvényeit segítik, részt vesznek a
település szépítésében. Elsõként
két elszármazottat szólított:
Csernyikné Keresztes Mária Szil-
vágy község díszpolgára címet,

míg Balla Tamás, Szilvágy tisztelet-
beli polgára címet vehetett át. A
helyi lakosok közül oklevelet ka-
pott Horváth Józsefné, Lelkes
Sándorné, (aki 14 éve a fõ gom-
bócfõzõ), Horváth Gyuláné és
Hochsorner Éva (a cukrászsütemé-
nyek fõ készítõje). Kitûnõ tanul-
mányi eredményükért ajándékot
kapott Kovács Rebeka és Kocsis
Márk. 

Pácsonyi Imre, a Zala Megyei
Közgyûlés alelnöke, a fõzõver-
seny zsûri-elnökeként értékelte a
csapatok teljesítményét, illetve
megköszönte Laki Józsefné,
Takácsné Gerencsér Erika és
Csernyikné Keresztes Mária zsûri-
tagok munkáját. Mint mondta,
nehéz dolguk volt, mert a csapa-
tok nemcsak szívüket-lelküket,
hanem kiváló alapanyagokat is
beletettek ételeikbe. 

A szilvágyi fiatalokból álló Kis-
fröccs csapat a harmadik hely
mellett a legszebb tálalásért járó
különdíjat is megszerezte. Házi
alapanyagokból készített székely-
káposztájukat parasztkolbásszal
kínálták. Az elsõ helyet Kálócfa és
Kozmadombja Szomszédok fantá-
zianevû csapata érdemelte ki,
melynek tagjai babos-csülkös ká-
posztával, tárcsán sült karajjal és
krumpliprószával nyûgözték le a
zsûrit. 

Antal Lívia

A szilva ünnepe Szilvágyon
A közel ötszáz lelkes Nagy-

kutason minden évben a 28 esz-
tendeje épült faluház átadásá-
nak jubileumán tartjuk a faluna-
pi rendezvényt, amit idén a jár-
ványhelyzet miatt el kellett
ugyan halasztanunk, de nem
odáztuk el a XXI. Hegyi Búcsúün-
nepet, amit a Községünkért Ala-
pítvány szervezett. A szabadtéri
ünnepi szentmisét Gyöngyös Ba-
lázs helyi plébános celebrálta –
mesélte Ferenczné  Baumgartner
Éva  polgármester, aki a részle-
tekbe is beavatott.

– A falutól délre húzódó
dombsor tetején a 18-19. század-
ban épült boronafalú, zsúpfede-
les szõlõhegyi pincesor faluképi
jelentõséggel bír, ezért döntött a
képviselõ-testületünk ennek a te-
rületnek a modernizálásáról. A
szõlõhegyen található mintegy
800 éves szelídgesztenye õsfához
közel esik az 1913-ban emelt és a
közelmúltban felújított hegyi ká-
polna és kõkereszt, ahol szep-
tember közepén avatóünnepsé-
get rendeztünk. Az agrárminisz-
térium még 2017-ben hirdette
meg azt a zártkert-rekonstrukci-
ós pályázatát, amelyet elnyer-
tünk. A mintegy tízmilliós pályá-
zati forrásból történt meg a szõ-
lõhegy villamosítása és az ide ve-
zetõ utak egy részének rekonst-
rukciója. Június végén túljutot-
tunk a mûszaki átadáson és vár-
juk, hogy minél többen jelentsék
be csatlakozási szándékukat az in-
gatlanok értékét jelentõsen meg-
növelõ hálózatra kapcsoláshoz. 

Vigh László miniszteri biztos
ünnepi beszédében arra utalt,
hogy a vírushelyzet is igazolja,
hogy a Nagykutashoz hasonló,
friss levegõt szívó falusi kisközös-
ségek életerõsebbek, élhetõb-
bek, mint a nagyvárosok. Az or-
szággyûlési képviselõ azért is ki-
fejezte nagy örömét, mert több
mint másfél évtizedes ígéretét
tudta az avatással kipipálni. 

