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Új gyártósor
a Creatonban
Átadták a Creaton South-East
Europe Kft. új üzemét, gyártósorát és két présgépét, amire a
Lentiben mûködõ vállalat 1,17
milliárd forintot fordított. A 222
munkahely megõrzését is szolgáló fejlesztés költségében a
magyar kormány versenyképesség-növelõ támogatása 282 millió forintot tesz ki.

Szijjártó Péter külgazdasági és
külügyminiszter köszöntõjében
gratulált a Creaton-csoport újabb
magyarországi beruházásához. Kitért arra, hogy a járvány az egészségügyi hatásai mellett nagyon komoly gazdasági válságot is elõidézett a világban. Kiemelte, hogy a
magyar kormány „nem akart feltett kézzel csatába menni”, vagyis
nem a munkanélküliség finanszírozását választotta a válság kezelésének, hanem annak megelõzését.
Éppen ezért nagyszabású beruházás-ösztönzési programot indított
el magyar vállalatokkal öszszefogva, hogy azok kapacitásbõvítõ és
technológiai fejlesztéseit szolgáló
beruházásait támogassa. Feltételként azt szabta, hogy nem bocsátják el a dolgozóikat. Számoltak azzal
is, hogy a piaci kereslet elõbbutóbb magára talál, amit csak azon
vállalatok tudnak kiszolgálni, amelyek nem építik le kapacitásaikat.
A miniszter hangsúlyozta, Magyarország gazdaságpolitikai döntésének, a magyar emberek szakértelmének és szorgalmának és a
vállalkozások bizalmának köszön-

Az új gyártósor jelképes indítása: Vigh László, Szijjártó Péter, Antal Béla mûszaki igazgató,
Járomi Judit ügyvezetõ igazgató és Laurent Musy, a Terreal Csoport vezérigazgatója
heti azt, hogy az új világgazdasági
korszak nyertesei közé tartozik.
Ennek köszönhetõen tudták túlszárnyalni a bármikor is mért negyedéves gazdasági növekedést,
ami 18 százalék volt az elõzõ negyedévben. Mint mondta, és soha
ennyien nem dolgoztak Magyarországon a kommunizmus bukása
óta, mint jelenleg.
A miniszter a Lentiben két
üzemmel rendelkezõ kerámia tetõcserépgyártó vállalat, a Creaton
South-East Europe Kft. beruházását értékelve azt mondta, 222
munkahely válik beton-biztossá, a
gyár termelési kapacitása megnõ,
és az új gyártósorral és présgéppel az eddigieknél is többb és jobb
minõségû termékeket tudnak elõállítani.
(Folytatás a 2. oldalon.)
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KRÓNIKA

A X. FESTETICS TRÓFEASZEMLE ÉS A VADÁSZATI KULTÚRA ÜNNEPÉN

Kitüntetések, vadászavatás, könyvbemutató
Kerek évfordulóhoz ért a Festetics Trófeaszemle és a Vadászati
Kultúra ünnepe, amit tizedik alkalommal és egyben utoljára rendeztek meg Keszthelyen, a Helikon Kastélymúzeum Vadászai Múzeumában szeptember 9-én. A vadászati kultúra otthonában a hagyományokhoz híven elismeréseket adtak át, elõször avattak itt ifjú vadászokat, és bemutatták a Vadászati Almanach Zala megye
2001-2020 címû kiadványt.

Pálinkás Róbert, a Helikon Kastélymúzeum igazgatója, a Zala
Megyei Vadászszövetség elnöke
nyitotta meg a rendezvényt,
amit a világhírû zalai gímszarvasállomány bemutatása érdekében
Tóth Csaba PhD, a Vadászati Múzeum igazgatója ötlete alapján
2011-ben hívtak életre. A Festetics Trófeaszemléhez késõbb az
idén 30 éves fennállását ünneplõ
Vadászati Kulturális Egyesület
(VKE) is csatlakozott. Az úttörõ
kezdeményezés így vált a vadászati kultúra ünnepévé is Keszthelyen, hangzott el.
2011-ben az elsõ Festetics
Trófeaszemle alkalmával adták át
elõször a Lakatos Ferenc mûgyûjtõ által alapított Festetics Kulturális Örökség Díjat, amellyel idén
a Vadászati Kulturális Egyesület
keretén belül mûködõ VKE Diana
Vadászhölgy Klub tevékenységét
ismerték el. A 2003-ban megalakult klub érdemei közé sorolták a
vadászati hagyományok ápolását,
és azt a hozzáállást, amellyel kiállítások, konferenciák, trófea-

nya Hidvégi Bélának ítélte oda az
elismerést. A világhírû vadász, a
keszthelyi Vadászati Múzeum alapítója a Pantheon díj elnyerése
után a világ egyik legnehezebben
megszerezhetõ vadászati díját is
kiérdemelte.
Dr. Nádor László, az Országos
Magyar Vadászkamara Zala Me-

A Festetics Kulturális Örökség Díjas VKE Diana Vadászhölgy Klub tagjai

KAPACITÁSNÖVELÕ BERUHÁZÁS

Új gyártósor a Creatonban
(Folytatás az 1. oldalról.)
A hazánkban 2004 óta jelenlévõ Creaton South-East Europe
Kft. nettó árbevétele 2020-ban
közel 14,5 milliárd forint volt,
amelynek közel 73 százaléka
származott exportból. Legfõbb
exportpiacai: Románia, Szlovénia,
Horvátország és Szerbia. Az árbevétel növekedése a folyamatos

szemlék színvonalas megrendezését segítik. A díjat Bán Beatrix
elnök és Polster Gabriella elnökhelyettes vette át.
A James E. Conklin kiváló vadász és természetvédõ emlékére
alapított díjat évente csak egy
vadásznak adják oda a világon.
2021-ben a Conklin Díj Alapítvá-

letrészt is a meglévõ két üzemcsarnok közé.
– A gyártókapacitások fejlesztése hozzájárul az üzembiztonság
növeléséhez, és a termelési kapacitás évi 6 százalékos növekedéséhez, ami a hazai feldolgozóipar
versenyképességét is növeli. A
beruházás eredményeként további munkahelyeket tudtunk terem-

Finom ételek, sült gesztenye,
színvonalas hagyományõrzõ és
szórakoztató mûsorok, kézmûves- és kirakodó vásár, gyermek
foglalkozás, estig tartó zenés
mulatság is várta az érdeklõdõket október második szombatján a Galamboki Gesztenyés Napon, melynek nyitóünnepségén
fellépett a helyi általános iskola
diáksága.

Köszöntõjében, Szabó Tamás
polgármester a megvalósult fejlesztéseket számba véve kiemelte: tavaly a vírushelyzet miatt
csak gesztenyesütés, bormustra
és termelõi eszmecsere volt, de
idén már kormányzati támogatással
fesztiválszerû
közösségi
együttlétnek örülhettek. 14 éve
egy nyugdíjasokból és hagyományõrzõkbõl álló csapat elindult
egy zártkerti gesztenyesütésre.
Akkor még nem tudták, hogy komoly rendezvény alapjait rakják
le. Cseresnyés Péter országgyûlési
képviselõ és Bene Csaba a megyei

Dr. Nádor László a kiadvánnyal
gyei Területi Szervezetének elnöke Vadászkamara Aranyérme kitüntetést adott át Lázár Attilának, a Zala Megyei Kormányhivatal vadászati és halászati szakügyintézõjének.
A kitüntetések átadása után
az új vadászok fogadalomtételére és avatására került sor. A vadásszá avatás szertartását a hagyományokhoz híven prof. dr. Faragó Sándor, a Soproni Egyetem
emeritus rektora végezte.
Az ünnepség zárásaként dr.
Nádor László mutatta be a Zala
megyei vadászkamara gondozásában megjelentetett Vadászati
Almanach Zala megye 2001–2020
címû kiadványt. Felidézte, hogy
2000-ben Baranya megye példáját követve másodikként adták ki
Zala megye millenniumi almanachját az országban. Már akkor
a folytatásban gondolkodtak, egy
újabb kötet elkészítésében,
melynek az év elején a közelgõ
„Egy a Természettel” Vadászati és
Természeti Világkiállítás adott
lendületet. A szerkesztõbizottság
ugyanazt a célt határozta meg,

