
Fülöp Zoltán biokertész stand-
ját körbe állták a zalaegerszegi
Keresztury Dezsõ VMK egészség-
napján, melyen ingyenes egész-
ségügyi állapotfelmérések, moz-
gásprogramok, ételkóstolók és
elõadások várták az érdeklõdõket.
A biokertész a nyerstáplálkozás
fontosságáról elmondta, a lehetõ
legjobbat tesszünk magunkkal,
gyermekeinkkel és szeretteinkkel,
ha rendszeresen fogyasztunk
nyers zöldnövényeket, mert az
enzimek, ásványi anyagok és vita-

minok így hasznosulnak leginkább
a szervezet számára, fõzéssel
ugyanis elvesznek. 

A rendezvényen nagy hang-
súlyt kapott az egészséges táplál-
kozás. A borfogyasztás élettani
hatásairól dr. Goldfinger Jenõ tar-
tott elõadást. Hallgatóságának a
mediterrán tízparancsolatot aján-
lotta, ami többek között azt a ja-
vallatot tartalmazta, hogy csak
olyant együnk, igyunk, amit a
kert, a szõlõ, a természet és a ten-
ger ad.  A borfajták közül a vörös-

bor fogyasztását tanácsolta, ter-
mészetesen mértékkel, de rend-
szerességgel. 

Monori Krisztina, a zalaegersze-
gi megyei kórház dietetikusa és
Gergály Tímea élelmezésvezetõ
táplálkozási tanácsadással állt ren-
delkezésre. Úgy gondolták, nem-
csak beszélnek róla, hanem meg is
mutatják, hogyan lehet a hagyo-
mányos ételeket egészségeseb-
ben elkészíteni. Olyan fasírtot sü-
töttek tepsiben, ami a hús mellett
reszelt sárgarépát és (zsemlemor-
zsa helyett) zabpelyhet tartalma-
zott. Desszertnek zabpelyhes sütit
és (liszt hozzáadása nélkül) banán-
ból készített palacsintát kínáltak. A
finom illatok a standhoz vonzották
a közönséget, A recepteket meg-
osztották az érdeklõdõkkel, akik
választ kaphattak például azokra a
kérdéseikre: hogyan enyhíthetõk
a gyomor- és bélrendszeri pana-
szok, mit tegyenek a cukorbeteg-
ség megelõzése érdekében. 

A helyes táplálkozásról gyakran
egymásnak ellentmondó informá-
ciókat kaphatunk, ezért mindenki-
nek saját magának kell kikísérle-
tezni a számára legmegfelelõbb
étrendet, vélekedtek többen.

A 15 fõs önkormányzatba 9 kép-
viselõ került be a Fidesz–KDNP listá-
ról, négyen képviselik a Jobbikot,
egy képviselõ az MSZP-t és egy a
DK-t. Az alakuló ülésen bejelentet-
ték, hogy a Fidesz–KDNP képvisele-
tében mandátumhoz jutott
Sáringer-Kenyeres Tamás írásban
lemondott a képviselõségrõl, utód-
ját a következõ megyei közgyûlé-
sen választják meg. Bejelentésre
került, hogy két képviselõcsoport
alakult: a Fidesz–KDNP frakciót dr.
Fekete Zoltán, a Jobbik képviselõ-
csoportját Zakó László vezeti. 

Kövér László köszöntõjében el-
mondta: a megyei közgyûlés a jö-
võben forráselosztó szerepet tölt
be, és a funkcióváltással a megye
jelentõsége várhatóan növekedni
fog. Mint fogalmazott, jelenléte az
alakuló ülésen a központi kormány-

zat és a helyi önkormányzatok
együttmûködését is szimbolizálja.
Azt javasolta, hogy a  következõ öt

évben a munkát az együttmûkö-
désre való törekvés határozza meg,
a kompromisszumkészség és ne a
párthovatartozás.

A magyar önkormányzati rend-
szerrõl szólva hangsúlyozta: min-
den változtatás ellenére a rend-
szerváltoztatás egyik legjobb, legsi-
keresebb alkotása volt.

Megjelenik Zala megye minden településén
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AZ ÜLÉSEN RÉSZT VETT KÖVÉR LÁSZLÓ, AZ ORSZÁGGYÛLÉS ELNÖKE

Megalakult Zala megye önkormányzata
EGÉSZSÉGNAPI RENDEZVÉNYEN

Ételkóstolók, szûrések, elõadások 

A frissen préselt búzafüvet, vagy más nyers zöldségekbõl készített
italt mindjárt az elkészítése után érdemes elfogyasztani, még pedig
úgy, hogy az elsõ kortyot egy kicsit „megrágjuk” a szánkban, hogy már
a szájüregünkben kifejtse kedvezõ hatását.

Az ünnepélyes alakuló ülésen titkos szavazással dr. Pál Attilát (Fi-
desz–KDNP) választották a megyegyûlés elnökévé, aki az elõzõ ciklus-
ban a közgyûlés alelnöke volt. Fõállású alelnök Pácsonyi Imre lett, tár-
sadalmi megbízatású alelnöknek pedig Bene Csabát választották. 