Cseh Csaba, az alapítvány el-
nöke köszöntõjében arról tett
említést, hogy 21 éve az akkori
képviselõ-testület a kereszt újjá-
szentelésekor úgy döntött, hogy
minden év szeptemberében bú-
csú formájában emlékezik meg a
felújításról. A hegybirtokosok ál-
tal állított kereszt 2013-ban lett

kereken száz esztendõs. Az ado-
mányozók révén a misézõ hely az
elmúlt években oltárképpel és
Szent Antal szoborral is gazda-
gabb lett. 

Az ünnepen Baumgartner Sára
egy szõlõhegyrõl szóló õszkö-
szöntõ szavalattal készült, de a
fedett mini színpadon slágereket
elõadva fellépett Kovács Kata
mûvésznõ is. A pandémia miatt
ezúttal egytálételek helyett po-
gácsa került az asztalra. 

– Milyen további tervek meg-
valósításán fáradoznak?

– Ugyancsak az agrárminiszté-
rium pályázatán nyert összegbõl
jövõ hónap végére tervezzük a kö-
zösségi színtérként funkcionáló
pajtaszínház felavatását a faluház
melletti téren. Folyamatosan napi-
renden tartjuk a belterületi köz-
utak és járdák újjáépítését. A Ma-
gyar Falu Programban idén ugyan

nem nyertünk, de a BM-pályázat
sikerességében még bízunk és fo-
lyamatos lendülettel tovább pá-
lyázunk. A község rengeteg állami
forrással lett gazdagabb az elmúlt
több mint fél évtizedben. Felújí-
tottuk az orvosi rendelõt, a teme-
tõt, a ravatalozót, a faluházat, az
önkormányzat épületét, az óvo-
dát, de urnafalat is építettünk.
Szeretnénk, ha a képviselõ-testü-
let a jövõben még célirányosab-
ban, még nagyobb egyetértéssel
és összefogással mûködjön.

Nemes Norbert

FEJLESZTÉSEK ÁTADÁSÁVAL

Hegyi búcsú Nagykutason

Vaspör nevezetessége a
Nagyboldogasszony-templom,
ismertebb nevén a Pusztacsatá-
ri kegytemplom, amely búcsújá-
róhely. A falu különlegességéhez
sajátos arculata is hozzátarto-
zik. A házakat a szokottnál na-
gyobb telkek veszik körül, a ka-
nyargós utcáit széles közterüle-
tek kísérik. Folyamatos rendbe-
tételük nem kis feladatot ad az
önkormányzat számára, amely-
ben jelentõs könnyebbséget ad
a Magyar Falu Program idei pá-
lyázatán elnyert Husqvarna típu-
sú fûnyíró traktort.

A falu életében a több mint
egymillió forintba kerülõ zöldte-
rület-karbantartó gép nagy segít-
ség, vélekedett az átadási ünnep-
ségen Fülöp Imre Loránd polgár-
mester. Mint mondta, a község
kultúrházának, könyvtárának és
orvosi rendelõjének helyet adó

épület felújítá-
sát is a Magyar
Falu Programon
elnyert pályázati
támogatásokból
v a l ó s í t o t t á k
meg, melyhez
önerõt is raktak.
A rekonstrukció
így összesen 20
millió forintos
ráfordítással a
köze lmúltban
fejezõdött be,
98 százalékban,
mert az ereszek

alatti lambériázás még hátra van.
Úgy fogalmazott, mindenki érde-
me az elvégzett beruházás, mely-
nek révén egységes tetõszerke-
zetet és arculatot kapott a kul-
túrház, amit szigeteltek, vakol-
tak, színeztek, és új nyílászárókkal
láttak el. Több szakaszban épült
fel az épület, ami nagyon régi.
Megérett villamos hálózatának
cseréjére is, melyre és a belsõ he-
lyiségek kifestésére pályázatot
nyújtottak be.

Idén 3,3 millió forintból 110
méteres szakaszt aszfaltoztak le a
Táncsics utcában, 5 millió forintos
vis maior támogatásból megerõ-

sítették a temetõ megcsúszott
partfalát, valamint felújították a
haranglábat Velence település-
részben. Kiemelte, az elnyert tá-
mogatások komoly segítséget je-
lentenek egy ilyen kis eldugott
falunak, fejlesztési szándékai
megvalósításához, amiért köszö-
netét fejezte ki Vigh Lászlónak. 