Gesztenyés nap Galambokon

vagyis mutassuk be Zala megye
vadgazdálkodását, vadjainkat,
emlékhelyeinket, történeteinket
és azokat a statisztikákat, amelyek igazolják gímszarvas-állományunk elsõségét az országban,
amire méltán lehet büszke a zalai
vadásztársadalom.
Kiemelte,
hogy a zalai vadgazdálkodás elmúlt húsz évét részletesen bemutató kiadvány méltó folytatása a millenniumi kötetnek, amely
kellõ útravalót ad a ma fogadalmat tett ifjú vadászoknak is. Végül köszönetét fejezte ki az igényes kivitelû közel 300 oldalas,
színes, fotókkal gazdagon illusztrált kiadvány elkészítéséért valamennyi közremûködõnek.
A trófeaszemlén átadták a Zala megyei vadászkamara és vadászszövetség által az általános
iskolások körében „Zala egy a természettel” címmel meghirdetett
rajz- és mûvészeti pályázat díjait.
A rendezvényen a Vadászati Kulturális Egyesület természetfotó
kiállítását is meg lehetett tekinteni.
Antal Lívia

dölle, gondûzõ káposzta, gida- és
marhagulyás, vaddisznó- és borzpörkölt is kóstolásra várt, kistermelõk által kínált gyümölcsök,
zöldségek, kecskesajtok, száraztészták, natur szappanok, fonott és horgolt díszek is kaphatók voltak a piacon.
A rendezvényszínpadon fellépett a Magic Ritmo moderntánccsoport, a Galamboki Hagyományõrzõ Énekkar, a Rügyecske Tánccsoport, a Kelta Álom ír sztepptánc csoport, a Harangláb Népzenei Együttes. A zenés mulatságon
a Mura Band együttes muzsikált.
A 12 fõzõcsapat által készített
ételeket
Czimondor
Nándor
zsûrielnök vezetésével, az étekkészítõ és kistermelõi házak harmóniáját pedig Varga Attiláné iránymutatásával pontozták.
– nemes –

közgyûlés alelnöke is a hagyomány- és értékõrzés fontosságát
emelték ki. Gesztenyés massza,
gesztenyés goffri, sült gesztenye,
gesztenye lekvár, galamboki dö-

Középen Horváth László, dr. Pál Attila és Szijjártó Péter
fejlesztéseknek és a nemzetközi
piaci térnyerésnek köszönhetõ.
Ezen az úton haladva az üzembiztonság növelése érdekében valósult meg az a közel 1,17 milliárd
forint értékû beruházás, amelyhez a magyar állam a Versenyképesség Növelõ Támogatási Program elnyerése révén 282,4 millió
forinttal járult hozzá.
A már üzemelõ négyfejes revolver présgép mellé kettõ, kétfejes présgéppel ellátott gyártósort
telepítettek, energia-felügyeleti
rendszerrel. Továbbá építettek
egy 706 négyzetméteres új épü-

teni Zala megyében. Büszkék vagyunk arra is, hogy lehetõségünk
nyílik energiaigényünk és a gyártási folyamat során keletkezõ
üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére is – mondta
Járomi Judit, a Creaton SEE ügyvezetõ igazgatója.
A rendezvényen Vigh László
miniszteri biztos, a térség országgyûlési képviselõje a Lentiben
megvalósuló fejlesztésekrõl szólt.
Az avatáson jelen volt dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke
és Horváth László, Lenti polgármestere is.
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FEJLESZTIK A CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÕ RENDSZER ZALALÖVÕN

Az év idõsbarát önkormányzatai Öt beavatkozási ponton újul meg
A Zala Megyei Önkormányzat által alapított „Az Év Zalai Idõsbarát Önkormányzata” díj minden évben két önkormányzatnak ítélhetõ oda, akik a kötelezõ feladatokat meghaladóan sokat tesznek
idõs polgáraikért. Az idei évben Türje és Nova községek helyhatóságai részére kerülhetett átadásra a megtisztelõ elismerés.

Németh József, Nova polgármestere, Pácsonyi Imre
és Nagy Ferenc László. Türje polgármestere
A díjátadóra a türjei helyi idõsek napja alkalmából szervezett
ünnepség keretében került sor
2021. október 8-án, a helyi mûvelõdési házban.
A pályázat útján elnyerhetõ elismeréseket Pácsonyi Imre, a Zala
Megyei Önkormányzat alelnöke,
a Zala Megyei Idõsügyi Tanács El-

Zala Megyei Szent Rafel
Kórház
fizioterápiás
medencéjének teljes
körû rekonstrukcióját széles körû társadalmi összefogás tette
lehetõvé. Az átadási ünnepségen vízi gyógytornát mutattak
be, amelyre egy beteg kivitelével a fizioterápiás osztály szakemberei vállalkoztak.

A

Dr. med. habil Gasztonyi Beáta
PhD, a kórház fõigazgatója felidézte, hogy a medence felújítása
már 2011-ben megfogalmazódott, de akkor anyagi okok miatt
elmaradt. Mindeközben a rehabilitációra egyre nagyobb hangsúlyt
került, ami nem lehet teljes értékû vizes közegben történõ terápia
nélkül, sem a gyermekgyógyászatban, sem a neurológiai és
mozgásszervi problémák, illetve
mûtétek utáni állapotok kezelésében. 2016-ban már a gépészet elavulásával is szembesülni kellett,
ezért a teljes körû felújítás elodázhatatlanná és sürgetõvé vált. Közös akarat mentén elindult egy
olyan példás összefogás, ami
meghozta eredményét a több
éves elõkészületi munkának.
Bali József, az adományokat
fogadó és a kivitelezést lebonyolító Ispita Alapítvány kuratóriu-

nöke nyújtotta át a díjazott települések polgármestereinek, Nagy
Ferencnek és Németh Józsefnek.
Türje önkormányzata idõsügyi
stratégiájában azt tûzte maga
elé, hogy az település idõs lakói
nyugodt, békés környezetben és
közösségben tudják leélni életüket, ahol biztosítják részükre a fi-

gyelmet, a törõdést és a gondoskodást. Igyekeznek mindig helyben megtalálni a megoldást az
idõsek
körében
mutatkozó
egészségügyi, szociális, kulturális
és társadalmi kihívásokra. A közösség erejét mutatja, hogy az
idõsek is aktívan bekapcsolódnak
a helyi programokba, amely által
a település aktív és megbecsült
tagjaivá váltak.
Nova község széles körû helyi
civil szervezeti tevékenységével,
az idõsek aktív részvételével zajló
kulturális közösségi tevékenységével tûnik ki a települések sorából. A nyugdíjas klub által szervezett felolvasó estek, irodalmi témájú találkozók, színházlátogatások mellett az egészséges életmód népszerûsítésére, közös kirándulások szervezésére is sor
kerítenek.
Pácsonyi Imre a generációk
közti egymásra utaltságra és az
egymás iránti kölcsönös felelõsségre hívta fel a figyelmet.
A két település polgármestere
egyaránt kifejezésre juttatta,
hogy a jövõben is igyekeznek
méltók lenni az elnyert díjhoz.
Forrás:
Zala Megyei Önkormányzat
Fotó:
Zalai Hírlap/Pezzetta Umberto

A „Belterületi csapadékvíz-elvezetés Zalalövõn” elnevezésû
nyertes projekttel összefüggésben tartott sajtótájékoztatót
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos, Pácsonyi
Imre, a megyei közgyûlés alelnöke valamint Gyarmati Antal a
város polgármestere. A sajtótájékoztatót követõen a fejlesztés
egyik helyszínét is felkeresték.

Pácsonyi Imre elmondta, hogy
Zala megyében a 2014-2020-as
uniós idõszakban a TOP-2.1.3
kódszámú Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések címû felhívás több körben
lett meghirdetve. Az eredeti forráskeret 912 millió forint volt,
amely késõbb az irányító hatóság
által több alkalommal emelésre
és megnyitásra került a benyújtott igényekre reagálva. A támogató döntések több szakaszban
születtek meg a folyamatos elbírálás következtében. A végül
több, mint 6,3 milliárdos forrásból 68 pályázat kerülhetett támogatásra Zala megyében. A
konstrukció lehetõséget biztosított a települések belterületi vízelvezetõ rendszerének fejlesztésére, rekonstrukciójára, adott
esetben vízkár elhárítási és vízvisszatartási célú tározók, védelmi töltések fejlesztésére is.

Zalalövõ polgármestere elmondta: a támogatásnak köszönhetõen a település központi tengelyében öt beavatkozási ponton
2585 méter hosszúságban valósulhat meg a csapadékvíz elvezetõ rendszer fejlesztése vagy felújítása. Ismertette a konkrét
helyszíneket is: a zalapatakai városrészben, a Háshágyi utcában a
jobb oldali árok burkolási elemekkel való ellátásával javítanak az
árok befogadó képességén. A városközpontban, az általános iskola környékén folyókával és csapadékcsatornával váltják ki a megfelelõ csatornát, míg a Dózsa utcában nagyobb keresztmetszetû

mûtárgy elemek beépítésére lesz
szükség. A Petõfi és a Bem utca
keresztezõdésében is be kell
avatkozni a biztonságos vízelvezetés érdekében. A Tõzike utcában betonpáva készül, illetve az
árok mederburkoló elemeket
kap, s hasonló fejlesztés történik
a Mindszenti utcában is.
Vigh László országgyûlési képviselõ utalt arra, hogy a klímaváltozás miatt szélsõségesebbé válik
az idõjárás és ilyen körülmények
között elsõdleges az emberi élet
védelme és a vagyontárgyak, az
anyagi értékek megóvása. Ezt a
célt szolgálja a közel 148 millió forintos beruházás is Zalalövõn.

