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Újraindítás: a jövõépítés lehetõségei Nagykanizsán
Nagykanizsa
jövõképének
meghatározó pontja a körforgásos gazdaság, amelynek lényege, hogy ne csak csökkentse a
hulladéktermelést, hanem az újrahasznosítás kultúráját teremtse meg a gazdaságban. Vagyis
egy olyan új szemléletet honosítson meg, hogy a vállalatok
már a kezdetektõl úgy tervezzék meg az általuk gyártott terméket, hogy az a felhasználás
után újrahasznosítható legyen,
és így ne vesszen el a nyersanyag és a ráfordított energia.
Balogh László polgármestert arról kérdeztük, milyen irányba indul tovább a város a pandémia
után, és milyen területekre koncentrálnak a következõ uniós
fejlesztési idõszak során?

– Nagykanizsa a következõ
idõszakban öt fontos területre kíván fókuszálni – kezdte Balogh
László. – Nagyon fontos a foglalkoztatottak arányának emelése a
városban és térségében, az ipari

A Csónakázó-tó és környéke a környezetbarát gondolkodásról, a zöld szemléletrõl árulkodik
infrastruktúra fejlesztése, a környezetbarát urbanizációs háttér
megteremtése a városrészek és a
közszolgáltatások fejlesztésével,
a gazdaságfejlesztést is elõsegítõ
közlekedésfejlesztés, illetve a
körforgásos gazdaság megteremtése. Ez utóbbi a polgármesteri programom egyik fontos
pontja, akárcsak a „Kanizsa-VárVissza!” programrész, melyek
amúgy hosszú távon össze is függenek.
– A körforgásos gazdaságot a
jövõ fenntartható, környezetbarát gazdaságának is nevezik.
Hogy áll Nagykanizsa a megvalósításával?
– Az a kimondott célunk, hogy
Nagykanizsa a körforgásos gazdaság mintavárosává váljon,
nemzetközi szintû felsõoktatási
és tudományos háttérrel, és
olyan projekttel, amely illeszkedik ehhez modellhez. A szakmai
alap már adott, hiszen a Pannon
Egyetem Nagykanizsai Kampuszát már Pannon Egyetem Nagy-

A TARTALOMBÓL
 Falu- és tanyagondnoki
képzés indult
3. oldal

 Zalaapáti modernizálja
a gyermekintézményeket
4. oldal

 Napról napra formálodó
településkép Alsópáhokon
4. oldal

 Cserszegtomaji bornapok
6. oldal

A Zalai Napló
legközelebbi száma

2021. július 20-áán
jelenik meg.

kanizsa – Körforgásos Gazdaság
Egyetemi Központnak hívják, és
ahol már jelenleg is több mint 50
nemzetközi kutatási projekt van
folyamatban. Ugyanakkor nagy
szükség lesz a jövõben e folyamatot értõ és a gyakorlatban is
alkalmazni képes szakemberekre,
így õk már most az õ képzésükre
készülnek. Céljuk, hogy a körforgásos gazdaság egyik magyarországi fõ képzõhelyévé, a szakterület jelentõs oktatási-kutatási
központjává váljanak. Ez a szakmai-oktatási program már valóság. Az ehhez kapcsolódó tudományos és innovációs park fejlesztése pedig kiemelt célunk a
következõ idõszakban. Úgy gondolom Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõvel egyetértve,
aki többek közt e területnek a
miniszterelnöki biztosa is lett,
hogy Nagykanizsa ezen az úton
aknázhatja ki a benne rejlõ lehetõséget.
(Az interjú 2. oldalon
folytatódik)
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A jövõépítés lehetõségei Nagykanizsán
(Folytatás az 1. oldalról.)
– Milyen további fejlesztések
várhatóak a városban?
–Továbbra is kiemelt célunk az
ipari területek fejlesztése, hiszen
a város északi részén beteltünk,
jelenleg a város keleti részére
koncentrálunk, de távlatilag a déli
városrész ipari fejlesztését is
megcélozzuk. Ehhez például a várost délrõl elkerülõ út is szükséges. Szeretnénk folytatni a Modern Városok Programjában elhatározott fejlesztéseket, a ferences
kolostor felújítása, az új versenyuszoda, vagy a zsinagóga felújítása is a tervek között szerepel. A
körforgásos gazdaságra visszatérve, számunkra mindez azért is jelentõs, mert ha Kanizsa e területen meghatározóvá válik, akkor
sok fiatalt vonzhat, és ami döntõ,
sok fiatalt tarthat itthon. Ez pedig
a Kanizsa-Vár-Vissza programom
lényege. Nem is szólva arról, ha
majd az új központ kutatói olyan
találmányokkal állnak elõ, melyek
gyártására majd egy ipari park te-

A tudományos és innovációs park látványterve
lepíthetõ, akkor középtávon a
munkahelyek növekedése is várható, ami pedig a város és a térség megtartó erejét növeli.
– Az élet lassan visszatér a
normális kerékvágásba, nyár elejétõl milyen kulturális és turisztikai programok várják a Nagykanizsára látogatókat?
– Elsõsorban a civilek kezdeményezte rendezvények sokasá-

ga vár mindenkit, mert rengeteg
elfojtott ötlet és energia fog felszínre törni. Ugyanakkor Cseresnyés Péter által vezetett Mura
program révén nagyon komoly
turisztikai fejlesztések indulnak el
a városban és a térségben, de jelenleg a Csónakázó-tó, mint
komplex szabadidõközpont a legnagyobb attrakciónk, fõként a
családosok számára.

GAZDASÁG

GYÖNGY – NAGYMEZÕ, 2021. JÚNIUS 25–27.

Gyenesdiási Önkéntes Gyógyító Napok
A békességre törekvést, a test –lélek–szellem
megújítását, a másik ember segítésének gondolatát magukénak érezve a Léleknektár Klub vezetése úgy döntött, hogy a család- és gyermekbarát Nyugat-Balatoni nagyközség ideális helyszíne lehet egy alternatív gyógyítást népszerûsítõ programnak.
A klub tagjai a Gyenesdiási Nagymezõn 2019.
júniusában életre hívták a Gyenesdiási Gyógyító
Gyöngy névre keresztelt rendezvényt, megszervezték a gyógyító falut, amelyre május elejéig
mintegy negyedszáz, az ezotéria terén jártas
szakember regisztrált. A misztikus eredetû, valódi gyöngyszemekbõl fûzött program ügye
mellé támogatóként a gyenesdiási önkormányzat és a Bakonyerdõ Zrt. is becsatlakozott. A

rendezõk úgy érzik, hogy a mai rohanó világban
a hagyományos orvoslás létjogosultsága mellett
szükség van különféle természetes gyógymódokra, terápiákra; az ember fizikai testén túlmutató, a lelkünk és szellemünk gyógyítására is alkalmas megoldásokra, amelyek a sokszor túlterhelt és esetenként tanácstalan medicinát eredményesen kiegészítik, illetve hatásosan helyettesítik. Június utolsó hétvégéjére a Nagymezõre
hívták mindazon egészségjavító technikák hozzáértõit, gyógyító módszerek avatott szakértõit, akik hajlandók önkéntes helytállással három napon keresztül baráti-testvéri kezet nyújtani az alternatív gyógyítás iránt érdeklõdõknek. Az ingyenes rendezvény részletes programja az alábbi linken található:

https://www.gyenesdias.info.hu/esemenyek/gyogyito-gyongy-rendezveny/

Festmények
köszönetképpen

Füle Csaba Attila õrmester, Hajmás Péter õrmester,
Metz László törzsõrmester a zalakarosi õrsrõl

Nyolc olajfestményt kaptak
ajándékba a zalai tûzoltók Kolozsvári Johanna Mia, kunhegyesi
amatõr festõtõl köszönetképpen
áldozatos és hõsies munkájukért,
tájékoztatott Kósi Zsolt tûzoltó
hadnagy, szóvivõ. A festmények
négy hivatásos tûzoltó-parancsnokság (Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Lenti, Keszthely), továbbá a
három katasztrófavédelmi õrs
(Letenye, Pacsa, Zalakaros), illetve a Zalaszentgróti Önkormányzati Tûzoltóság falát díszítik.

ÚJ TERMÉKET VEZET BE A FOOD OFFICE KFT.

Õrségi almacsemege, hamarosan a polcokon
Õrségi almacsemege elnevezéssel új termékkel lép a piacra az
idén 30 éves Food Office Kft. Élelmiszeripari segéd- és alapanyagok, csomagolóanyagok valamint
technológiai berendezések forgalmazásával indult tevékenységük, ami a termékfejlesztés mellett két másik területtel bõvül.