Nincs eldugott falu, legfeljebb
fõút mellett fekszik, vagy nem,
mint Vaspör. A járványhelyzet mi-
att elõnye is ez a mintegy 380 lel-
kes községnek, fûzte hozzá az el-
hangzottakhoz Vigh László or-
szággyûlési képviselõ, miniszteri
biztos. Fontosnak nevezte az át-
adási ünnepségeket, melyek al-
kalmak arra, hogy a települések
lakossága értesüljön a megvaló-
sult beruházásokról. Számára pe-
dig fogadóórát is jelent a további
tervek megbeszélése érdekében.  

Az új fûnyíró traktorra utalva
azt mondta, ilyen nagy teljesít-
ményû gép a hatékonyság szem-
pontjából akár 5-8 ember munká-
ját is képes kiváltani. Úgy látja, a
településeken, ahogy Vaspörön
is, ügyelnek az önkormányzatok a
közterületek folyamatos gondo-
zására. Ez ösztönzõleg hat a lakók
számára, hogy õk is rendben tart-
sák saját portájukat.

A TELEPÜLÉS ÚJ FÛNYÍRÓ TRAKTORT SZERZETT BE

Megszépült a kultúrház Vaspörön

Péntek Katalin és László Gábor
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Az országos vadásznap vala-
mint a zalai vadászati évadnyitó
programsorozata részeként ad-
ták át a Bürü Zalai Vadászati Ok-
tatási Központot Zalaegersze-
gen, amit a Zala Megyei Vadász-
kamara a gyerekek és a fiatalok
természetismereti oktatására
hozott létre.       

A bürü szó vadásznyelven kis
hidat, átjárót jelent egy árok két
partja közt, mondta el az ünnep-
ségen a szó jelentésérõl dr. Nádor
László, az Országos Magyar Va-
dászkamara Zala Megyei Területi
Szervezetének elnöke. Mint fo-
galmazott, reményeik szerint így
köti majd össze a gyermekeket a
valós természetismerettel a zalai
vadászkamara által megálmodott
vadásziskola. Több évi munka
eredménye az oktatási központ,
melynek létesítéséhez megvásá-
rolták a Petõfi utcai székház mel-
letti ingatlant az országos vadász-
kamara "Ismerd meg a vadászo-
kat" elnevezésû pályázatán el-
nyert támogatásból. A foglalkoz-
tató termek kialakítását az Egy a
Természettel Nonprofit Kft. tá-
mogatta, melynek révén jött lét-
re a magyar vadfaunát, a vadász-
fegyverek biztonságos kezelését
bemutató interaktív tárlat. A be-
ruházáshoz jelentõs önerõvel já-
rult hozzá a vadászkamara.

A zalaegerszegi oktatóközpont
azt a célt szolgálja, hogy a fiata-
lok, elsõsorban a gyermekkorúak
szemléletes módon ismerhessék
meg vadászatot, a vadgazdálko-
dást és a vadászokat. Ha a gyere-

kek felismerik a vadászat szüksé-
gességét, akkor vadászatot elfo-
gadó felnõttekké válnak, hangsú-
lyozta.

Gulyás Andrea, az Egy a Termé-
szettel Vadászati és Természeti
Világkiállítás kiemelt ügyekért fe-
lelõs igazgatója azt közölte, hogy
az ifjúságnevelés 2014 óta fel-
adata az országos vadászkamará-
nak. A fiatalság megszólítása és
hiteles meggyõzése elengedhe-
tetlen a vadászat, a vadgazdálko-
dás fontos szerepének széles kö-
rû elfogadtatásához.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármester azt mondta, az ese-
mény Zala megye egyedi értékei-
re hívja fel a figyelmet, amely az
itt lévõ erdõk és vadak gazdagsá-
gában rejlik. Az országos vadász-
nap erre ad lehetõséget ad,
amiért köszönetét fejezte ki má-
sok mellett az országos vadászka-
marának. 

Dr. Jámbor László, az Országos
Magyar Vadászkamara elnöke nyi-
totta meg az új oktatási közpon-
tot. Mint mondta, kiemelt céljuk
a fiatalok megszólítása. Ezt szol-
gálja a már átadott tíz központ az
országban, amit bõvíteni szeret-
nének, hogy 2022-ig valamennyi
megyében rendelkezésre álljon
egy ilyen létesítmény. Azon is
dolgoznak, hogy a vadászvizsga
korhatárát 18 évrõl 16 évre mó-
dosítsák.