A FELÚJÍTOTT FIZIOTERÁPIÁS MEDENCE

Közös akarat eredménye
mának elnöke köszönetét fejezte
ki a kórház vezetésének és munkatársainak, a város vezetésének
az ügyet támogató programok
szervezésért, a kormányhivatalnak, cégeknek és magánszemélyeknek a medence felújításáért.
A rekonstrukció két lépésben valósult meg. 2019-ben a medence
vízgépészetét újították fel mintegy 19 millió forintból, majd,
még a pandémia elõtt, a komplett medenceteret a vizesblokkokkal és öltözõkkel együtt.
A fizioterápiás egység teljes körû
rekonstrukciójára összesen 58
millió forintot fordítottak.
Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott azt mondta, a kormányhivatal felelõsséget érezve az
egészségügyi fejlesztések megvalósításában
egyértelmûnek
tartotta, hogy támogatja a célt. A
Zala Megyei Kormányhivatal és a
Zalaegerszegi Járási Hivatal dolgozóinak köszönhetõen jelentõs

összeget tudtak felajánlani a rekonstrukcióra.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos azt emelte ki, hogy az évente 70 ezer beteget fogadó kórház rendkívüli
teljesítménnyel állt helyt a járvány elmúlt két évében, és országosan is példaértékûen vezényelte le az oltási kampányt.
Balaicz Zoltán polgármester
azt hangsúlyozta, Zalaegerszeg a
segítség és az összefogás városa,
utalva arra, hogy már két alkalommal (elsõbõl a medence felújítását
támogatták) is gyûjtöttek a kórház javára az AquaCity-ben rendezett jótékonysági napon.
Gombosné Papp Judit, a
fizioterápiás osztály vezetõje
munkatársai nevében köszönte
meg az adományokat. Mint
mondta, a korszerûsítés a 21.
század fizioterápiájának feltételrendszerét teremtette meg.
Antal Lívia

Oroszlán Máté gyógytornász, terapeuta vezette a foglalkozást

CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉSI PROJEKT IS INDULHAT

Kerkabarabás pályázati sikerei
tették és csütörtök délutánonként most is várják a híveket
szentmisére. A plébános az Úrjézus áldását kérte azokra, akik itt
dolgoztak, akik ezt szervezték,

gondozott temetõkert szélén, a
szélfúvás okozta károkat ellensúlyozandó, Kósa József, a Zalaerdõ
Zrt. területvezetõ erdészének
iránymutatása alapján ültettük el
a Kecskemétrõl érkezett földlabdás faegyedeket. Korábban csak
belterületi fásításra lehetett pályázni, de idén már külterületi temetõkbe is lehetett kérni elõnevelt fákat. Mi, azonnal éltünk is
ezzel a lehetõséggel. Az új teme-

akik megvalósították, akiknek az
adóforintjaiból a beruházás
megvalósulhatott, és azokért,
akik itt imádkoznak.
Paál László polgármestert a
ceremónia elõtt és után a falufejlesztés sikereirõl kérdeztük.
– A tervezési fázisában vagyunk annak a már elnyert TOPos pályázatnak, melyben 102 millió forintot kaptunk csapadékvíz
elvezetési gondjaink megoldására. A temetõ északi oldalán el
tudtunk ültetni harminc darab
közönséges nyárfát is, az Agrárminisztérium településfásítási
programjának keretében. A
mintegy háromhektáros, szépen

tõi sírok kijelölésénél, a jövõben
még nagyobb figyelmet fogunk
fordítani arra, hogy az egyenes
vonalvezetés és a kellõ oldaltávolság is meglegyen a sírhelyek
között. Egy erõ- és munkagép
beszerzési pályázaton nyertünk
1,3 millió forintot. Az e pénzbõl
vásárolt eszközök közül több, a
temetõben is eredményesen bevethetõ. Nemrégiben pedig sort
keríthettünk a falugondnoki autó
cseréjére, ami újabb elõrelépés.
Az idõseket köszöntõ fehér asztalok melletti ünnepségünkön
minden érdeklõdõ nyugdíjast
szeretettel vártunk.
Nemes Norbert

Vigh László országgyûlési képviselõ, Pácsonyi Imre a megyegyûlés alelnöke, Pácskóné Kovács Tímea jegyzõ, Simon Ferenc a
jegyzõség pénzügyese, a kivitelezõ cég képviselete és Molnár
Árpád plébános is tiszteletét tette azon a kerkabarabási avatóünnepségen, amelyen a felújított ravatalozót adták át.

A rendezvényen Paál István
polgármester köszöntõjében kiemelte: az 1970-es években készült lemeztetõt és a térkövezést is sikerült megújítani egy
temetõi infrastruktúra-fejlesztési pályázaton nyert nyolcmillió
forintból.
Avatóbeszédében Vigh László
arra emlékeztetett, hogy egy falu vezetõjének életszemléletét
is jellemzi az, hogy miként gondozza a temetõt, illetve a templom környezetét. A község, mint
mondta, szerencsére a szakrális
hely gondozásában is régóta
élen jár. „A három éves Magyar
Falu Programmal, a tizedik esztendõ végére szeretnénk eljutni
oda, hogy egy-egy településen
minden járda, út, intézmény
megújulhasson. A Magyar Falu
Program beváltotta a hozzá fûzött reményeket Kerkabarabáson is” – húzta alá. A kormány
olyan közösségi helyként, postaként is funkcionáló kistelepülési
bolthálózat létrehozását tervezi,
ami kortól függetlenül segíti a
polgárokat. A politikus dicsérte
az összefogást, melynek révén
egy tetszetõs ravatalozó készült.
Molnár Árpád plébános Szent
I. Kallixtusz érdemeirõl beszélt,
aki a 16. pápa volt Szent Péter
örökén. Jézust segítségül hívva,
igenis szólhatunk elhunyt hozzátartozóinkhoz – mondta el. Mint
kiderült: a temetõkápolnát
2007-ben, Kondákor Gyula plébános szolgálati ideje alatt bõví-
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Söjtörön Deák Ferenc születésének 218. évfordulója alkalmából tartottak ünnepséget szülõházánál, október 15-én. Egy
olyan nagy formátumú államférfira emlékeztek, akinek életmûve
megalapozta hazánk egyik legszebb idõszakát, az 1867-es kiegyezéstõl az elsõ világháború
kitöréséig.

DEÁK FERENC NYOMDOKAIN

Söjtör eredményekhez méltóan

Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ beszélt errõl, kiemelve,
hogy a közéletben hivatásszerûen
szerepet vállalóknak Deák Ferenc
a példaképe, akire minden magyar büszkeséggel tekinthet, különösen a zalaiak.
Dr. Németh László Sándor, a
Magyar Nemzeti Levéltár Szakmai
Koordinációs
Igazgatóságának

azt is tudjuk, hogy ezért minden
egyes nap tenni kell, mindenkinek
a saját helyén, az iskolapadban, a
munkahelyen, hogy méltókká váljunk az eredményekre, és büszkeséggel éljünk azon értékek mentén, amelyeket Deák Ferenc örökül ránk hagyott, hangsúlyozta
többek között a Zalaegerszegrõl
elszármazott szakember.
Az ünnepségen a falu híres
szülöttének életútját az általános

igazgatója azt mondta, a deáki
életmû mindig aktuális, iránymutató ma is. Jogászi, politikai emberi minõsége szilárd identitást,
eligazodást ad minden korosztálynak, különösen a fiatalságnak, de
a középnemzedéken át mindazoknak, akik tisztességgel végigdolgozták életük legjavát, és olyan
életminõségre és kiegyensúlyozott hétköznapokra, közéletre
vágynak, amelyben örömüket és
boldogságukat lelik. Életmûvébõl

iskolások idézték fel elõadásukban. A hagyományokhoz híven a
Söjtöri Népdalkör Egyesület is fellépett a megemlékezésen.
Söjtör önkormányzata is mindent megtesz azért, hogy „méltóvá váljon az eredményekre”. Pályázati eredményei mellett nagyberuházásokat generál. A negyedik napelemes beruházás van indulóban a településen, amely volumenében a legnagyobb fejlesztésként valósul meg 60 hektáron,

Gellénházán ütemterv szerint
halad a szennyvíztisztító telep
kapacitásbõvítõ fejlesztése a
nyugatés
dél-dunántúli
szennyvízelvezetési és szennyvízkezelési projekt keretében.
Az „olajos” település részese a
zalaegerszegi keleti vízbázist és
a kapcsolt településeket érintõ
ivóvízminõség-javító projektnek
is. Elsõként errõl a két közmûfejlesztésrõl kérdeztük Farkas
Imre Józsefné polgármestert.