Régi-új termékrõl van szó,
amely 2004-ben a debreceni
FarmerExpon termékdíjat nyert,
és amelynek újrafejlesztett változatát az idei nemzetközi mezõgazdasági és élelmiszeripari kiállításon
is be kívánják mutatni, kezdte tájékoztatóját ifj. Farkas Imre, a Food
Office Kft. ügyvezetõje. Mint
mondta, az új termék kifejlesztésében Kiss Lajos, Marton Lajos és Varga Ilona kollégái vettek részt, valamint dr. Incze Kálmán, az Országos
Húsipari Kutatóintézet nyugalmazott igazgatója. Ifj. Farkas Imre
megemlítette néhai Mezei Sándort
is, aki a termék szabadalmaztatásában mûködött közre. Az Õrségi almacsemegét a körmendi Babati és
Társa Kft. üzemében fogják elõállítani, illetve árusítani zalaegerszegi,
szentgotthárdi, szombathelyi és
gyõri boltjaiban, amelyrõl aznap, a
születésnapi összejövetel elõtt
megállapodást kötöttek. Ifj. Farkas

Imre beszélt arról is, hogy a termékfejlesztés mellett a Zalavölgye
Vadásztársasággal együttmûködve
a vadászatszervezés, valamint ipari
ingatlanok értékesítése is bekerült
az immár barnakpusztai telephelyû
Food Office Kft. tevékenységi körébe.
A cég életútját a munka mellett
a társadalmi szerepvállalás is végigkísérte a sport, a kultúra és az
egészségügy területén. A zalaegerszegi szívgyógyászatnak feszítõkészüléket vásároltak, amit a
mai napig használnak. Idén a Szent
Rafael Kórház krónikus idõsgyógyászati osztályát kívánják támogatni
az Ispita Alapítványon keresztül.
Az Õrségi almacsemege igazi
ínyencségnek ígérkezik, hiszen az

•

alma mellett tökmag, dió, mazsola
és zabpehely is található benne.
Tartalma ne tévesszen meg senkit,
hiszen mint mondták, nem egy
vega termék kifejlesztése vezérelte õket. Mindenkinek ajánlják az almacsemegét, amely vákuumfóliába csomagolva, szeletelve és kis kiszerelésben kerül majd a polcokra.
A jubileumi délután (a fotón
látható sorrendben) részt vett dr.
Császár Tamás osztályvezetõ
fõorvos, a cégtõl Marton Lajos logisztikai és informatikai vezetõ, ifj.
Farkas Imre, Kiss Lajos termelésvezetõ és Varga Ilona gazdasági vezetõ, továbbá Vitai István, a Sümegi Pálinkafõzde vezetõje és Vincze
László, a Zalavölgye Vadásztársaság
tagja.

•
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A ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZÉSÉBEN

Falu- és tanyagondnoki képzés indult
Zala Megyei Önkormányzat szervezésében és lebonyolításában 2021. június 14-én kezdetét vette a falués tanyagondnokok képzése,
amelynek megnyitójaként Dr. Pál
Attila, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke és Héder Miklós, a Zala Megyei Kormányhivatal fõigazgatója
köszöntötte a megjelenteket.

A

2021. 06. 09.
Zala Megyei Önkormányzat

SAJTÓKÖZLEMÉNY

BEFEJEZÕDÖTT A ZALA KÉTKERÉKEN – KERÉKPÁRÚTFEJLESZTÉS SÁRMELLÉK ÉS ZALASZENTGRÓT
TELEPÜLÉSEKEN
Zalaszentgróton és Sármelléken a TOP-1.2.1 pályázat keretében elnyert támogatás felhasználásával, a Zala Megyei Önkormányzat által vezetett konzorciumi együttmûködésben új kerékpárutak épültek összesen 12 km hosszan 282.55 millió forint értékben, európai uniós támogatásból
a Széchenyi 2020 program keretében. A TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00003 számú kerékpárút-fejlesztési projekt célja elérhetõvé tenni a térség már meglévõ turisztikai attrakcióit, segíteni hasznosítani és szélesebb körben ismertté tenni a helyi kulturális, épített és természeti örökséget, egyúttal hozzájárulni a helyi gazdaság élénkítéséhez, és a foglalkoztatás növeléséhez.
A projekt keretében az alábbi turisztikai célú, kerékpáros turisztikai útvonalak kerültek kialakításra:
Sármellék településen a Dózsa Gy. utcától az Ízek útján át Zala folyó vízügyi töltéséig. A Dózsa Gy.
u. állami közúthoz való csatlakozásától az Ízek útjáig, forgalomtechnikai kijelöléssel, közúton való átvezetéssel, az Ízek útjának burkolat-helyreállításával, majd az Ízek útjának további szakasza a töltésen lévõ kerékpárúthoz csatlakozva, a Zala töltés kerékpározás szempontjából történõ megerõsítése. Sármellék közigazgatási területén, a vizsgált területen belül a fejlesztendõ kerékpáros létesítmények hossza
összesen: 7636,34 méter.
Zalaszentgrót településen fürdõhöz vezetõ kerékpárút létesítése: A Nyár utca – Akácfa utca –
Szentpéteri utca vonalán Zalaszentgrót belvárosában, a meglévõ kisforgalmú utakon kerékpározható út,
jellemzõen forgalomtechnikai kijelöléssel, a Termálfürdõ bejáró útjának az országos közúthoz való csatlakozása és tüskeszentpéteri bekötõ út (Nyár utca) között gyalog- és kétirányú kerékpárút kialakítása.
Zalaszentgrót közigazgatási területén a fejlesztendõ kerékpáros létesítmények hossza összesen
4338,88 méter.
A projektrõl további információkat találnak a www.zala.hu oldalon.
A projekt címe: Zala Kétkeréken- Kerékpárút- fejlesztés Sármellék és Zalaszentgrót településeken
A pályázat azonosítószáma: TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00003
A támogatott összeg: 282.557.080 Ft
A támogatás intenzitása: 100%

A tanfolyamon 22 falu- és tanyagondnok vesz részt a megye
területérõl, akiknek az irányadó
jogszabályok értelmében jogviszonyuk létesítésétõl számított egy
éven belül kell megszerezniük
ezen képzés elvégzését igazoló tanúsítványukat. A képzés 170 órás,
tehát több mint 4 hétig tart. A
résztvevõk elméleti és gyakorlati
ismereteket kapnak munkájuk magas színvonalon történõ ellátásához, látókörük szélesítéséhez a
munkavégzésükhöz kapcsolódó intézmények és szakterületek vezetõi részérõl és az önkormányzati
hivatal munkatársaitól.
A képzés részét képezi egy
egyhetes intenzív kommunikációs
és önismereti tréning, valamint
terepgyakorlat is, amelynek keretében a megye több településén
a gyakorlatban kísérhetik figyelemmel az ott zajló falugondnoki
tevékenységet. A képzésszervezés 2021. január 1-jével került a
megyei önkormányzatok feladatés hatáskörébe, ez az elsõ képzési
alkalom, amelyet a Zala Megyei
Önkormányzat bonyolít. Országosan is elsõként indult el megyénkben a 2021. január 1-je után jelentkezettek képzése, amely azért
jelentõs eredmény, mert a jár-

Az emelvényen dr. Pál Attila és Héder Miklós
vány következtében hosszú ideje
nem kerülhetett sor ezen tanfolyam elindítására.
A Zala Megyei Önkormányzat
nagy jelentõséget tulajdonít a
képzési feladatnak, hiszen ez erõsíti a közvetlen kapcsolatot a településekkel és hozzájárul a vidéki lakosok életkörülményeinek javításához a falugondnokok munkája által.
Dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke köszöntõjében partneri viszonyt kínált a következõ
hetekre, biztosítva az oktatókkal,
elõadókkal való együttmûködés,
interakció lehetõségét. Utalt arra a
felelõsségre, amely központi elem
a települések lakóinak szolgálatában. Mint elmondta, megyeszerte
mintegy 190 településen mûködik
falu- vagy tanyagondnoki szolgálat: õk végzik a gyerekek szállítását
iskolába, óvodába, sportversenyekre, az idõsebbeket igény szerint orvoshoz, részt vesznek az étkeztetésben, kiváltják a gyógysze-

reket. Ehhez a munkához a Magyar
Falu Program keretében 21 falubusz érkezett a megyébe az elmúlt
évben.
Héder Miklós, a Zala Megyei
Kormányhivatal fõigazgatója elmondta: A szállítási feladatokon
túl a falugondnoknak értenie kell a
helybeliek „nyelvén”, ismernie kell
helyzetüket, hogy milyen életvezetési támogatásra szorulnak, akár
kimondatlanul is. Érzékenység,
hely- és emberismeret, tájékozottság a jogszabályok, a hivatalok
mûködésében, jó kommunikációs
készség a jó falugondnok ismérvei, amely által a település népszerû, jó értelemben vett mindenesévé válhat. Bemutatta azon kormányzati törekvéseket, amelyek a
vidéki Magyarország népességmegtartó céljait szolgálják a helybeli munkalehetõségek megteremtésével, amitõl remélhetõ,
hogy a fiatalok a korábbiaknál nagyobb arányban képzelik el jövõjüket vidéken.

