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)pen. A megújult létesítmény várhatóan még tÖbb embert csábít majd sportolásra, szuÍkolásra

ó sportcentrumok
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r még nagyobb öröm lesz ezentúl a testmozgás
iják a sportöltöző fűtését,
lt korszerű napelemes il-
vegyes kazánnal oldanak
Megoldódik továbbá a pá-
irül a csapadékvíz eIveze-
s, valamint teljesen meg-
rz említetteken kívül a vi-
lokk, ami azt jelenti, hogy
lmpék, csapok, lefolyók és
ík is várnak a nyár elejétől
rtolókra.
egyik legna l AfelqJításavi_

l gond egyéb' déHridejárók
a futópályá- szempontJóból

mányzat saját forrásából gaz-
dálkodtak. Akkor úgy 5 mil-
Iió forint ment el a vizveze-
ték- és szennyvízrendszer tel-
jes cseréjére, festésre, mázolás-
ra, burkolásra, de jutott még a
külső homlokzat hőszigetelésé-
re és nemes vakolattal történő
ellátására, illetve a nyí1ászárók
cseréjére is.

Botta György be-
szélt arról is, na-
gyon pozitív a la-
kók visszajelzé-

egészséges életmódra nevelje,
hiszen egy modern környezet
inspiráló mindenkinek. Mind-
ezek mellett a közösségi élet fel-
lendülését is várják a beruhá-
zástól, hiszen ezentúl a Sportte-
lepre koncentrálják majd a ren-
dezvényeket, ezáltal még szín-
vonalasabbá téve azokat.

Botta György azt is fontos-
nak tartja, hogy a sporttelep új-
jászüIetése nemcsak a helyiek,
de a környékbeliek szempontjá-
bóI is jelentős, hiszen sokan jár-
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Elszaporodott
a gyapiaslepke

is az erdójkben

TAMr\lit Idén is készülni kell a
gyapjaslepke kártételére a vá-
ros környéki erdőkben _ adta
közre a Gyulai Erdészeti és Va-
dászati Zrt. Az állomány tava-
lyi elszaporodása után az idén
3000 hektárt meghaladó terü-
Ieten számítanak kisebb-na-
gyobb kártételre. Az április kti-
zepén kikelt, fiatal hernyókat
a szél nagy távolságra elviheti,
így olyan területeken is megje-
lenhetnek, ahol koráblian nem
fordultak elő. A tavalyi pusztítás
mértéke meghaladta a 10 millió
forintot, az idei helikopteres per-
metezés költségét perlig 4-5 mil-
Iió forintra becsüli a társaság.

A Gyulaj Zrt' tájékoztatása
szerint a tömeges szaporodás né-
hány év után magátólmegszű-
nik, ezért vegySZel'es vérlekezés
általában nem indokolt. Lakó-
épületek, Íbrgalmasabb helyek
közelében szükség lehet perme
tezésre, mivel a hernyók szőre
az emberi bőrt irritálhatja.

Az erdészeti társaság közlé-
se szerint a lakott területekkel
határos erdőrészeken több he-
lyen terveznek védekezést, de
ez csak erdőtertileteket érint, és
csak a hernyók továbbvándor-
lását akadáIyozzameg. A lakott
területre sodródott hernyók el-
len a terület tulajdonosának kell
védekeznie. A gyapjaslepke her-
nyóinak megjelenésére elsősor-
ban Tamásiban, Páriban és Ko-
csolán lehet számítani. r M. Á.
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