– A közös önkormányzati hivatalban kéthetente tartunk koordinációs ülést, amelyen a Zalavíz
Zrt., beruházó képviselõje, a mûszaki ellenõr tart tájékoztatást
szennyvízprojekt haladásáról. A
420 millió forintba kerülõ beruházás során két új biológiai tisztító
medencét és egy új recirkulációs
gépházat építenek. A meglévõ
mûtárgyakat és berendezéseket
pedig felújítják. Gellénházán nem
jár új bekötésekkel a szennyvíztisztító telep technológiai megújítása. Miután közel 300 köbméterre emelkedik a napi kapacitás, így
Petrikeresztúr és Lickóvadamos is
rácsatlakozhat majd a rendszerre,
ha náluk is kiépítik a vezetékeket.
A zalaegerszegi KEHOP beruházáshoz csatlakozva valósul meg a
Gellénháza és környéke ivóvízminõség-javító projekt, melynek
eredményeként a megyeszékhelyi
keleti ivóvízbázisról fogjuk kapni
az ivóvizet. A beruházás tervezése
zajlik jelenleg.
– Milyen más pályázati forrásokat használhatnak fel a település fejlesztésére?
– A kültéri rendezvényeink
helyszínén, a kultúrház udvarán
egy fedett közösségi teret és egy
kemencét létesíthetünk a Leaderprogramból két pályázat útján elnyert 13 millió és 3,5 millió forintból. A 2022-es költségvetés terhére valósítjuk meg ezeket a beru-
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tudtuk meg Könyves Gábor polgármestertõl.
– A munkaterület átadása megtörtént, az építési engedélyek rendelkezésre állnak a beruházó cég
számára, amely negyedikként vállalkozik napelempark építésére településünkön – mondta érdeklõdésünkre. – Idén a meglévõ villanytelephez egy alállomást építenek és
egy két kilométeres önkormányzati külterületi utat tesznek rendbe a
leendõ napelemparkig, amelynek
kivitelezését 2022 februárjában
kezdik meg. A cég az építkezés
idõtartamára bérbe kívánja venni
az Öreghegyi Vendégházunkat. A
fejlesztés legfontosabb hozadéka,
hogy önkormányzatunk újabb
iparûzési adó bevételi lehetõséghez jut.
– Befejezõdtek a munkálatok
a vendégháznál?
– A startmunka mintaprogram
ad lehetõséget a vendégházzal
szomszédos kiszolgáló épület bel-

sõ felújítására is, ami õsszel valósulhat meg. Az országfásítási
programban 30 darab fát (eperfa,
hársfa és kõris) nyertünk. Ennek
egy részét a vendégház köré telepítjük. Ültetünk fát még az óvoda
udvarára, a sportpálya mellé és a
Deák Emlékház parkjába is. Ahogy
engedtek a járványügyi korlátozásokon, a vendégházat ki is tudtuk
adni. A vadászidény szeptemberi
kezdetével több turnusban fogadtunk vadászokat. Az ország
másik szegletébõl is érkeznek
hozzánk, legutóbb Egerbõl egy kilencfõs kirándulócsapat kért szállást. A környék kiválóan alkalmas
túrázásra, ezt vendégházunk honlapján is ajánljuk.
A zártkerti infrastruktúra-fejlesztésére 17,9 millió forintos
igénnyel újabb pályázatot nyújtottunk be az Agrárminisztériumhoz, hat önkormányzati út aszfaltozására, illetve bazaltzúzalékkal
történõ felújítására. A projekt ré-

Dr. Szabó Eszter jegyzõ és Könyves Gábor polgármester

szeként egy 50 köbméteres víztárolót is létesítenénk a vendégház
ereszcsatornáiból érkezõ esõvíz
fogadására. Ezáltal biztosítanánk
az öntözési lehetõséget a gazdák
számára.
– Nyertes pályázataik?
– A Belügyminisztériumtól 24
millió forint támogatást nyertünk
egészségházunk energetikai felújítására. Ebbõl a nagyobb munkákat tekintve homlokzati hõszigetelés, és kazáncserével fûtéskorszerûsítés valósul meg. Az
épület tetejére pedig napelemek
kerülnek. A helyi egészségügyi ellátás fejlesztése prioritás számunkra, ezért örvendetes, hogy a
Magyar Falu Program által 1,9
millió forint értékben szerezhettünk be orvosi eszközöket, egy
EKG-készüléket és egy boka-kar
indexmérõt.
A Magyar Falu Program falusi
civil alapján a tûzoltó egyesület is
nyert támogatást. A tûzoltószertár tetejének, víz- és villanyhálózatának felújítására, nyílászáróinak cseréjére 6 millió forintot fordíthatnak.
A 2017-ben megkezdett önerõs járda-felújítási program negyedik ütemében idén a Bükkaljai-patak és a középsõ buszmegálló közötti járdaszakasz nyugati

SZÜRETI FELVONULÁS ÉS IDÕSEK NAPJA

Közmûfejlesztések Gellénházán
házásokat, amelyek önerõt is igényelnek. Éltünk a Magyar Falu
Program az ötezernél kevesebb
lakosú kistelepülések számára
nyújtott támogatásával; megkaptuk azt az egymillió forintot, amit
rendezvények szervezésére használhatunk fel.
– Tudtak-e haladni az utak,
járdák felújításával?
– Tavaly az önkormányzati hivataltól a mûvelõdési házig tudtuk felújítani a járdát a Magyar Falu Program segítségével. A Kossuth Lajos utca járdájának rendbetételét több ütemben terveztük
az elérhetõ pályázatok függvényében. A idén a Belügyminisztérium ad lehetõséget. Az elnyert
13 millió forintból és a 7 millió forintos önerõbõl a Kossuth Lajos
utca páratlan oldalán kezdõdhet
meg egy járdaszakasz rekonstrukciója még ebben a hónapban.

A Budai-hegyi út felújítására
két pályázatot adtunk be. A
Sárhidára vezetõ szakaszra a vidékfejlesztési programtól, míg a
szennyvíztelep felé esõ szakaszá-

nak rendbetételére a Herman Ottó Intézettõl várunk támogatást.
Ha mindkettõt megnyerjük, teljes
hosszban megvalósulhat egyetlen
szõlõhegyünk útjának rekonstruk-

ciója. A Herman intézetes pályázat
tulajdonképpen két célt támogat,
mert az útfelújítás mellett öt
egyéb célt is meg lehetett jelölni.
Mi az ivóvízvételt választottuk.
Egy kutat szeretnénk fúratni,
ahonnét az ivóvíz-ellátás továbbra
is biztosított lenne a hegyi gazdák
számára. Jelenleg a MOL hálózatáról megy a víz, de számolnunk kell
a rendszer esetleges megszüntetésével.
– Mely rendezvények megtartására adott lehetõséget ez az
év?
– A júniusi falunapot még le
kellett mondanunk a pandémia
miatt. Az év hátralévõ részében
azonban tudtunk közösségi programokat szervezni, amelyre érezhetõen nagy igénye volt a lakosságnak. Nálunk nagy hagyománya
van az augusztus 20-i állami ünnepnek, hiszen ez a nap egyben a

oldala újult meg a Deák Ferenc utcában, közel fél kilométer hosszban. A jelentõsége az, hogy most
már egybefüggõ új járdafelületen
lehet eljutni Pusztaszentlászló felõl a település központjáig. A Magyar Közút kezelésében lévõ
1968-ban létesített járda ezen
szakaszának helyreállítása újabb
nettó 5 millió forint saját erõt kívánt meg önkormányzatunktól.
– Bölcsõde létesítését tervezik. Hol tartanak ezzel?
– Azzal kezdeném, hogy a
nyugdíjba vonult óvodavezetõnk
funkcióját szeptember elsejétõl
Gálné Hóbor Tímea vette át a képviselõ-testület óvodavezetésre
meghirdetett pályázata eredményeként. Új óvónõt is köszönhettünk, aki családjával Budapestrõl
költözött Söjtörre. Óvodánk teljes
kihasználtsággal mûködik, sõt a
beköltözéseknek köszönhetõen
létszámemelkedés is várható. Erre felkészülve fogtunk bele az infrastrukturális háttér megteremtésébe. A tervek már készülnek.
Még az idén be szeretnénk adni a
pályázatot az egycsoportos, 14
kisgyermek ellátását biztosító,
320 négyzetméteres bölcsõde létesítésének támogatására, amely
az óvoda mellé épül majd.
Antal Lívia

falu búcsúnapja is. Az önkormányzat által szervezett rendezvényen
kenyérszenteléssel és kulturális
mûsorral összekötve emlékeztünk
meg az államalapításról, majd utcabállal zártuk a napot. Már akkor
elhatároztuk, hogy a falunapot is
pótolandóan szeptember 25-én
egy nagyszabású rendezvényt
tartunk. Erre az is lehetõséget
adott, hogy megkaptuk a már
említett egymillió forintot, amelybõl valamennyi korosztály kedvére való kulturális programelemekkel egy igazán tartalmas szüreti
fesztivált tarthattunk a mûvelõdési ház mögötti parkban. Akkora
igény volt a közösségi együttlétre, hogy még soha ennyien nem
jelentkeztek fõzésre. Tizenkét csapat vállalkozott erre, amelyeket
egyenként tízezer forinttal támogattunk az alapanyag-beszerzésben. Gellénházán az idõsek napjának is nagy hagyományai vannak,
amelyre a település 65 év feletti
lakosságát invitáljuk. Október 15én a mûvelõdési házban köszöntöttük a megjelent szépkorúakat
kulturális mûsorral és vacsorával.
Az október 23-i nemzeti ünnepünket a jelenlegi helyzetre tekintettel ezúttal nem a mûvelõdési
házban, hanem kint, a szabadtéren az 1956-os forradalom áldozatainak emlékmûve elõtt tartjuk. A
járványhelyzet alakulásától függ,
hogy a továbbiakban még milyen
programokat szervezhetünk.
Még bõ két hónap hátravan a
2021-es esztendõbõl, amit a pályázati eredmények tükrében a
nehézségek ellenére is sikeresnek
értékelhetünk. Idén is jelentõs fejlesztések indulhattak el, amelyek
településünk fejlõdését, az itt élõk
kényelmét szolgálják. Idén végre
fellélegezhetünk egy kicsit, a korábban megszokott módon tarthattunk rendezvényeket, zárta a
beszélgetést Farkas Imre Józsefné
polgármester.
– AL –
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KÖZÖSSÉG
Alsópáhokon átadták a felújított önkormányzati hivatalt, valamint az orvosi rendelõ és a
gyógyszertár épületét. Az ünnepséget tavaszra tervezték, ami a
korlátozások miatt elmaradt. Az
eltelt hónapokat azonban kihasználták arra, hogy egységes arculati megjelenéssel öltöztessék fel
megújult közintézményeiket. Arra is gondoltak, hogy az elnevezések alatt Alsópáhok neve is szerepeljen, a „páh” szótag intézmények szerint más-más színnel
való kiemelésével, utalva a nyersbõr kikészítésére, páholására,
amit a tímárok végeztek egykor a
településen.