NAPELEMEKKEL AZ KEVESEB ENERGIAKÖLTSÉGÉRT

Zöld beruházás Esztergályhorvátiban
Esztergályhorvátiban június 19-én adtak át ünnepélyesen felújított községházát. Az önkormányzat a TOP-programon közel 20 millió forintot nyert az energetikai korszerûsítésre, amellyel több mint
800 ezer forint energiaköltséget takaríthatnak meg évente.

A beruházás során hõszigetelték a falakat, újra cserélték a nyílászárókat, magasabb hatásfokú
kondenzációs kazán és hõszivatytyús berendezés beépítésével
korszerûsítették a fûtésrendszert,
valamint napelemes rendszert helyeztek az épület tetejére. A
megújuló illetve zöld energia
használata nagy szó számunkra,
emelte ki beszédében Brunner Tibor polgármester, aki köszöntötte

lentõs megtakarítást a költségszámlákban.
Manninger Jenõ, a térség országgyûlési képviselõje az energia-megtakarítás és az energiahatékonyság javításának fontosságát emelte ki. Ezt szolgálta ez az
uniós projekt, amelyben Esztergályhorvátinak is sikerült részt
vennie. A települést érinti még
egy uniós projekt, a Zala Megyei
Önkormányzat kétkeréken prog-

Ruzsics Ferenc, Brunner Tibor és Manninger Jenõ
a pályázati munkában résztvevõket, így a korábbi testület tagjait
is. Mint mondta, igaz, hõségriadó
van, de a tetõn lévõ napelemek
most is rengeteg áramot termelnek. A fûtéskorszerûsítéssel
együtt ez jóval kevesebb gáz- és
áramfogyasztást jelent, illetve je-

ramja,
amelynek
keretében
Esztergályhorvátiban is kerékpárutat építenek. Mint mondta, a
kormány által elindított Magyar
falu program újabb lehetõség a
kistelepülések számára, amelynek
segítségével többek között önkormányzati ingatlanok, utak, jár-

dák felújítását tudják megoldani.
A program legfontosabb célja,
hogy növekedjen a kistelepülések
lakóinak életminõsége. Célkitûzés
az is, hogy a megfelelõ infrastruktúrával vonzóvá váljanak a falvak
a fiatalok számára, amit a falusi
családi otthonteremtési kedvezmény is elõsegít.
Ruzsics Ferenc, a Zala Megyei
Közgyûlés alelnöke azt mondta, a
községháza energetikai rekonstrukciójában az elõzõ és a jelenlegi
testület munkája is benne van.
Ilyen projektek megvalósításához
kell egy jó ötlet, egy jó pályázat,
amibe be is fér minden, amit szeretnének, kell egy jó kivitelezõ is,
aki minõségi munkát tesz le asztalra, és kell egy olyan polgármester, mint Brunner Tibor, aki a mûszaki ellenõr szerepét is magára
vállalta. Továbbá a már három éve
mûködõ Magyar falu program,
amelyben költségvetési forrásokból fejleszthetnek az ötezer lélekszám alatti települések.
Esztergályhorvátiban az épület
eredetileg iskolának épült, majd
késõbb egyik részében idõsek
klubja mûködött. Ma a községháza négyes funkciót szolgál, azáltal,
hogy az orvosi rendelõ, a polgármesteri iroda, falugondnoki szolgálat és a könyvtár található benne. A mostani projektbe az épület
utcafronti része nem tartozott
bele, amelynek felújítására már
beadták a pályázatot. Bíznak
sikerében, mert így két ütemben
megvalósulhat a községháza teljes rekonstrukciója, mondta érdeklõdésünkre Brunner Tibor polgármester.
– AL –
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KÖRNYEZET

ZALAAPÁTI CSALÁD- ÉS GYERMEKBARÁT SZEMLÉLETTEL

Modernizálja, bõvíti gyermekintézményeit
Zalaapátiban gyermekintézmények fejlesztése jellemzi az évet:
az óvoda belsõ átalakításával újabb mini bölcsõdei csoportot hoztak létre, az óvoda udvarán rekortán sportpályát fektettek le, és
mindeközben építik az iskola tornacsarnokát is. A legkisebbekre is
figyelõ településen a gyermeknapon adták át a Zalaapáti Ifjú polgára emléklapot. Az önkormányzat más programok megtartására is
készül, melyek egyike az ezeréves bencés múlthoz kötõdik.

–Tavaly a járványhelyzet miatt
anyák napján és a Szent család
napján is elmaradt az év újszülöttjeinek köszöntése, amit a korlátozások feloldásával idén már megtarthattunk. A gyermeknap kínálkozott a legjobb alkalomnak, melyen 12 kisgyermek családjának
adhattuk át a Zalaapáti Ifjú Polgára emléklapot és az azzal járó babakötvényt. Számunkra a gyermek, a család érték; megbecsülésünket ily módon is szeretnénk kifejezni – emelte ki Vincze Tibor
polgármester. – Örömünkre szolgál, hogy a közösségi élet visszatérhet. Új programban nem gondolkodunk, a hagyományos, jól
bevált rendezvényeinknek szeretnénk helyt adni. A már egy évtizedet megélt Katonadal fesztiválunkat augusztus 8-án, vasárnap tartjuk. A bencések által épített
templomunkat 240 évvel ezelõtt,
1781. szeptember elsõ vasárnapján szentelték fel Szent Adorján
tiszteletére, amelyre szintén készülünk a Zalaapáti plébániával és
Cséry Gergõ új plébánossal
együtt. Leader-programba adtunk
be pályázatot a jubileum méltó
megünneplése érdekében. A rendezvényt szeptember 4-én, szombaton tartjuk, összekötve az apáti

Járdák felújítására nyert forrásokat Gellénháza önkormányzata. További pályázatok beadásában valamint rendezvények megvalósításában is gondolkodnak;
ahogy a polgármester fogalmazott: próbálnak nyitni, hiszen kicsit szabadabb lett az élet a korlátozások feloldásával. Az önkormányzat elsõdleges feladata a
település fenntartása, fejlesztése. Hogyan haladnak ezzel a feladattal? – kérdeztük elöljáróban.

– Sikerült elõrelépnünk a járdák felújítása ügyében. Egy projektünk már meg is valósult. A
temetõben nemrég fejeztük be a
járda rekonstrukcióját, amelyre
3,6 millió forintos támogatást
nyertünk a Magyar falu programból. A beruházás 1,2 millió forint
önerõt is igényel – mondta Farkas Imre Józsefné. – Nagy örömünkre szolgál, hogy a Belügyminisztériumhoz benyújtott pályázatunk is eredménnyel zárult:
13,2 millió forintot kaptunk. A
Kossuth utca egyik oldali járdájának egy szakaszát újítjuk fel,
amelyhez, mivel 20 millió forintos beruházást terveztünk, 7 millió forint saját erõt teszünk. Hány
méter lesz pontosan ez az egybefüggõ szakasz, azt az építõanyag árak állandó emelkedése
miatt elõre nem tudjuk megmondani.
– Milyen további terveik vannak?
– A Leader-programból is számítunk támogatásokra. Településünk egyik legszebb része a kultúrház mögötti park, ahol többek
között falunapunkat szoktuk tartani. Egy közösségi teret, egy 80
négyzetméteres nyitott pajtát
tervezünk kialakítani az elnyerhetõ 11 millió forintos támogatásból. A másik elõkészítés alatt álló
Leader-es pályázatunkkal 3,5 millió forintot szeretnénk kapni,

vigasságok és termelõi vásárral. A
délutáni rendezvényen fellép az
idõközben helyi lakossá vált Ihos
József humorista, az ország Kató
nénije.
Történelmi múltunk 240 évnél
nagyobb távlatokban is kötelez,
hiszen az 1019-ben alapított
Zalavári Bencés Apátsághoz "ezer"
szállal kötõdünk. 2024 ugyancsak
millenniumi év, mert az apátság
másik adománylevele 1024-es
keltezésû. Zalavárral együtt azt
szeretnénk, hogy az ezer éves