Az ünnepségen dr. Nádor Lász-
ló Zalai vadászati életmûdíjat
adott át Varga Ernõ nyugalmazott
vadásznak, a vadászkamara ko-
rábbi elnökének. A díjat a megyei
vadászkamara, a megyei vadász-
szövetség valamint a Zalai Gím-
szarvasért Alapítvány alapította
idén a zalai vadászatért és vadá-
szokért végzett kiemelkedõ mun-
ka elismeréseként. 

– AL –

A BÜRÜ ZALAI VADÁSZATI OKTATÁSI KÖZPONTBAN

Megszólítani a fiatalokat

Amerre a szem ellát, min-
denhol gyümölcsfák áll-
nak sorban az Alma Gyü-

mölcstermesztési 2000 Kft.
nagykutasi birtokán. Szántóföl-
dekbõl nõtt ki a mai gyümölcsös,
ahol 1994-ben ültették el az elsõ
almafákat. A fejlõdés az infrast-
ruktúrában és a technológiában is
megmutatkozik. Csepegtetõ ön-
tözõrendszert és jéghálót telepí-
tettek. Aszfaltos út szeli át a gaz-
daságot, ahol önvezetõ traktorok
is segédkeznek a munkálatokban.
Nem meglepõ, hogy a zalaeger-
szegi jármûipari tesztpálya közel-
ségében a termelés további
automatizá-ciójában gondolkod-
nak. Farkas Ervin ügyvezetõ jóvol-
tából betekintést nyerhettünk
mindebbe. 

– Nem egy tsz vagy állami gaz-
daság gyümölcsösét vettük át, hi-
szen akkoriban szántóföldek borí-
tották ezt a területet, ahol 1994-
ben megkezdtük az almafák telepí-
tését. Elõtte felmértük a terület
adottságait. Ez tulajdonképpen egy
fennsík, 250 méter tengerszint fe-
letti magassággal, ami a fagyve-
szély szempontjából ideálisnak mu-
tatkozott. Folyamatosan bõvítettük
az almást, ami pár év alatt 180 hek-
tárra nõtte ki magát. Feldolgozásá-
hoz, tárolásához válogató és cso-
magoló üzemet, valamint hûtõhá-
zat építettünk. Késõbb kezdtük nyi-
togatni szárnyainkat: mit tudnánk
tenni a meglévõ infrastruktúra jobb
kihasználása érdekében. Az alma
ugyanis szeptembernél elõbb nem
hoz bevételt, nem beszélve arról,
hogy az elmúlt 25 évben felére
csökkent fogyasztása a déli gyü-
mölcsök megjelenésével. Elkezd-
tünk utánajárni a dolognak, melyik
lenne az a gyümölcs, amellyel haté-
konyabb és gazdaságosabb terme-
lést érhetnék el. Jó magam beutaz-
tam Kanadát, Amerikát, Argentínát,
Chilét és a környezõ európai orszá-
gokat. A látottak, a tapasztaltak
alapján a cseresznye mellett dön-

töttünk, ami nem mellesleg a házi
kertekben is jól "mûködik". Így a
megfelelõ fajták kiválasztását köve-
tõen 2006-ban ültettük el az elsõ
cseresznyefákat, melynek területe
ma már meghaladja a 80 hektárt.

– Hogyan módosult az ültetvé-
nyek mérete?

– Addig csak almásunk volt, amit
folyamatosan kezdtünk leépíteni,
mert jövedelmezõsége kiszámítha-
tatlanná vált. Jelenleg 60 hektáron
termelünk almát. Hozzátenném,
hogy már a cseresznyetelepítés
elõtt foglalkoztunk kajszibarackkal
is kísérleti kertünkben. Az ültetvény
kialakításába 2010-ben fogtunk be-
le, amely idõvel 130 hektárra növe-

kedett. Miután a gazdaság talaj-
adottságai a fenyõféléknek is ked-
vez, karácsonyfa-ültetvényt hoz-
tunk létre, ami 80 hektárt tesz ki je-
lenleg. A telepítéseket fõként ön-
erõs beruházások kísérték. Gyümöl-
csösünk nagy része csepegtetõ ön-
tözéssel van ellátva, melyhez fúrt
kutakkal, illetve 50 ezer köbméter
víztározó kapacitással rendelke-
zünk. Kisebb részét pedig jégháló is
fedi. 