Október 15-én két ünnepségre
került sor. A település életében két
olyan meghatározó intézményt
adtak át, amelynek kinézete nemcsak az itt élõk, hanem a településre látogatók szempontjából sem
mindegy. Czigány Sándor polgármester tért ki erre, hiszen az önkormányzati hivatal amellett, hogy
minden településen központi
funkciót tölt be, árulkodik magáról
a helységrõl is. Már pedig számít az
elsõ benyomás, amely hozzájárul a
település a pozitív megítéléshez.
Alsó-páhokon ez a gondolat vezérelte az 1800-as évek végén készült épület teljes körû rekonstrukcióját, amely során új külsõ megjelenést kapott és belsõ terei is korszerûvé váltak. Sokat áldozott erre
az önkormányzat, hiszen a Belügyminisztérium által nyújtott 30 millió forintos támogatást jelentõs
önerõvel egészítette ki. Az
Alsópáhoki Közös Önkormányzati
Hivatal külsõ és belsõ felújításának
teljes költsége így elérte a 71 millió forintot.
Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ beszédében elismerésének adott hangot. Nemcsak a pályázati sikerekhez gratulált, de az
önkormányzat rendkívül jó gazdálkodásához is, amelynek köszönhe-

Kispáli azon kevés települések egyike, amely a lakosság lélekszámához viszonyítva négy
civil szervezettel is rendelkezik.
Az ifjúsági, a nyugdíjas, a kertbarát, valamint a szabadidõ és
sport egyesület amellett, hogy
korosztályokat fed le, kiszolgálja a 271 fõ lakos érdeklõdési körét. Aktivitásuk túlmutat a falun, mert szívesen csatlakoznak
országos és nemzetközi civil
kezdeményezésekhez is.

– Büszkék lehetünk, és szerencsésnek is tarthatjuk magunkat,
hogy kis falunkban ilyen színes a
közösségi élet, mondja érdeklõdésünkre Böde-Tóth Zsanett közmû-

A MÚLT MEGBECSÜLÉSÉVEL, A JELEN SZORGALMÁVAL

A jövõt építik Alsópáhokon
tõen biztosítani tudta az önerõt. A
felújított önkormányzati hivatallal
növekedett az ügyintézés színvonala; a korszerû körülményekkel
nemcsak az ügyfelek, de az itt dolgozók is maradéktalanul elégedettek lehetnek.
Dr. Varga Andrea, a Keszthelyi
Járási Hivatal vezetõje azt mondta, akik betérnek Alsópáhokra,
azok múltját megbecsülõ, jelenét
szorgalmasan építõ, jövõjét biza-

tételeket is szükséges biztosítani,
amelyek magában az épületben
rejlenek. A nyílászárók cseréjét, a
fûtés és a villamos hálózat korszerûsítését, a nyeregtetõs ráépítést,
a külsõ hõszigetelést és homlokzati megújítást tartalmazó beruházás ezt szolgálta.
Az alsópáhoki orvosi rendelõ
felújításához és gyógyszertár kialakításához ugyancsak a Belügyminisztérium nyújtott támogatást.

kodóan tervezõ településre érkeznek. Kiemelte, hogy az önkormányzat stabil költségvetéssel
rendelkezik, mindemellett hatékonyan használja ki az uniós és a
magyar kormányzati pályázatokat. Mint fogalmazott a 2011-ben
megjelent önkormányzati törvény átlátható jogszabályokat teremtett, amely alapján az állampolgárok joggal várják el a hatékony és gyors ügyintézést. Ehhez
a szakmai mellett olyan tárgyi fel-

Az önkormányzat készült erre a
beruházásra is. Az elnyert 30 millió
forintot annyi saját erõvel egészítette ki, hogy az 55 millió forintba
kerülõ kivitelezés végeredménye
az legyen, amit elvártak tõle.
Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ azt emelte ki, hogy
Alsópáhok tudatos tervezéssel
sorra újítja fel az intézményeit. Az
iskola, az óvoda, kultúrház és a
nemrég átadott, újonnan létesített bölcsõde mellett most az or-

vosi rendelõ korszerûsítését is ünnepelheti.
Czigány Sándor polgármester
azt mondta, a lakók életében,
egészségügyi ellátásában fontos
szerepet betöltõ intézmény újulhatott meg, amelynek korszerûsítésérõl négy évvel ezelõtt döntött
az önkormányzat. Felidézte, hogy
az 1986-ban épített rendelõ a régit váltotta fel, ahol már dolgozott
dr. Molnár Gábor címzetes fõorvos, aki 1984 óta háziorvosa a településnek. Dr. Józsi Mária pedig
1986-tól látja el a település gyermekeit. Hangsúlyozta, az eltelt
évek alatt munkájukkal és hozzáállásukkal bõven megszolgálták azt,
hogy egy minden szempontból
megújított rendelõben fogadhassák betegeiket. A külsõ és belsõ
felújítási munkálatok a felnõtt és
gyermek háziorvosi rendelõt öszszesen 212 négyzetméteren, míg
a gyógyszertárt 23 négyzetméteren érintették.

Czigány Sándor, dr. Varga Andrea, Manninger Jenõ és
Nagy Bálint, Keszthely polgármestere a hivatal átadásán
Mint fogalmazott, büszke arra,
hogy ilyen kiváló körülmények között tudnak gyógyulni az alsópáhokiak, akik a felírt gyógyszerekhez helyben is hozzá tudnak
jutni. Eddig csak kézigyógyszertár
állt rendelkezésre, most pedig egy
fiókgyógyszertár, ami még sohasem volt Alsópáhokon. Kiemelte,
hogy ezt az önkormányzat teljes
mértékben önerõbõl valósította
meg. Abban a hitben, hogy ezzel is
szolgálják az itt és a környéken élõket. Az önkormányzati hivatallal
hasonló építészeti stílusban felújí-

Kispáli közösségi aktivitásban az elsõ
benyújtott pályázataikkal mûködésük és eszközszükségletük feltételeit is megteremtik.
– Vegyük sorra a civil szervezeteket!
A Kispáli Ifjúsági Egyesület kerékpárok, illetve autóval való szállításukhoz rögzítõk beszerzésére
nyert támogatást a Magyar Falu
Programon. Ezeket a kerékpárokat azok is használhatják, akiknek
nincs megfelelõ, így például õk is

Gyermekjóga
el tudtak jönni az augusztusi Tapolca és Keszthely közötti bringatúrára, amelyen 21-en vettünk
részt. Maga a program is elnyert
támogatásból valósult meg, ebbõl
finanszíroztuk a busz bérleti díját
és az ebéd költségét.
A Kispáli Nyugdíjas Egyesület
NEA forrásból szabadtéri fõzéshez
alkalmas eszközöket vásárolt és
egy egész napos buszos kirándulást valósított meg. Júniusban közel 30 fõ részvételével Sopron és
Fertõd környékén jártunk. Túráztunk a Lõvérekben, illetve megte-

kintettük a fertõdi Esterházy-kastélyt és a rózsakertet. Szeptember
elején Szilvágy vendégei voltunk,
ahol gombásztunk, a szerencsések
vargányát is találtak. Majd bejártuk az õshonos gyümölcsfákat a
Tündérkertben.
Idén az idõsek napi rendezvényt is a nyugdíjas egyesület sikeres pályázatából valósítottuk
meg. A községháza nagytermében
láttuk vendégül a szépkorúakat,
akiket a Hevesi Sándor Színház
színmûvészei és egy tangóharmonikás szórakoztatott.
A Kispáli Kertbarát Egyesület a
falusi civil alapból fém eszköztárolót vásárolt, amely a fûnyírótraktor és egyéb eszközök tárolására
szolgál. Gondozzák a közösségi veteményes kertet. A vetõmagokat
és növényeket szintén pályázati

tott épület tetõterében, a késõbbiekben két szolgálati lakást kívánnak kialakítani.
Dr. Divinyi Tamás járási tiszti fõorvos azt hangsúlyozta, hogy az
új szolgáltatást is teremtõ beruházás azt igazolja, Alsópáhok önkormányzata elkötelezett a megfelelõ színvonalú egészségügyi ellátás biztosításában.
Az épületekre Bóka Tibor plébános és Péntekné Vizkelety Márta, hévízi református lelkész mondott áldást.
Czigány Sándor polgármester
érdeklõdésünkre
elmondta,
Alsópáhokon elindult egy gondolkodás a középületek tekintetében. Hosszas és alapos tervezés
elõzte meg a bölcsõdén, a hivatalon és az orvosi rendelõn már látható arculati megjelenést az intézmények elnevezésével. A folytatásban az alkotóház és az iskola
kap új feliratot. A dizájn utcai
intézmény-táblákon egy szlogent
is tartalmaz. „Természetesen”, ami
azt jelenti, hogy Alsópáhokon az
infrastrukturális fejlesztések mellett a vidéki környezet megtartása ugyanúgy fontos.
Antal Lívia