bencés múlthoz kapcsolódó tervezett fejlesztésekbõl valami elkezdõdhetne 2024-ig mindkét településen.
Az Apáti települések találkozója idén is lesz. Képviseltetjük magunkat az eseményen, melynek
házigazdája a Baranya megyei
Somogyapáti lesz augusztus 14én. Kiemelt rendezvényeink az állami ünnepek, melyeket mindig a
napján tartjuk. Idén is. Az év hátraesõ részére vonatkozó programjainknak is szeretnénk teret
adni.
– Milyen feladatok kötik le az
önkormányzatot a fejlesztések
területén?
– Egészségház külsõ-belsõ
energetikai felújítására a TOPprogramon nyertünk 60 millió forintos támogatást tavaly. Az öszszeg nagysága miatt nyílt közbe-

szerzési eljárást kellett meghirdetnünk, ami idõbe került. Mindeközben nagyon elszaladtak az
építõanyagárak, ezért kiegészítõ
támogatásra adtunk be kérelmet.
Azzal számolunk, hogy október
környékén elkezdõdhet a munka
és három-négy hónapon belül a
kornak megfelelõ, modern egészségházat kaphatunk. Az intézmény fontos szerepet tölt be a
térség egészségügyi alapellátásában. A fogorvosi szakellátást hét,
a védõnõi szolgálatot négy településnek biztosítja. A II. háziorvosi körzet pedig ugyancsak négy
települést lát el velünk együtt. Az
egészségház prevenciós programoknak is helyet ad.
Az iskola tornacsarnokának építése jól halad. Reményeink szerint
az iskolakezdésre, a tanévnyitóra
elkészülhet, még az októberi hiva-

A Zalaapáti Ifjú Polgára emléklap átadásán
talos átadása elõtt. 2017 októberében nyílt meg az elsõ csoport a
mini bölcsõdében, ahol õsszel a
második csoportot is elindíthatjuk.
A Magyar falu program Irány a pálya programja keretében az óvoda
udvarán rekortán sportpálya épül,
amelynek lehetõségét kijelölt településként kaptuk. Fáradozásaink
beértek a gyermekintézmények
fejlesztése terén. Büszkén beszélhetünk az óvoda és a bölcsõde
épületegyüttesérõl is, ami a legmodernebb a térségben. Több ünnepélyes átadást tervezünk õszre.

A játszótér mellé rekortán sportpálya épül az óvoda udvarán

A beruházások a pandémia alatt is
zajlottak. Reméljük, a továbbiakban sem gátol majd munkákban,
amely fõként arra irányul, hogy
újabb eredményeket érjünk el a
fejlesztések, beruházások terén.
Mindemellett fontos szempontnak tartjuk az egészséges környezet, egészséges község kialakítását. Ennek érdekében már tavaly
megkezdtük az új fák telepítését.
Két utcában 30 fát ültetünk el az
Agrárminisztérium zöldfelületmegújítási programja keretében.
Mostanra megváltunk az összes kiöregedett, tájidegen tujától. A jövõ utcaképének megtervezésére
kertépítõ szakmérnököt kértünk
fel. Tájba illõ, lombos fákat szeretnénk; mely fajták legyenek ezek,
errõl egyeztetünk majd a lakossággal. Az új fák telepítésében
számítunk a Balaton Fejlesztési Tanácsra, amely reagált kérésünkre.
Így az 50 helyett most már 90 százalékos támogatottságú pályázati
lehetõséggel élhetünk. Ez nagy
segítség, hiszen csak 10 százalékos önerõt kell majd biztosítanunk. Az Agrárminisztériumhoz is
nyújtunk be pályázatot, újabb 30
fa reményében bízva – zárta a beszélgetést Vincze Tibor polgármester.
Antal Lívia

GELLÉNHÁZA:

Fejlesztések a jó gazda módjára

A Vajda József Népdalkör adott mûsort az eseményen
hogy a pajta mellé egy közösségi
kemencét is építhessünk.
Gellénházának egyetlen szõlõhegye van, a Budai-hegy, ahol a
tulajdonosok nagy többsége helyi lakos. Az ide vezetõ út nagyon
rossz állapotú, ezért pályázatot
nyújtunk be a Külterületi helyi
közutak fejlesztése címû, VP67.2.1.1-21 kódszámú kiírására,
amelytõl 20 millió forintot remélünk. Ezen projektek egyike sem
százszázalékos támogatottságú,
ezért mindhárom beruházáshoz
önerõt is kell biztosítania önkormányzatunknak.
Már korábban beszéltünk az
iskolai vizesblokkok rekonstrukciójáról, amelybõl szintenként három van, külön a lányoknak és a
fiúknak, valamint a tanároknak.

Bár az iskolát nem önkormányzatunk mûködteti, de az épület a
miénk, így a jó gazda módjára
szeretnénk elvégezni felújításukat. Ehhez elõzetes költségfelmérést készítettünk. Évente
egyet tervezünk. Így idén nyáron
a földszinti vizesblokkal kezdenénk a munkát, amibõl annyit tudunk majd elvégezni, amennyi
saját erõnkbõl futja. Az elavult iskolai játszóteret is fel szeretnénk
újítani õszre, melyre szintén keressük a lehetõséget.
Saját erõbõl és közösségi öszszefogással a falut is próbáljuk
folyamatosan szépítgetni. A nõklub egy nagyáruház pályázatán
nyert futórózsákat, amelyeknek
lugasokat készítettek. Az önkormányzati hivatal elõtti területet

Megemlékezés a trianoni békediktátum 101. évfordulóján

Felújították a temetõi járdát
tavaly ültettük be új növényzettel, amelynek folyamatos gondozását a gazdakör vállalta. Az elmúlt idõszakban a sok esõ nehézséget okozott a zöldterületek
karbantartásában. Szerencsére
utolértük magunkat egy nagyon
sikeres társadalmi munkának köszönhetõen, amely során lekaszáltuk a közterületeket.
A kulturális tevékenységben
élen járó Vajda József Népdalkör
Egyesület nagyon színvonalas és
tartalmas trianoni megemlékezést tartott a kultúrházban. Elõadásukat követõen Kiss Gábor, a
zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója idézte fel a 101 évvel ezelõtt
történt szomorú eseményeket a
rendezvényen, amely az elsõ világháborús emlékmûnél koszorúzással zárult.
– A programoknál maradva,
melyek megtartásában gondolkodnak?
– A járványügyi helyzet enyhülésével most már kicsit szabadban érezhetjük magunkat, de sajnos idén is elmaradt a gyermeknap. A tavalyihoz hasonlóan kívántuk pótolni, vagyis minden 14
év alatti gyermeknek fagyijegyet

adtunk ajándékba, amit a hónap
végéig válthatnak be a helyi
Gyöngyvirág cukrászdában. A
Szent Iván naphoz kapcsolódó falunapunkról is le kellett mondani,
mert a még fennálló korlátozások
miatt nem tudtunk volna rendesen rákészülni. Tavaly elmaradt a
Göcseji Dombérozó rendezvénysorozat is, ami idén már lesz. Mi is
csatlakozunk, mégpedig egy
egyedi kínálattal. Július 14-én,
szerdán, a strandon várjuk az érdeklõdõket, ahol úszó-, vízilabdaés tekeversenyt tartunk majd. A
tekepálya mellett pedig bográcsos ételeket készítünk, amellyel
vendégül látjuk látogatóinkat. A
strandot azért választottuk a rendezvény helyszínéül, mert hozzátartozik településünk kõolaj-kitermeléshez fûzõdõ múltjához.
Igaz a medence eredetileg nem
strandfürdõ céljával épült, ahogy
Lovásziban és Bázakerettyén
sem. Ezenkívül az augusztus 20-i
állami ünnepet szeretnénk megtartani, valamint a szüreti felvonulást, amit szeptember 25-ére
tervezünk – ismertette a programokat Farkas Imre Józsefné,
Gellénháza polgármestere.
– liv –
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lsópáhokon az egyik beruházásból a másikba
kezdenek, ami az önkormányzat intenzív és egyben sikeres pályázati munkáját igazolja
hosszú évek óta. Eredményei
megújuló épületekben mutatkoznak meg. Az utcaképben a rendezett, virágos terek is szép látványt nyújtanak. Az elmúlt hónapok történéseirõl Czigány Sándor
polgármestertõl érdeklõdtünk.