– A termés minõsége, biztonsá-
ga nagyban függ az idõjárástól.

– Valóban. A kezdeti jégmentes
idõszak után megjelentek az elsõ
jeges évek körülbelül 15 évvel ez-
elõtt. Ekkor kezdtünk el telepíteni

jéghálót, továbbá két jégelhárító
rendszert állítottunk üzembe,
mellyel kapcsolatban hangsúlyoz-
nám, hogy ezek nem térítik el az
esõfelhõket. Az Országos Meteoro-
lógiai Szolgálat radarernyõit figyel-
jük, mikor várható jég. Ennek meg-
felelõen indítjuk a rendszert fél órá-
val korábban. Az utóbbi évek meg-
változott idõjárása miatt nemcsak a
jéggel, de a faggyal is meg kell küz-
denünk. Gyakrabban van fagy ta-
vasszal, ami fõleg a korán virágzó
kajszibarackost érinti. De van, hogy
a cseresznye és az alma sem mene-
kül meg elõle. A fagy elleni védeke-
zésre egyébiránt léteznek techno-
lógiák, de ezek jelenleg megfizet-
hetetlennek számunkra.  

– Mennyiben változott a meg-
termelt gyümölcsök értékesítési
piaca?

– Az almát kezdetben exportra is
értékesítettük, de a mai napig
meghatározó a belföldi piac. Jó tíz

éve tagja vagyunk a Szatmárkert-
Hodász Szövetkezetnek, amely egy
az egybe felvásárolja az almát. A
cseresznye sokáig exporttermék
volt, ami tavalytól már a magyaror-
szági áruházak, boltok kínálatában
is megjelenik. Idén még nagyobb
szeletet vettünk ki a belföldi piac-
ból, ami célunk is, hogy itthon mi-
nél többet forgalmazzunk belõle. A
kajszibarackot itthon és külföldön is
értékesítjük.  

– Milyen technológiai fejleszté-
seket hajtottak végre?

– A cseresznyét és a kajszibarac-
kot a legmodernebb válogató és
osztályozó berendezéssel válogat-
juk, amit ugyancsak megtekintett
dr. Palkovics László innovációs és
technológiai miniszter közelmúlt-
beli látogatása során. A gépsor
mindkét fajtát tudja méretre, szín-
re és puhaságra osztályozni. A rossz
minõségû gyümölcsöket kiválogat-
ja, de ehhez emberi kézre is szük-
ség van. Az elmúlt években új épü-
letekkel, raktárakkal bõvítettük a
telephelyet, korszerû gépeket, be-
rendezéseket szereztünk be pályá-
zat nélkül, önerõbõl és hitelbõl. A
gyümölcsfák telepítésénél már kö-
zel tíz éve alkalmazunk önvezetõ
traktort. A GPS-es vezérlésû, robot-
pilótás traktor az ültetvénysorok
pontos kijelölésében van segítsé-
günkre. A jövõt illetõen is fontos-
nak tartjuk az innovációt, ezért új
technológiákat szeretnénk beve-
zetni. Célunk, hogy az étkezési gyü-
mölcstermesztést is minél nagyobb
százalékban tudjuk gépesíteni, au-
tomatizálni, hogy a legkevesebb
emberi kéz érintésével tudjunk
gyümölcsöt termelni. E tekintetben
önvezetõ traktorok, drónok beszer-
zésére gondolunk, amelyeknek a
növényvédelemi munkákban szá-
nunk szerepet. Ezen eszközök alkal-
mazásával kevesebb vegyszert cél-
zottabban lehet kijuttatni, ami nem
csak a környezetet, de az emberek
egészségét is védi – zárta a beszél-
getést Farkas Ervin.

Antal Lívia

AZ ALMA GYÜMÖLCSTERMESZTÉSI 2000 KFT. 

Innovatív technológiákat vezetne be

Farkas Ervin, Palkovics László innovációs és technológiai miniszter és Vigh László országgyûlési képviselõ

Gyõrvári Attila megyei fõvadász, a vadászkamara titkára 
mutatta be az interaktív tárlatot



HIRDETÉS8 RÉGIÓ