Gyógyszertár is helyet kapott a felújított rendelõben

Kirándulás Sopronban

velõdési szakember, ami a lakosság összetartását is mutatja. Civil
szervezeteink egyik érdeme a rendezvények elõkészítésében és lebonyolításában végzett munkájuk.
Ami ezen felüli, hogy a település
közösségi programjai, összejövetelei jórészt pályázati forrásaikból
valósulnak meg, amellyel leveszik
a finanszírozás gondját a kis költségvetésû önkormányzatunk válláról. Kiemelendõ az is, hogy a
Nemzeti Együttmûködési Alapra
(NEA) valamint a Magyar Falu
Program (MFP) falusi civil alapjára
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forrásból szerzik be. A nyár folyamán ismeretbõvítõ programokat
is szerveztek, ahol dietetikus és
fitoterapeuta is tartott elõadást.
Szent Mihály napjához közeledve
pedig közösen kiszedtük a krumplit. Ennek jó részét szétosztottuk a
lakosság között, a maradékot eltettük télire. Közösségi programjainkat kiszolgálandóan a veteményes terményeibõl lecsót, szörpöket és lekvárokat is tettünk el.
Legfiatalabb civil szervezetünk
a Kispáli Szabadidõ és Sport Egyesület, pályázati tevékenységüknek
köszönhetõen különféle sportjáték eszközöket tudtak beszerezni
és finanszírozzák a rendszeres
gyerekjógát és gerinctornát is a
településen.
– Országos és nemzetközi civil
kezdeményezéseken is részt

vesznek. Mely programok voltak
ezek idén?
– Idén is csatlakoztunk az Európai Mobilitási Hét és Autómentes
Naphoz. A szeptember 16-22. közötti esemény minden napjára
szerveztünk valamilyen mozgásos
elfoglaltságot. Csatlakoztunk az
Európai Sporthéthez is. Szeptember 23-30. között tizenegy sportprogramon (nordic walking, szenior fitball, kerékpártúra, gyerekjóga stb.) vehettek részt az érdeklõdõk. Október a világ gyalogló
(hó)napja, amelyre idén is számos
programmal és gyalogtúrával készültünk. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a tavalyi eseményen a nyugdíjas egyesületünk az
elsõ helyet érdemelte ki kategóriájában az országban.
A szeptember 25-én tartott
szüreti rendezvény lebonyolításában is számíthattunk a civil szervezeteinkre. A jó hangulatban telt
jelmezes felvonulás után gyerekmûsorok és koncertek várták az

érdeklõdõket, miközben zalai jellegû ételeket lehetett kóstolni, a
nyugdíjas egyesület tagjai például
babos káposztát készítettek és kínáltak. Önkormányzatunk a szüreti rendezvény fényképes és szöveges beszámolójával benevezett a
Magyar Népmûvelõk Egyesülete
által a Kultúrházak éjjel-nappal
2021. közmûvelõdési akció alkalmából kiírt "Hogy volt?" pályázatra,
amit elismerõ oklevéllel és 150
ezer forintos díjazással jutalmaztak.
– Hogyan értékeli civil szervezeteik tevékenységét?
– Mind a négy egyesület sikeres
évet tudhat maga mögött ebben
az esztendõben is. Jövõre ugyanilyen lendülettel kívánnak élni a
Nemzeti Együttmûködési Alap valamint a Magyar Falu Program falusi civil alapja pályázati lehetõségeivel. A Kispáli Ifjúsági Egyesület
jogosult az szja 1 százalékára. Idén
minden eddiginél magasabb öszszegû felajánlás érkezett, amit nagyon köszönünk támogatóknak. A
lakosságnak érezhetõen nagy az
igénye a közösségi együttlétekre.
Szerencsére idén a korlátozások
feloldását követõen bõven volt erre lehetõségük az elõbb említett
programok által.
– liv –

Gombatúrán
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Zalaszentmihályon a tanév
végével startolt munkálatok révén 7,5 milliós Leader pályázati
segítséget mellé rakva, külsõjében, 12,7 millió forintos ráfordítással teljes egészében megszépült az iskola. A Magyar Falu
programban nyert 2,3 millió forintból pedig az óvodai játékudvart modernizálták rugós és fejlesztõ játékokkal, mászókával.
Mintegy 5,2 milliós önerõbõl 33
új nyílászárót építettek be az ingatlanon, ahol a tanintézet mellett óvoda és könyvtár mûködik.

A megszépült épület fõbejáratánál egy impozáns emléktáblát is
elhelyeztek a település szülöttének, Bánkuti Sándor honvéd szablyavívó mesternek. Október elsején a Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítõ Alapítvány tagintézményének bejárata mellett látványos ünnepséget rendeztek,
amelyen a falu apraja-nagyján kívül megjelentek a térség, a megye elöljárói.
A régóta elõkészítés alatt lévõ
projektek avatási ünnepén Csikós
Andrea Dóra polgármester kiemelte: Az óvodában 22 gyermek, az általános iskolába 48 diák
jár 1-8 osztályig. E fényes napra
még az elmúlt idõkbõl is csatlakozik hozzánk falunk egyik híres
szülöttje
Bánkúti
(született
Berdál) Sándor vívómester, akinek emléktábláját is méltó helyre
téve felavatjuk. Az iskola pedagógiai programja kiemelt figyelmet
fordít az egészséges életmódra
nevelésre, a mindennapos testnevelésre, a sportrendezvényekre, sportversenyekre. A falu iskolájáról az elsõ írásos emlék 250
évvel ezelõtti, az 1771-es évbõl
származik. Akkor még csak egy
tanító oktatott hittanra hat gyermeket. 1951-ben, éppen 60 évvel korábban a falu lakosságának
teljes összefogásával, Nagyváradi
Mihály koordinálásával kezdõdött

KALEIDOSZKÓP

ÖSSZEFOGÁSBÓL SIKERTÖRTÉNET

Zalaszentmihály gazdagodott
rût építsünk. A testület felállította a prioritásokat és e szerint cselekedtünk. A májustól júliusig tartó papír és vasgyûjtésre összesen
460.500 forint folyt be. A faluközösség szinte minden tagja segített. Az ablakcseréhez a szülõi
munkaközösség a Kézmûves Kuckóval közösen félmillió forintot
gyûjtött. A településfejlesztési
számlára is érkezetek utalások
közel fél millió forint összegben.
Az óvodai jótékonysági nap és
bálon befolyt bevételt az óvoda
belsõ festésére fordítottuk. Az
ovis apukák valódi minta apákként apróbb felújításokat szépítéseket végeztek a gyerek mos-

dóban, konyhában, a külsõ térben, a szúnyogháló építésében, a
bádogos munkákban, de készült
egy egész falat betöltõ mesés
falfestmény a csoportszoba falán. Az alsó tagozatos nebulók
apukái a tantermek festésében
serénykedtek.

Az avatón, melyen a helyi óvoda apróságai mutattak be egy zenés táncos õszi csokrot, Nagy Bálint keszthelyi polgármester
mondott köszöntõt, melyben
aláhúzta: falu-, város-, megye- és
országszerte egyaránt szükséges
azt a hagyománytiszteleten
alapuló, jövõbe mutató munkát
végezni, amit Zalaszentmihályon
összefogással tesznek. A felújított épületre és a benne tartózkodókra Cséry Gergõ plébános
kérte Isten áldását.
Az emléktábla avatáson a néhai
szablyavívó élõ hozzátartozói
mondtak rövid, lélekemelõ beszédet. A páratlan képességekkel
rendelkezõ, kiváló vívó legendára
Máday Norbert, a Magyar Szablyavívó Iskola alapítója is emlékezett,
rámutatva arra, hogy Bánkuti miért lehet kitûnõ példakép a feltörekvõ nemzedék számára.
A míves táblát Kálinger Roland
alezredes, kiemelt tábori lelkész
áldotta meg. A program záró részében a Magyar Szablyavívó Iskola tartotta meg látványos bemutatóját. Az ünnepség után a
résztvevõket ünnepi ebéddel látták vendégül a helyi Rózsakõ
Csárdában.
Nemes Norbert

vény helyeként is számba kívánjuk majd venni.
Farkas Ferencné közmûvelõdési szakember elárulta: a traktorok, mezõgazdasági munkagépek, vontatmányok helyett a dí-