A

– Alig készült el az orvosi rendelõ, már egy másik beruházást
kezdtünk el a bölcsõde létesítésével. A terveknek megfelelõen halad a munka, ami július második
felében fejezõdik be. Az óvoda
egyik fektetõ szobáját nyitottuk
össze a volt takarékszövetkezet

Napról napra formálódó településkép Alsópáhokon
gi tûzoltószertárt. Az épületegyütteshez vezetõ bejárati hidat is
meg kellett toldanunk, illetve új
kerítést kell építenünk. Mindez
több milliós plusz költséggel jár a
pályázati támogatáson felül.
Örömmel vállaltuk, mert hisszük
és valljuk, hogy a nevelési és oktatási intézmények (bölcsõde,
óvoda, iskola) jó színvonalú mûködtetése záloga annak, hogy
Alsópáhok vonzó legyen a fiatalok
számára.

Czigány Sándor

Virágosított közterek a településen
épületrészével a mini bölcsõde kialakításához, amely szeptemberben nyílik meg. A belsõ falak mozgatásával kaptuk meg a megfelelõ
méretû helyiségeket. Gépészetileg
is modern lesz a bölcsõde, hiszen
padlófûtést építünk ki, ami kellemes érzetet kelt a gyerekek számára, és még energiatakarékos is.
Fontos elvárás volt a megfelelõ
nagyságú udvar biztosítása, amihez elbontottuk a kerítést és a ré-
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– Belsõ átépítés történt a helyi
termékboltban is.
– A helyi termékboltot egy sajnálatos családi esemény miatt új
üzemeltetõ vette át a régitõl, aki
az épületen belül presszót, kávézót kíván létesíteni. Ennek építése
kezdõdött meg, amelyhez pályázati forrást is remél az új üzemeltetõ. A Magyar Falu Program falusi kisboltok fejlesztését támogató
kiírását kihasználva adja majd be

pályázatát. Az üzemeltetõ fejlesztés terveit elõzetesen egyeztette
önkormányzatunkkal. Ha már a
Magyar Falu Programnál tartunk,
örömmel számolhatok be arról,
hogy megérkezett az elnyert 15
millió forintos támogatásból a 82
lóerõs traktor a 7,9 tonnás pótkocsival, amelyhez szárzúzó és hótoló adapter is tartozik. Az utak és
közterületek karbantartásához
szeretnénk még beszerezni ágaprítót és rézsûkaszát, amelyre szintén pályázatot adtunk be.
– Az utak felújítása sem kerülték el figyelmüket.
– A zártkerti utakkal kezdeném
a sort, mely tekintetben egyik
fontos kívánalom az Alsópáhokot
Szentgyörgyvárral összekötõ út
teljes felújítása. Az út valóban
rossz állapotú, amit addig is kátyúzással igyekszünk járhatóvá tenni.
Ezen kívül számos zártkerti utat kívánunk aszfaltozni. Bízunk benne,

hogy az ismét beadandó pályázatunkkal célba érünk. Viszont örömünkre szolgál az, hogy a Magyar
Közút a postától a hévízi elágazóig
teljes szélességében leaszfaltozta
az utat tavasszal. Így elmondhatjuk, hogy a keszthelyi leágazótól a
hévízi útig teljesen megújult településünk fõutcája az elmúlt három
évben.
– Szintén szembeötlõ, hogy az
önkormányzati hivatal melletti
régi épületet elbontották. Mi a
tervük a területtel?
– Utat kívánunk nyitni a régi
épület helyén, ami feltárná a hivatal mögötti önkormányzati területet. Alsópáhok településképe
napról napra formálódik a magánépítkezésekkel is. A falu déli
oldalán két éve 117 telekre került
szennyvízcsatorna. Hogy a tulajdonosok kezdeni akarnak valamit
építési telkükkel bizonyítja, hogy
nemrégiben 15-en kérték a villanyáram bevezetését is.

– Hogyan haladnak a sportot
szolgáló fejlesztésekkel?
– Önkormányzatunk 15 évvel
ezelõtt alkotta meg sportkoncepcióját, melynek újabb állomáshoz
érkeztünk el a közelmúltban. Helyi
magánvállalkozások segítségével,
TAO pályázat révén kutat fúrattunk
a sportcentrumban, ami megfelelõ
vízhozamával biztosítja a sportpályák és a zöldfelületek öntözését. A
saját kútból vizet tudunk nyerni a
közterületre kiültetett virágok öntözéséhez, illetve vizet tud vételezni a helyi önkéntes tûzoltó
egyesület is. Mindez jelentõs megtakarítást jelent az önkormányzat
kiadásaiban. A csapadékvíz-elvezetésre is megoldás született, amelyre 50 millió forintot nyertünk. Az
elõkészítés alatt álló beruházás a
település nyugati dombos oldalát
érinti, pontot téve a nagy esõzések
miatti problémákra.
– Hogyan döntöttek a rendezvényekrõl a járványhelyzet miatt?

A két füves pályát saját kútból automatarendszer öntözi

– A június elejei hagyományos
falunapunkat nem tudtuk megtartani, mert nem lehetett pontosan tudni, mikor vonják vissza a
korlátozásokat, így tervezni sem
lehetett elõre. Reményeink szerint az õszi programjainkat meg
tudjuk tartani. A járványhelyzet
enyhülésével ugyanakkor fokozatosan visszatér a kulturális élet a
faluban: a mûvelõdési házban elindultak a szakkörök és a 2019
novemberében átadott Páhoki
Kapo(l)cs Alkotóház is kinyitott.
Változatos programjaival nem
csak a helyi, de a térségi kulturális életben is új színfoltként és kínálatként jelent meg. Alsópáhokot a helyi egyesületeknek köszönhetõen mindig is élénk közösségi élet jellemezte: bízunk
benne, hogy visszatérhet a megszokott kerékvágásba.
Alsópáhokon jelentõs szerepet
tölt be a turizmus, melynek legnagyobb képviselõje a Kolping
Hotel. Örömünkre szolgál, hogy
nemrég átadták legújabb beruházásukat, a Bobo Fun Parkot. A háromezer négyzetméter területû
fedett élményparkba és játszóházba nemcsak a szállóvendégek,
hanem bárki ellátogathat. Beindulhat az idegenforgalom, amely
meghatározója Alsópáhok gazdasági életének. Önkormányzatunk
ezt azzal tudja támogatni, hogy
visszafordítja az adóbevételeket a
falu fejlesztésébe, szépítésébe, és
az itt élõk komfortérzetét növelõ
beruházásokba. A település vonzó a letelepedni vágyó fiatalok,
de az idõsebb korosztály számára
is. Ennek ékes bizonyítéka, hogy
több mint 200 fõvel nõtt a lakosság száma az elmúlt 15 évben. Januári adatok alapján 1523 lakosa
volt Alsópá-hoknak. Ezt az utat
jelöltük ki magunknak, ezen haladunk elõre – mondta Czigány Sándor polgármester.
Antal Lívia

Misefeán is visszatér a közösségi élet Íjászkupa Nemessándorházán

Misefán felújították a kultúrház elõtti fedett teraszt, amely
ismét helyt adhat rendezvényeknek. De nem ez egyetlen helyszín,
ahol a lakók kikapcsolódhatnak. A horgásztavat, a sportpályát és a
játszóteret magában foglaló szabadidõpark is számos programnak
szolgált otthonául, így nem csoda, hogy a korlátozások feloldásával
a helyiek alig várják, hogy visszatérjen a közösségi élet a faluba.

