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Faültetési program
a sportpálya körül

Elhunyt
Tarnóczky
Attila

Tündéri település címet kapott Sárhida
SARHIDA Az Agrárminisz
térium a vidékfejlesztési
hálózat településfásítási
programja keretében a 10
ezer lélekszám alatti köz
ségek számára biztosított
egyenként 30 fát, melyet
pályázat útján lehetett el
nyerni.
Zalában 23 község, köztük
Sárhida is nyert, így tegnap
reggel faültetési program
zajlott a sportpálya körül,
ahol keskenylevelű kőrisfák
kerültek az úttest és a pálya
közé Zsálek-Nagy Marianna
polgármester és Vigh László
országgyűlési képviselő veze
tésével. A falu központjába és
a játszótér mellé pedig juhar
fa, díszalmafa és szivarfa ke

Hamarosan kész
az orvosi rendelő
belső felújítása

rült a községben működő civil
szervezetek, a polgárőrség, a
sportegyesület és az Egészsé
ges Eletért Egyesület önkén
tesei jóvoltából. A 18 kőrist a
focipálya körül a tönkrement
tujasor helyére ültették. Vigh
László szombaton tündéri te
lepülés táblát adományozott a
falunak és az önkormányzat
nak, ezt az elismerést azok a
települések kapják, amelyek
gyümölcsfákkal gazdagítják
a közösségi tereket. A tábla
egyelőre a polgármesteri hi
vatal honlapján lesz látható,
később pedig, ha elkészül a
tervezett falupitvar, oda he
lyezik el.
A polgármester lapunk
nak elmondta, a Magyar Falu
Program keretében a 800 Iakost számláló községben ha
marosan elkészül az orvosi
rendelő teljes körű belső fel
újítása, valamint pályázatot
nyertek a Kossuth utcai járda
továbbépítésére, ezt tavasszal
kezdik el.
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Zsálek-Nagy Marianna S Vigh László at egyik frissen ültetett kőris
mellett at úi táblával
FOTÓ; PEZZETFA UMBERTO

—.

NAGYKANIZSA Szom

A sétán Kovács Lászlóné és Kovács László Walra) Iski Szilviát ás Nemes Istvánt hallgatja, a történész ás
a főkertész a park érdekességeit mutatta be
FOTÓ: KESZEY AGNES

Az intimkerttel is
megismerkedhettek
(Folytatás az 1. oldalróL)
A kastély egyik jelképe a
fóbejáratnál lévő két szomo
rú japánakác. A kamarakert
mellett áll egy ginkgo bibba, azaz páfrányfenyő, me
lyet még Festetics György ültettetett. Erre annyira büszke
volt, hogy a névkártyájára en
nek rajzát is feltetette
me
sélte Nemes István. A déli
szárnyban, a hercegasszony
egykori lakosztálya előtti terü
leten van egy kamarakert, ami
kert a kertben, illetve intimvagy titokkert. Ide vonult fél
re a hercegasszony a társalko
dónőjével, és itt beszéltek meg
olyan dolgokat, melyeket nem
szerettek volna a férfiak vagy

a cselédek előtt szóba hozni. A
park különleges növényei közé
tartoznak a magnóliák, a ro
dodendronok, a tulipánfa és a
feketefenyő s a több mint 450
éves kocsányos tölgy.
A kastélyparkban most még
a nyári virágok pompáznak,
de már bevarázsolta színeit
az ősz. Az egynyári virágokat
két-három hét múlva cserélik

Aparkban
mostmég
a nyári virágok
pompáznak

Feladatok a leveg”ből
Először tartottak repülős honvédelmi sportnapot iskolásoknak
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ki a kétnyáriakra, akkor majd
árvácska, százszorszép, nefe
lejcs kerül ki.
A Múzeumok Oszi Feszti
válja keretében további prog
ramokat is kínálnak.
Az egyik a Vadászati Mú
zeumban lesz jövő szombaton;
itt az őszi természetet fogják
az érdeklődők különböző feladatokkal megismerni. Ezután
pedig lesz egy különleges esti
rendezvényünk: október utol
só hétfőjén az éjszaka fényeit
lehet megtekinteni a modell
ya~(~idM»~upkon mondta
ef Iski S1zilva, a Helikon Kas
télymúzeum történésze.
Ezeken a programokon in,
gyenes a részvétel.
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ton érkezett a szomoru
75 éves korában elhun
Tarnóczky Attila tanár, ko
rábbi országgyűlési képvi
selő, Nagykanizsa egykori
alpolgármestere, helytör
ténésze. Tarnóczky Attila
1945-ben, Nagykanizsán
született.
Középiskolai
tanulmányait is szülővá
rosában végezte, majd az
ELTE kémia—fizika sza
kán diplomázott. Később
technikatanári
végzett
séget is szerzett. 197 1-től
2005-ig a Dt Mező Ferenc
Gimnázium és Közgazda
sági Szakközépiskolában
tanított. Nagykanizsa és
körzete egyéni parlamen
ti képviselőjeként 1990 és
1994 között dolgozott a vá
rosért, majd 1998-tól an
nak alpolgármesteri poszt
ját töltötte be. Tarnóczky
Attila
lokálpatriótaként
a város helytörténetének
önzetlen kutatójaként te
vékenykedett. Több mint
ötszáz kanizsai épületet, a
hozzájuk tartozó történe
teket, hajdani személyeket
és szervezeteket örökített
meg s tett elérhetővé a
Halis-könyvtár Hol, mi?
internetes adatgy(~temé
nyében.
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