szített lovasszekerekbõl álló szüreti menetet indítottak a rendezvénytér oldalától, majd Szabó József kisbíró, dobolásával felkeresték a település fõbb utcáit, ahol
finom „kortyolni valóval” kínálták
az érdeklõdõket. A szekereken
ülõ népviseletbe öltözött hagyományõrzõ fiatalok és idõsek dalolva adtak példát arról a helybélieknek, hogy milyen is egy jó kedélyû, valódi szüreti hacacáré.
A felújított rendezvényhelyszínre visszaérve dr. Batbayar
Zeneemyadar hazánk mongol
nagykövetének jelenlétében tartották a II. Testvértelepülési Találkozót, melyen Tornyos, Bodrogszerdahely, Szászcsávás, Alsóverecke és Felsõverecke testvértelepülési delegációi vettek részt.
A színpadon köszöntötték a testvértelepülések polgármestereit,
akik közül ketten elsõ ízben tapasztalták meg, milyen is az a
„szívélyes nagypáli vendéglátás”.
Szintén hagyomány, hogy a falu
kitûnõ tanulóit is köszöntik. Ezúttal 16-an vehettek át elismerést a
polgármestertõl. A program
népdalkörök fellépésével és népzenei koncerttel és faluvacsorával
zárult.
Nemes Norbert

meg a jelenleg is használatban lévõ iskolaépület alapjainak lerakása, amelyet az 1980-as évek végén felújítottak, tantermekkel,
tornateremmel, egyéb kiszolgáló
helyiségekkel bõvítettek. Azóta
nagyobb felújítás az iskolán nem
történt, csupán kisebb-nagyobb
állagmegõrzõ és karbantartó
munkák zajlottak. Az iskola kazánfûtése Mátay Miklós korábbi
polgármester nevéhez fûzõdik.
Ahogy Reményik Sándor költõ
is fogalmazott: fontos pillanat a
falu életében amikor jövõt építünk. „Amikor nem hagyjuk a
templomot, a templomot s az iskolát”. Minden jelenlévõ büszkén,
elégedetten, kellemes jóérzéssel
nézheti az új ablakokat, vidám
színû falakat mert a falu egy emberként támogatta és segítette a
renoválási munkákat. A falunapról és a lomtalanításról is lemondtunk, hogy valami nagysze-

A NÉPI TRADÍCIÓK JEGYÉBEN

Szüreti felvonulás Nagypáliban
népi tradíciók õrzésének jegyében szeptember utolsóelõtti
hétvégéjén szervezték Nagy-páliban az évek óta hagyományosnak tartott szüreti felvonulást. A faluban és leginkább a
rendezvénytéren már délelõtt indították a különféle közösségi programokat. A gyerekek, sok más mellett, népi játékokat is kipróbálhattak. A zalaegerszegi hivatásos tûzoltók és a térség önkéntes tûzoltó
egyesületeinek különleges bemutatójával tûzoltó napot is rendeztek
a nemrég kiépített, „második” rendezvénytéren, ahol Köcse Tibor polgármester és Bajsz András tûzoltó alezredes is elmondta gondolatait
a szakma szépségeirõl, a hivatástudat fontosságáról.

A

– A „Zöld Út falufejlesztési
program” közel negyedszázada
vette kezdetét Nagypáliban, azzal
a céllal, hogy egy fejlett, európai
színvonalú, önfenntartó településsé fejlõdésének megélõi legyünk, megõrizve a magyar, illetve a göcseji falvak hagyományait.
Igyekszünk minden beruházásunkat, fejlesztésünket ezen elveknek alárendelni. A megújuló energiaforrások alkalmazása, a turizmusfejlesztés, a közösségépítés, a

környezetvédelem és környezettudatosság kialakítása, továbbá a
helyi termékek elõállítása vezérelvként mûködik nálunk és ez szerencsére a helyben élõknek a tetszését is elnyeri – mesélte Köcse
Tibor polgármester. – Az önkormányzat által megterveztetett
dokumentációval három évvel ezelõtt pályáztunk, egy többfunkciós, fedett vásártér kialakítására,
sajnos sikertelenül. Ám mivel az
önrészt készültségi fokban is le-

hetett teljesíteni, ezért a 25 milliót saját erõbõl biztosítottuk.
Negyven nap alatt elkészítettük a
színpadot, az öltözõt, az illemhelyeket, a raktártereket, valamint a
800 négyzetmétert magában foglaló térkövezést. Történt közben,
hogy korábbi nyertesként, a falumegújításban élenjáró 17 honi település vezetõit egy díjátadó gálán kellett fogadnunk, így húsvéttól pünkösdig készre jelentettük
ezt az ütemet is.
A Magyar Falu programban
nyertünk mintegy 24 millió forin-

tot, amelybõl a rendezvénytér lefedésének egy negyed résztét
tudtuk megvalósítani, átadva ezzel rendeltetésének most, a rendezvénytér II. ütemét. Az építõipari árak brutális emelkedése
persze nekünk is sok nehézséget
okoznak. A falu közösségi rendezvényeit a megszokott, színpaddal, kemencével ellátott helyszínén fogjuk tartani, de az új, további fejlesztések alatt lévõ
komplexumot már kiállítótérként,
nyári színházként, koncert helyszínként és sok egyéb rendez-

RÉGIÓ

KÖRNYEZET

7

ELÕRELÉPÉS A FEJLESZTÉSEKBEN

Cserszegtomaj cselekvéssel
Képviselõ-testületünk nemrégiben egy közös település bejáráson tekintette át a jövõ évben megvalósítandó feladatokat, illetve
a még idén befejezendõ beruházásokat, a felújításokat, a javításokat. Mindannyian tapasztaltuk: aktuális a kultúrház, az óvoda és az
iskola bõvítése. Sok a teendõ az út- és utcaburkolatok vonatkozásában is. Augusztus végéig 12 pályázatot nyújtottunk be, hiánypótlási felszólítás nélkül, de a legtöbb sajnos tartaléklistára került,
vagy elbírálás alatt van. Szerencsére sok elõre lepésrõl is számot
adhatok – mondta Elekes István, Cserszegtomaj polgármestere.

lom megépítéséért. Igaz, a 71-es
számú fõút Keszthely–Rezi úti
csomópont építése miatt, az útlezárásokkal összefüggésben eddig
sok közlekedési kellemetlenség
adódott. A kivitelezõ nem figyelt
például eléggé az elkerülõ útnak
kijelölt egyes kavicsos útszakaszok portalanítására, ezzel összefüggésben több panasz is érkezett, de az idõjárástól függõen,
egy kerékpáros átvezetõ sávval,
november végéig át szeretnék
adni a létesítményt. Hiába pályáztunk hosszú évek óta, a Gesztenyés utca burkolatjavítását; 16
millióért önerõbõl kellett megtenni, de gondolkodunk a Gubacs
utca csapadékvíz-elvezetésének
megoldásán is. A Rezi úti járdaszakasz rendbetételére legalább
20 milliót kell tartalékolnunk, a
támogatás itt: 2,6 millió forint. Az

A településbejárás résztvevõi (balról jobbra): Habánné Fábián Kornélia beruházási ügyintézõ,
Szabóné Puncsák Enikõ községgazda, Bertalanné Dr. Gallé Vera jegyzõ,
Elekes István polgármester, Liszkai Erzsébet képviselõ, Tolvéth Gyula Tamás képviselõ,
Kupár-Kovács Fruzsina alpolgármester, Antal László képviselõ, Bojtné Pál Szilvia Rozália képviselõ
orvosi rendelõ tetõburkolat cseréjére közel 9 milliót költöttünk.
A beázások miatti tetõszerkezet

Adorján testvértelepülés delegációjának köszöntése
– Településünk beruházásai
nagy mérföldkõhöz érkeztek. A
Csókakõi utca (Kútcsapás) fél kilométeres szakaszának mintegy 48
milliós felújításával, melybõl 8
millió volt pályázati támogatás,
azért sem várhattunk, mert a két
településrész összeköttetésében
ez az etap stratégiai fontossággal
bír. Az új útalap készítés, az aszfaltozás, a csapadékvíz elvezetés és
a szegélyezés mellett, a híd elõtti

áteresz stabilizálása is hamarosan
megtörténik. E beruházás keretében, az esõzések utáni kimosódást helyreállítva, padka helyreállítás is lesz a Barát utcában. Augusztus derekán kezdõdött, és
hamarosan befejezõdik a kiemelt
gyalogátkelõhely építése új lámpaoszloppal a dr. Bakonyi Károly
utcában. Nem volt hiábavaló a
2013 óta zajló aláírásgyûjtés és a
demonstráció sorozat a körforga-

felújítását követõen a tetõteret
közösségi térré szeretnénk alakítani. Az önkormányzatok szociális
célú tüzelõanyag vásárlását segítõ pályázaton indultunk, 2,8 milliót nyertünk és önerõbõl vállaltuk a folyóméterben érkezõ fa
felfûrészelését és ellenszolgáltatás nélküli kiszállítását a rászorulóknak. Mintegy húszmillió forint felhasználásával, korszerû
LED-es lámpák kihelyezésével
megvalósult a Millennium utcában lévõ közvilágítás hálózatszakasz fejlesztésének üzembe helyezése. Az energiahatékony hálózatbõvítés késõbb más utcákban is folytatódik majd. A rendezett településkép közös érdek, a
virágosítás a nagyközségben nem
csupán önkormányzati feladat,
hanem a helyi lakosok többségének is szívügye. A közterületek vi-

rágosítása közösségépítõ mozgalommá nõtte ki magát, sokan, jó
példával elöl járva, már a gyerekeket is bevonják.
– Mi újság a programok, rendezvények háza táján?
– Programbõ a sport- és rendezvényéletünk. A kultúrház szinte minden nap foglalt. A nyári boros rendezvény magas látogatószámára nem tudtunk felkészülni.
Szeptember közepén, elsõ alkalommal, hatalmas sikerrel rendeztük meg a Kutyás napot, lovasokkal. Volt fajta -és kutyasuli bemutató, szépségverseny, ki-mit-tud.
Savanyó Tibor a Lóbarát Panzió
közremûködésével ingyenesen
lovagoltatta a gyerekeket. A szüreti mulatság, valamint az Idõsek
Napja a hagyományok szerint, vidámságban zajlott.
Nemes Norbert