– A járványhelyzet valóban
nyomot hagyott a település közösségi életén, hiszen nem lehetett rendezvényeket tartani. Szerencsére, most ismét van lehetõség erre. Igaz, a körülmények miatt nem tudtunk rendesen ráké-

utánon, amelyen fellép a KisKocsi
Zenekar. Sokan várják a falunapot
is, amit július 31-ére tervezünk. A
megszokottól eltérõen két nap
helyett csak egynapos lesz. 2019
augusztusában 20 éves jubileumát ünnepeltük a misefai pa-

A kultúrház és a fedett színtér Misefán
szülni programokra, de amit tudunk, megteszünk, hogy lakóink
és a vendégeink jól érezzék magukat – mondta Sifter Róbert, Misefa polgármestere. – Elsõ rendezvényünk július 11-én lesz,
amelyen védõszentünk, Goretti
Szent Mária búcsúnapját tartjuk.
Mivel elmaradt a gyereknap, ezt
is pótoljuk. Lesz ugrálóvár, arcfestés, és bohóc is szórakoztatja
majd a gyerekeket a családi dél-

rasztolimpiának. A programkínálatnak köszönhetõen a két nap
során legalább kétszer annyian
megfordultak nálunk, mint a település lakossága, ami 300 fõ. A járványhelyzet miatt tavaly a parasztolimpia helyett misefai pikniket rendeztünk, ami várhatóan
idén is lesz. Június elsõ hétvégéjén szoktuk tartani az idõsek napját, ami tavaly elmaradt. Idén pedig szeptemberben lesz, melynek

pontos idejét még nem határoztuk meg.
– A járványhelyzet hogyan hatott a fejlesztésekre?
– Ahogy a tavalyi év, így az idei
is szerényebbre sikeredett az önkormányzati fejlesztések tekintetében. A kultúrház elõtt álló, 25
évvel ezelõtt létesített fedett közösségi teret újítottuk fel, amelyre a Leader-programon 3,7 millió
forintot nyertünk. Nagy munka
volt, mert meg is süllyedt az elmúlt évek alatt. Megerõsítettük
lábazatát, egyenesbe hoztuk és
térköveztük az alját. Saját erõbõl,
2,5 millió forintból pedig a tetõ
héjazatát cseréltük újra. Ismét lehet rendezvények helyszíne, így a
szeptemberi idõsek napjának is.
A játszótér bõvítésérõl és a
közterületek karbantartásához
szükséges traktor és eszközök
beszerzésérõl nem mondtuk le,
így újból beadtuk pályázatainkat
a Magyar falu programra. A szabadidõparkban lefestettük a játszóeszközök, kapuk vaselemeit,
és két új kosárpalánkot helyeztünk ki a sportpályára. Sajnos az
idõ vasfoga eléggé tönkretette
már a pálya betonfelületét. Mûfüves illetve rekortán borításban
gondolkodunk. Mindkettõ nagyon drága, tíz millió forinton felüli, így felújítását önerõbõl illetve
pályázat híján sajnos nem tudjuk
megvalósítani.
Mint ismert, Misefa mögött vezet majd el a Zalaegerszeget az
M7-es autópályával összekötõ új
gyorsforgalmi út. Felhajtója a
szomszédos Nemesrádónál lesz,
ahol a leendõ autópálya-mérnökség helyén régészeti feltárást végeznek. Májusban ismét tartottak
bemutatót a megtalált értékes leletekbõl.

emessándorháza önkormányzata ismét helyszínt biztosított a Delforg 3D-s vadászíjász-kupának, amit június
20-án tizedik alkalommal rendezett meg az Arany Sólyom Íjász Baráti Kör. Igencsak népszerûnek bizonyult a verseny,
amelyre Baranya kivételével minden megyébõl érkezett gyerekekbõl és felnõttekbõl álló csapat a Dunántúlról.

N

Antal Nándor vezetõ elmondta, számukra az íjászkodás elsõsorban hagyományõrzést, a magyar õsiséghez való ragaszkodást, a természettel való kapcsolatot jelenti. Ezt maga a versenypálya is mutatja, hiszen itt változatos terepen kell végighaladni a
versenyzõknek, és eltalálni a vadon élõ állatokat három dimenzióban mutató célokat. Innen ered
az elnevezés: 3D vadászíjászat.
Ezeket különbözõ távolságokra
helyezték ki, figyelembe véve a
terepviszonyokat és a növényzetet. A verseny a tradicionális vadászíjas illetve a vadászreflexes
íjas kategóriában zajlik. Az ilyen
eszközöket használók harcolnak
meg a kupáért. Az irányzékos csigás íjasok ebbõl kiszorulnak technikai elõnyük miatt, de némi
meglepetésérõl most is gondoskodnak számukra. Mint mondta,
az íjászkodás korosztálytól független sport, ami az összpontosítástól a térfelismerésig számos
képességet fejleszt. Az elmúlt
másfél évben több rendezvényük
maradt el a járványhelyzet miatt,
de miután ez szabadban ûzendõ
sport, tudtak gyakorolni. Kiemelte, hogy Nemessándorháza önkormányzatában jó partnerre találtak, amely biztosítja a helyet
számukra. Ugyanígy a Delforg
halfeldolgozóban, amely 2007
óta támogatja a versenyt.

Sándor Csaba, a Delforg Kft.
ügyvezetõ igazgatója azt mondta, fontos számukra a versenyen
való jelenlét, amit édesapja, Sán-

mestertõl. Antal Sándorné Ildikó
elmondta, a továbbiakban szeretnék a halfeldolgozóhoz vezetõ Dózsa György utcát is felújítani, ezért 20 millió forintos támogatási igénnyel a Belügyminisztériumhoz nyújtottak be pályázatot. A projekt jelentõs önerõt
is igényel, amit majd több forrásból remélnek biztosítani. A Magyar falu programra belterületi

Az íjászsport kedvelõinek egy csoportja
dor Gyula, a vállalat alapító tulajdonosa is szponzorált. Kötelességének érzi, hogy az õ nyomdokain haladva továbbra is támogassák az íjászversenyt Nemessándorházán, ahol cég is mûködik. Delforg színekben egyelõre
nincs versenyzõjük, viszont horgászversenyekre saját csapatot
tudnak kiállítani már évek óta,
válaszolt érdeklõdésünkre.
Az íjászokat gyönyörû természeti környezet várja, ahol az önkormányzat egy pályázatból kavicsossá tette a zártkerti utat korábban, tudtuk meg a polgár-

utak karbantartását szolgáló eszközök beszerzésére, valamint a
temetõ melletti parkoló felújítására adtak be pályázatot. Hangsúlyozta, mindig örömmel vállalják az íjászverseny házigazdaszerepét. Felemelõ, hogy ilyen sokan eljönnek a rendezvényre,
amely az önkormányzat számára
épp emiatt egy kapcsolódási
pont az ország más részeivel. Az
itt mûködõ íjász baráti kör révén
is egy olyan találkozó, amely
messze viszi Nemessándorháza
jó hírét.
– liv –
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Cserszegtomaj: cselekedni kell!
A nyár beköszöntött, de a kormány meghosszabbította a járványügyi készültséget és az azzal
együtt járó egészségügyi válsághelyzetet december 18-áig, így nem telik felhõtlenül a cserszegtomajiak élete sem. Szinte minden családban; az ismerõsi, a baráti, a rokoni körben akadt olyan embertársunk, aki a vírus miatt hunyt el. Ennek a feldolgozása lelkileg mindannyiunkat megviselt. A vészterhes helyzet a fõidényre is bizonyosan rányomja majd a bélyegét, de abban reménykedünk, ha megindul az idegenforgalom, elstartolnak a rendezvényeink, ez segítheti a vendéglátással és szálláskiadással foglalkozókat. Háromnegyed éve õk is csak vegetálnak, a jövedelmük jelentõsen megcsappant.
Nemcsak a családok, de az önkormányzat bevételei is elapadtak, ezért még nagyobb összefogásra van
szükség – foglalta össze a szezon indulását Elekes István, Cserszegtomaj polgármestere, aki elöljáróban a rendezvények szervezésérõl mesélt.

– Az elõzõ évekhez képest,
idén kevesebb, de jobban felépített, értékesebb tartalommal
megtöltött programok szervezése kezdõdött meg. Június 24-én,
csütörtökön este nyolc órától a
focipálya melletti rendezvényparkunkban kezdõdik a Szent Iván Éjszakája elnevezésû programunk,
ahol az ilyenkor szokásos szertartás mellett csillagászati távcsöves
bemutató részesei lehetnek az érdeklõdõk. A július másodikán tartott borfesztiválunk például kibõvített célközönséget szólít meg. A
család fiatal és idõsebb tagjait is
várjuk a szórakoztató programokra. Az ovisoktól a nyugdíjas korosztályig mindenki találhat magának kedvére való elfoglaltságot.
Az autentikus fajátékokkal és a
légvárral a kisebbek örömét keressük. Fellép: Charlie, a Liszt Ferenc-díjas énekes, a rekedt hangú
népszerû elõadómûvész is, de a
mulatós zene kedvelõi sem maradnak muzsikaszó nélkül. Az augusztus huszadikát ünneplõ programunk tervezete szerint, idén is,
a tavalyi István a király rockoperához hasonló produkcióval készülünk. A szüreti felvonulást is szeretnénk megtartani szeptember

elején, de biztosat ebben a járványterhes idõszakban, egyelõre
nehéz mondani.
– Mi minden történt tavasszal
és nyár elején?
– Nagyon sok út-, járda -és csapadékvíz-hálózat tervezés indult
el. A tervezési boom egyik oka,
hogy gyorsabban tudjunk reagálni
az egyes kiírt pályázati felhívásokra. Több utcafelújításunk is fut paralel. A Gesztenye
és az Akácfa utca
rekonstrukciója
mellett a temetõ
kerítését is pályázati pénzbõl tervezzük lecserélni.
A Millennium utcában, több mint fél
kilométer hosszúságban megkezdõdött az útburkolat pormegkötõ
réteggel történõ
burkolása. Itt egy
korábbi, mart aszfaltos beruházást
kell
javítanunk,
mert az, nem
megfelelõ mûszaki
tartalommal ké-

szült el. A szakértõi jelzések szerint a felületzáró réteg más, az
elõzõ ciklusban készre jelentett
útprojekteknél, is hiányzik. A Szabolcs utcában egy vízelvezetéses
útalap rekonstrukciónak kezdünk
neki. A Barlang utcában padkamegerõsítés lesz, sajnos a kormányhivatal a vis major keretbõl
kivette ennek a támogatást. A

szülõk és az iskola kérésére visszaépítésre kerül a „fekvõrendõr”, és
a felfestett gyalogátkelõ is
megújjul, az elõírásokank megfelelõ tartalmat kap, amit most gyalogátkelõnek nevezünk, az semmilyen elõírásnak sem felel meg,
sajnos. De tervezés alatt van a
Rezi úton, a COOP boltnál, egy
gyalogátkelõ létestítése is. A központból a templomig, a Barlang
utca mellett, a járda tervezése is
elkészül még szeptemberben, lehetõséget adva egy 2022-es pályázat beadásához. A munkaerõhiány is jelentõs és az építõanyagok
árai is meredeken emelkedtek az
elmúlt évben. Az átkelõ szabályossá tétele, így a tervezett 6,5
millióval szemben már 8 milliónál
tart. A Pajtika utcában akár néhány terület kisajátításával járda

Az önkormányzati hivatal épülete

Elekes István polgármester
épülhet és megoldódik az esõvíz
elvezetés problémája, a terveket
szeptemberre kapjuk meg, és
utána tudunk a költségvetésben
forrást keresni a megvalósításhoz.
Az Európa tértõl a Kápolna sorig
balesetveszély nélkül le lehet
majd sétálni. Jövõre pedig a Kápolna utcától a település tábláig
tervezzük a gyalogjárda folytatását. Örülünk a biztonságos közlekedést jelentõ körforgalomnak
akkor is, ha tudjuk, hogy ennek
már ki kellett volna épülnie fél évtizeddel ezelõtt és akkor is, ha ez
bõdületesen nagy összegbõl valósult meg. A Csókakõi út aszfaltozására is készen vannak a tervek.
Erre és a Barát utcára több mint 9
millió forint érkezett a vis major
keretbõl.
Szerencsére a születések száma egyre növekszik a nagyközségben. A CSOK-ra alapozott ingatlan beruházások száma is
emelkedik, fiatalokat ide vonzva.
Egy családi házas lakópark létesítésérõl is tárgyalunk. Ezeken túl
egy három épülettömbbõl álló
idõsek otthona építésrõl és egy
magánklinika beruházás elõkészületeirõl is egyeztettünk. Napirenden vannak olyan, nem a kormányzattól és nem is az önkor-

mányzattól függõ magántõkés
beruházások is, amelyek munkahelyteremtõ lehetõségek is egyben. Akad, aki lakatosmûhelyt,
akad, aki autószerelõ mûhelyt
szeretne létesíteni az ipari egységeknek fenntartott területrészen.
Jelenleg ott tartunk, hogy az „õslakosok” mellett, rengeteg, hozzánk betelepült polgár igényeit is
ki kell tudnunk elégíteni. Nem
maradhatnak el a közmûszolgáltatók fejlesztései sem. A vízszolgáltatás minõségének emelése miatt
folyamatos tárgyalásban vagyunk
a DRV-vel. A tankerületi központtal közös iskolabõvítést két szaktanteremmel képzeljük el, és keressük a megfelelõ pályázatot. A
csoportszoba számát növelõ 100
milliós óvodabõvítés az udvar újjáépítésével lesz majd teljes. Az
egészségházunkat is szeretnénk
bõvíteni egy gyermekorvosi rendelõvel és egy patikával. A település lakóinak véleményét levélben
kérdeztük meg errõl a fejlesztésrõl. 170 gyermek szülei a gyermekrendelõ felépítésére voksolt.
A tervezés kiírása folyamatban
van, és a megvalósítást, ha lesz rá
pályázati segítség is, jövõre szeretnénk készre jelenteni.
Nemes Norbert
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Petrikeresztúr új találkozási pontja TIGRA a tarlóra!
Gyerekzsivajtól volt hangos Petrikeresztúr kultúrházának udvara, amely fedett és elöl nyitott közösségi pajtával gyarapodott. Június 5-én adta át az önkormányzat „a kis göcseji falu” új épületét,
melyet összekötött a járvány miatt elmaradt gyereknappal.

Borvári Lili polgármester köszöntõjében úgy fogalmazott, egy vészterhes idõszak után, amikor sokáig
nélkülözni kellett egymás társaságát, végre egy örömteli rendezvényen lehetnek együtt. A képviselõtestület, amikor 2018-ban benyújtotta pályázatát, egy hagyományos
falusi pajtát képzelt el a kultúrház
udvarára, ami valóra is vált. Otthona
lehet rendezvényeknek, koncerteknek, családi összejöveteleknek és esküvõknek, a falu lakosságát szolgálva. Mint fogalmazott: Petrikeresztúr olyan település szeretne lenni, ahol összefognak, és jól érzik magukat emberek. Az új közösségi színteret kihasználva, ezért szeretnének
minél több „összetartó” programot
tartani, egyúttal nyitottakat is,
ahogy a maga pajta is, hiszen szívesen látják a szomszéd településekrõl,
de a messzebbrõl érkezõket is.
A 100 négyzetméteres pajta kivitelezését Pais Béla fõvállalkozó és
Sinkovicz Pál ács végezte. A téglaoszlopokon álló épület tetõszerkezetét és három oldalfalát 14 köbméter feketefenyõt építették be. Elõtte
50 négyzetméteres térköves teret
alakítottak ki. A projekt finanszírozását a Göcsej-Zala Mente Leader Egyesület pályázatán elnyert több mint
10 millió forintos támogatásból és
mintegy 4 millió forint saját erõbõl
oldotta meg az önkormányzat.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos azt tette hozzá, hogy régen a pajtákban szénát

tároltak az állatok téli etetéséhez. A
ma építettek a hagyományõrzés
mellett a lakosságot szolgálják; teret
adva olyan rendezvényeknek, amelyek élhetõvé és vonzóvá teszik a falut. Petrikeresztúr önkormányzata
jól halad ezen az úton, hiszen fáradozásait eredmények is kísérik.

zösségi funkciójú településközpont
jöhessen létre. Ezt szolgálja az is,
hogy a strandröplabda pályát ide
költöztetik az udvarra. Szeretnék bõvíteni a meglévõ játszóteret is és felnõtt fitnesszparkot kialakítani.
A Magyar falu programból a pajtán kívül 8 millió forintot nyertek a
szolgálati lakás felújítására, amit júliusban kezdenek meg, az Ady utca
rekonstrukciójára pedig közel 17
millió forintot, amelyrõl nemrég értesültek. A három beadott vis maior
pályázatukból egy már nyert, amibõl

Vigh László, Borvári Lili, Pais Béla és Sinkovicz Pál
Ezek egyike a kultúrház két évvel
ezelõtti rekonstrukciója. Itt azonban
nem álltak meg. A megvásárolt,
szomszédos épületet is fel kívánják
újítani, ahová a könyvtárat költöztetnék át, mondta érdeklõdésünkre
a polgármester. Az elõtte álló kerítést elbontják, ott parkolóhelyeket
alakítanak ki. Bíznak pályázatuk sikerében, hiszen már csak ezen épület
felújítása hiányzik ahhoz, hogy a kultúrházzal és a mögötte lévõ pajtával
egy szép, de mindenekelõtt egy kö-

egy útszakasz helyreállítása valósulhat meg Patóhegy irányába. Tavaly
újították fel az utat tízmillió forintos
támogatásból és önkormányzati
gyümölcsöst is kialakítottak a Patóhegyen, 56 gyümölcsfával. A kultúrház eszköz- és bútorbeszerzésére a
Belügyminisztériumtól nyertek támogatást; mosógépet, mosogatógépet, nagyteljesítményû nyomtatót, automata kávéfõzõt, székeket,
hangosítást vásárolnak belõle.
Antal Lívia

Trichoderma asperellum T1 törzsét tartalmazó mikrobiológiai készítmény
Ökológiai gazdálkodásban engedélyezett!
kalászos-repce-kalászos vetésforgó
elterjedt technológia Zala megyében.
Az elõnyein túl ez a szûkített vetésforgó számos növényvédelmi kihívást jelent a termelõknek. Az utóbbi években az õszi búza állományokban évjárathatástól függõen jelentõsen emelkedtek a szártõ eredetû megbetegedések. Ennek oka a szûkített vetésforgóban, a
forgatás nélküli talajmûvelésbõl adódó, a talaj
felsõ rétegében visszamaradt nagy tömegû
növényi maradványok és fertõzésre alkalmas
szaporítóképletek mennyiségébõl adódik.