Kukorica utáni búzára!
Amalgerol® Protect Pack
szlovén–magyar határrégióban mintegy 396
ezer euróból megvalósuló Tájházak útja elnevezésû,
turizmusfejlesztési uniós projekt utolsó hónapjában a turisztikai szakma és a sajtó képviselõit egy villásreggelire hívták a
szervezõk, a programban résztvevõ szállodák éttermeibe. A
nemzetközi projekt fõ célja: a
szellemi kulturális és épített
örökség – elsõsorban a tájházak
– turisztikai kínálatba való bevonása és ezzel megóvásuk biztosítása. Régebbi korok építészeti hagyományainak megismerése, korabeli tárgyak kipróbálása, túrázás, aktív részvétel
népi hagyományõrzõ foglalkozáson, üdítõ tájházi gyógynövénykerti séta, szörp és lekvár
készítés, a hely gasztronómiai
különlegességeinek sütése, fõzése, kóstolása.

A

A villásreggelik alkalmával a tájegységre jellemzõ ételeket kínáltak és szolgáltak fel. A svédasztalos
büfé reggeli mellett a résztvevõket helyi termékekkel is megismertették, közben kisfilmek vetítésével is bemutatták a projekt kézzel
fogható eredményeit. Az elõadók a
szállodák, a tájházak és a tájértékeket bemutató helyek kapcsolatának hátterét világították meg. Kiderült: a projekt szakemberei egy
új módszertant dolgoztak ki,
amellyel a tájházak kínálatának minõségi kiegyenlítését tudják elérni,
és a hozzájuk kapcsolódó turisztikai szolgáltatásokat a mai elvárásoknak megfelelõ színvonalra képesek emelni. A minõségét tekintve így már egy viszonylag egysé-

Amalgerol® Protect Pack gyûjtõcsomag:

A „TÁJHÁZAK ÚTJA”

Örökségünk a jövõnk
ges kínálatot hoznak létre, a határon átnyúló turisztikai programcsomagba szervezve pedig létrejön egy érdekes, innovatív, tematikus útvonal, a „Tájházak útja”.
A projekt egyedi eleme, hogy az
új termékértékesítés a szállodákkal
együttmûködve valósul meg. A
partnerségben érdekelt hotelek a
saját szolgáltatásaikkal kombinálva,
ténylegesen foglalható csomagokként értékesítik az egyedi kínálatot.
A programok könnyen beilleszthetõk akár egy hosszú hétvégébe is.
A csomagajánlatok között találunk
kisgyermekes családoknak, fiatal
pároknak, idõsebbeknek szóló élményeket is. A helyi közösségek,
az önkormányzatok, a helyi termelõk és szolgáltatók mellett közösségfejlesztõ mentorok, a szálloda
szakemberei is résztvevõi a kapcsolati hálónak.
A projekt keretében számos kiemelt rendezvény valósult meg:
Hetés fesztivál, a Kerek-perec nap,
a Fumu fesztivál, kerékpáros és
gyalogos túrák, szüreti ünnep, bormustra, gyermekprogramok dédanyáink játékaival, tájházi tárlatvezetések, mesterség bemutatók, kiállítások és irodalmi estek. A gasztronómiai kínálat népszerûsítésére
készültek a különbözõ évszakoknak
megfelelõ étlapok. A kooperáció
során örömmel tapasztalták, hogy

a tájházak és közösségeik izgalmas
és jól feldolgozható helyi tartalmakat kínálnak, amely képes vonzó
lenni a 4 csillagos vendégkör számára is. Összesen öt szállodát és kilenc tájházat választottak ki, akik
közösen munkálkodnak a szlovénmagyar határrégió tájházakra épülõ épített örökségének megújításán és turisztikai hasznosításának
fejlesztésén. Együttmûködõ partner szállodák és tájházak Magyarországon és Szlovéniában: Thermal
Hotel Balance Lenti, Kehida Termál
Hotel, Hotel Piroska Bük, Hotel Strk
Muraszombat, Bioterme Mala
Nedelja, a tájházak Kehidakustányból, Vashosszúfaluból, Hegyhátszentpéterrõl, a Mesés Hetés
településeirõl,
valamint
Mala
Polana, Stanjevci, Vitomarci, Ptuj és
Podlehnik tájházai, tájértékeket bemutató helyei.
A Houses/SIHU213 projektpartnerei: a Pannon Helyi Termék
Nonprofit Kft, a Zalai Falvakért
Egyesület, a SI.ENERGIJA és a Bistra
Ptuj.
Projekt je podprt s strani
Evropske unije in je sofinanciran iz
Evropskega sklada za regionalni
razvoj. / A projekt az Európai Unió
támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Amalgerol® növénykondicionáló készítmény (2x10 liter)
+ 2 liter Biofil® Talajõr „B” komponens
kukorica területeken a betakarítást követõn számos esetben kerül õszi búza elvetésre. A visszamaradt kukorica növénymaradványok számos kórokozó szervezet, közöttük a Fusarium fajok szaporítóképleteinek hordozói. A kukorica-búza vetésforgóban ezért fokozottabb a lehetõsége a
fuzáriózis kialakulásának. Elsõdlegesen törekednünk kell a növényi
maradványok
megfelelõ minõségû
talajba dolgozására és
a gyors és tökéletes
bomlási folyamatainak
biztosítására.
Ezen túl lehetõségünk
van a kukoricatarlók
olyan biológiai termékekkel történõ kezelésére, amelyek visszaszorítják,
illetve megakadályozzák a fuzáriumok talajban történõ felszaporodását.

A

Az Amalgerol® Protect Pack-ban található Talajõr
„B” komponens hatóanyaga a Bacillus subtilis baktérium faj, amely képes a talajból fertõzõ növényi kórokozók szaporodását gátolni, mellette növényi növekedést serkentõ hatásúak (PGP). A „B” komponens
nem élõ baktériumokat, hanem baktérium spórákat
tartalmaz. A gömbölyû, vastag sejtfallal rendelkezõ
baktérium spórák nagyon ellenállóak, így a termék eltarthatósága hûtés nélkül is 2 év. A vastag sejtfal
megvédi a baktériumokat a külsõ hatásoktól, így
ezen termék keverhetõ folyékony mûtrágyával és
növényvédõ szerekkel is. A spórák a csíraképességüket kedvezõtlen körülmények között hosszú ideig képesek megõrizni, ugyanakkor a talajra permetezve és

beforgatva, kedvezõ körülmények közé kerülve rohamosan csírázásnak indulnak és felszaporodnak.
FELHASZNÁLÁS ÉS KIJUTTATÁS TECHNOLÓGIA:
Az Amalgerol® Protect Pack és az Amalgerol®
Essence Protect Pack kijuttatható
– a kukoricatarlóra vetés elõtt talajelõkészítéskor, a talajra permetezve.
Ebben az esetben keverhetõ folyékony
mûtrágyákkal is keverhetõ;
– vetés után, kelés elõtt õszi gyomirtásokkal egy menetben, a talajra kijuttatva;
– kijuttatható a növények intenzív
növekedési idõszakában, a növényekre
permetezve; Ebben az esetben keverhetõ a készítmény más, nem baktériumölõ növényvédõ szerekkel, levéltrágyákkal is. A kombinációba tapadó szert
már nem szükséges adagolni, mert az Amalgerol® olajos formulációja segíti a hatóanyagok felszívódását a
növényekbe. Ha a kijuttatás után nem dolgozzuk be a
készítményt a talajba, elõnyös a permetezést egy
csapadékos idõszakot megelõzõen elvégezni, hogy az
esõ a készítményeket bemossa a talajba.
Dózis: Amalgerol® 2–4 l/ha + Biofil® Talajõr „B”
komponens 0,2–0,4 l/ha – 5–10 ha
Amalgerol® Essence 3 l/ha + Biofil® Talajõr „B”
komponens 0,3 l/ha – 10 ha
Az Amalgerol® Essence Protect Pack ökológiai
gazdálkodásban engedélyezett!

KERESSE KERESKEDÕJÉNÉL
az Amalgerol® Protect Pack-ot!
DR. VARGA ZSOLT +36 30 217 9256
www.hechta.hu
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