A

Azokon a területeken, ahol a vetésforgóban
sûrûn szerepel az õszi káposztarepce meghatározó problémát jelent a fehérpenészes rothadás
(Sclerotinia sclerotiorum) kórokozója. A gomba
kitartó képletei (szkleróciumok) hosszú évekig
megõrzik fertõzõképességüket és direkt, vagy
indirekt módon bekövetkezõ fertõzéssel jelentõs
kártételt okozhatnak.
A Tigra rendszeres alkalmazásával biológiai
úton mérsékelni tudjuk ezeknek a területeknek a
fertõzési nyomását, ezért fontos, hogy az õszi
káposztarepce vetése elõtt a gabonatarlók kezelésével a talajba juttassuk a Trichoderma gombát
tartalmazó Tigra-t.
A talajélet fokozásában kiegészítõ és
szinergista hatást biztosít az Amalgerol®, amely
egyedien magas szerves olajtartalma miatt kiterjedt határfelületen terül szét a szármaradványokon, nagy életteret biztosítva a hasznos mikrobiológiai szervezeteknek. Az Amalgerol® könnyen
felvehetõ széntartalma azonnali, gyorsan hasznosuló tápanyagot biztosít a lebontó baktériumok számára is, ezért Amalgerol® egyaránt fo-

kozza a talajoltásra alkalmazott baktériumfajok
és a Trichoderma gombafaj szaporodását és talajban kifejtett hatékonyságukat. A tarlókezelésre a
visszamaradt növényi maradványok eredményes
lebontása, valamint a talajban élõ kórokozók elleni biológiai védelem érdekében használjuk a
Tigra + Amalgerol® kombinációját.
A Tigra + Amalgerol® technológiai alkalmazása 5 kg/ha+ 3 l/ha-os dózisban:
–a kalászos betakarítását követõen tarlóra
történõ kipermetezés és tarlóápolással bedolgozás;
–az õszi káposztarepce vetése elõtt talajra
permetezve;
–az õszi káposztrepce vetésével egy menetben történõ kijuttatás.
–Keresse kereskedõjénél a Tigra
+
Amalgerol® 8 ha-os csomagot!
DR. VARGA ZSOLT
+36 30 217 9256 www.hechta.hu
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Szépülõ Kerkakutas
Nemzeti Zarándoknap
társa, Szent Márton életérõl, a hozzá
kapcsolódó legendákról beszélt, majd
Fehér Martin, a település polgármestere ismertette a projektbõl megvalósuló turisztikai fejlesztéseket, valamint
azokat az elképzeléseket is, amelyek
Zala megye egyik legkisebb falvát
vonzóvá tehetik az idegenforgalom
számára.
Délután gyógynövénytúrán vehettek
Péntek délután helyi termék bemu- részt az érdeklõdõk, a határon átnyúló
tató és ismeretterjesztés várta az ér- Szent Márton zarándokút zalaszentdeklõdõket. Zarándoklat és gyógynö- mártoni szakaszán.
vények – ezt a címet viselte Fülöp Zoltán gyógynövényszakértõ elõadása. Ennek során a program résztvevõi fontos
tudnivalókat szerezhettek azokról a gyógyító
hatású füvekrõl, bogyókról, amelyeket útjuk során a zarándokok találhatnak a mezõkön, az erdõkben.
Szombaton
délelõtt
Marx Mária entográfus, a
Fehér Martin és Fülöp Zoltán vezetésével indul a túra
Göcseji Múzeum munkaNemzeti Zarándoknapot rendeztek Zalaszentmártonban 2021. június 4-5-én, a VIA SAINT MARTIN
címû, HUHR/1901/2.1.3/0138 azonosítószámú projekt keretében. A kétnapos program során szó esett a
település elõtt álló fejlesztésekrõl, a
zarándokok életmódjáról, Isten patikájáról és Szent Mártonról.

Kerkakutason a közelmúltban adták át a Magyar falu programon
elnyert fûnyíró traktort. A Lenti járásban, gyönyörû természeti
környezetben fekvõ faluban más fejlesztéseket is megvalósítottak
az elmúlt idõszakban. Az önkormányzat a kultúrházat, míg az
egyházközség a templomot újította fel.

– A Magyar falu program elsõ
nyertes pályázataként tudtuk beszerezni a nagy teljesítményû fûnyíró traktort, amellyel a régi elavult berendezést cseréltük le. A
3,5 millió forintba került korszerû
traktor nagy segítséget nyújt a
zöldfelületek gondozásában –
mondta Kámán László, Kerkakutas
polgármestere. – A Magyar falu
programra belterületi utak felújítására is adtunk be pályázatot 12 millió forintos támogatás reményében, amelybõl régi adósságot törlesztve, a Rákóczi és a Kossuth utca egy-egy szakaszát tennénk
rendbe. Nálunk a Start közmunkaprogram fõként a járdák felújítására irányul, amelyhez az építõanyagokat is biztosítják. Dolgozóink egy
vállalkozó szakmai irányítása mellett végzik a munkát. Eddig összesen 600-700 méternyi járdaszakaszt tettek térkövessé, ami sokat
javít a faluképen is.
Régi vágyunk a Szentkozmadombjával összekötõ külterületi út
ránk esõ 1,5 kilométeres szakaszának felújítása. Vis maior támogatásból és saját erõbõl csak „tûzoltó
munkára" futotta egy rövid szakaszon. Az út rekonstrukciójával –
amelynek bekerülési összegét önkormányzatunk nem képes elõteremteni – a nagy kerülõ helyett, 10
kilométerre rövidülne le Zalalövõ
elérhetõsége.
A 120 lelkes Kerkakutason szépen formálódik a településközpont

is. Felújították az önkormányzati és
lakossági rendezvényeknek otthonául szolgáló kultúrházat. A kivitelezés tartalmazta a homlokzat és a
tetõ szigetelését, új nyílászárók és
fûtésrendszer beépítését, a vizes-

A polgármester a további tervekrõl elmondta, szeretnék felújítani a ravatalozót, amelyre pályázatot
nyújtanak be a Magyar falu programra. Az épületben már vizesblokkot is létesíthetnek, hiszen oda is
elhelyeztek egy egyedi szennyvíztisztító berendezést, melyek beszerzésére négy település konzorciumban nyert támogatást. Kerkakutason is ez a projekt tette lehetõvé az egyedi szennyvíztisztító berendezések telepítését az önkor-

Barla Vigh László, jobbra a traktoron Kámán László – Kiss Zoltán
alpolgármester, Simon László, Soósné Bertalan Irén és Gaál Balázs
képviselõk, valamint Stokker Balázs jegyzõ társaságában
blokk és a konyha kialakítását. Az
önkormányzat 26 millió forintból
valósította meg a beruházást,
melybõl 21 millió forintot tett ki az
elnyert támogatás. A csesztregi
egyházközség végezte el a templom rekonstrukcióját pályázati és
az egyházmegyei támogatásból. Új
tetõszerkezetet húztak az épületre, kívül-belül vakolták a falakat, új
nyílászárókat építettek be, és térköves parkolót alakítottak ki. A kórushoz vezetõ lépcsõ cseréje is
megtörténik hamarosan.

mányzat és a lakosság számára, kisebb összegû hozzájárulás befizetése mellett.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos országosan is
egyedülállónak nevezte Kerkakutas
közmunkaprogramját, melynek keretében járdákat újítanak fel. Kiemelte, hogy az eredetileg négy
évre tervezett, de várhatóan tíz évre szóló Magyar falu program számos területen nyújt fejlesztési lehetõséget az ötezer lélekszám alatti településeknek.
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