Szakmai nappal és divat-
bemutatóval ünnepelte 60
éves fennállását a Color Ruhá-
zati és Kereskedelmi Kft. A
jogelõdöt anno a Zala Megyei
Tanács alapította a térségben
élõ nõk számára munkahelyet
biztosítandó. Ma nagyrészt
exportra gyártanak az idõköz-
ben magánkézbe került kft.-
nél, többek között olyan híres
divatcégeknek is, mint a di-
vatmegújító Castelbajac.

www.zalamedia.hu

Fotó: Antal Lívia
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– A Nemzeti Mûvelõdési Intézet
települési értékõr programjának
keretében elhatároztuk, hogy min-
denszentek ünnepe és halottak
napjához kapcsolódóan felkeressük
a falu híres embereinek sírját –
mondja érdeklõdésünkre Faggyas
Ferencné, a felsõrajki általános is-
kola igazgatója. – Így egy szál vi-
rággal és mécsessel tisztelegtünk
Etl István apát, Etlényi János, a Ba-
kó-család, dr. Frank Richárd, Rajki
Zsigmond, Kis Gyula plébános, dr.
Szalai Miklós esperes valamint dr.
Hérics Tóth Jenõ elõtt. A gyógysze-
rész, vegyészmérnök sírjánál csak
egy fakeresztet találtunk. Ezért el-
határoztuk a gyerekekkel, hogy
emelünk egy sírhantot, amit beül-
tettünk virággal. Amikor itt végez-
tünk, felkerestük Rassy Tibor szülõ-
házát, ahol jelenlegi tulajdonosa
egy mûhelyt mûködtet. A törté-
nész, muzeológus Budapesten
nyugszik. Feldolgozta Felsõrajk
történetét, több zalai vár rekonst-
rukciós rajzát készítette el, melyek
az 1978-ban megnyílt Zala megye
története címû zalaegerszegi állan-
dó kiállítás részei lettek.

A falu híres embereinek életérõl
Klári és Ági néni is beszélt a gyere-
keknek. A projektben alapfeladat-
ként azt vállaltuk, hogy a Bakó-ma-
jorban egy kiállítást rendezünk be
Vaspöri Amália tanító és Farkas Má-
ria hagyatékából. A programot no-

vember 21-én zárjuk, ekkor elláto-
gatunk a pölöskei és zala-
szentmihályi általános iskolába,
ahol megnézzük az õ kiállításukat.
Ezután visszajövünk mindnyájan a
felsõrajki iskolába, és a vendéglá-
táshoz kelt prószát készítünk. A
projekt fontos célja egy ifjúsági
klub létrehozása és mûködtetése.
A gyerekek már több ötlettel elõ-
álltak, mivel szeretnének foglalkoz-
ni: megszervezik a jövõ évi múzeu-
mok éjszakája helyi programját, va-
lamint a szüreti bált. 

Pánczél Antónia elmondta, nem
is gondolta volna, hogy ennyi híres
ember élt a faluban, akikrõl eddig
nem sok mindent tudott. Éppen
ezért fontosnak tartja, hogy ápol-

ják hagyatékukat, és minden év-
ben megemlékezzenek róluk.

Reichert Zoltán úgy vélekedett,
jó lenne többet megtudni a nagy
elõdökrõl, nemcsak életpályájuk-
ról, hanem arról is, milyen embe-
rek voltak, hogyan élték minden-
napjaikat a faluban. Nagyapja is-

merte Hérics Tóth Jenõt, õt és
más idõs lakókat is megkérdeznek
majd, miként emlékeznek vissza. S
talán a levéltárat is felkeresik,
hogy minél több ismeretet szerez-
zenek.  

Vigh Jázmin azt az ötletet ve-
tette fel, hogy fel lehetne venni a
kapcsolatot az egykor Zala megyé-
hez tartozó Csáktornyával. Szeret-
nék megtudni, Hérics Tóth Jenõ
meddig élt ott, ismerik-e a buda-
pesti Állami Erjedéstani Intézet és
Mezõgazdasági Ipari Kísérleti Inté-
zet vezetõjének munkásságát, ku-
tatási eredményeit, ápolják-e em-
lékét. Ezért szívesen elutaznának a
horvátországi településre.

Antal Lívia

IFJÚ ÉRTÉKÕRÖK FELSÕRAJKON

Híres elõdeik elõtt tisztelegtek
A must tartóssá tétele, szeszfõzés gyümölcsökbõl, befõttek készí-

tése cukor nélkül, rum elõállítása hazai nyersanyagból, többek között
ilyen kutatásokkal foglalkozott és írt tudományos értekezéseket Hé-
rics Tóth Jenõ. A szeszipar atyjának tartott vegyész, gyógyszerész
1872-ben született Csáktornyán és 1949-ben halt meg Felsõrajkon. Rá
is emlékeztek a közelmúltban a helyi iskolások.

ZALAEGERSZEGEN, a Csipke Üzletház emeletén

19 m2 üzlethelyiség

KIADÓ vagy ELADÓ
Ugyanitt kedvezménnyel hatrészes köralakú

polcállvány és más irodabútorok ELADÓK

ÉRDEKLÕDNI: 06-20/490-3009

• Az ajánlat 2014. november 1–december 31. között magán névre megrendelt és visszaigazolt megrendelésekre érvényes
• A kedvezmény a regisztrációs adóval csökkentett listaárból.

Volvo Alpok Autó Kft., H-9700 Szombathely, Zanati u. 5. • Telephone: +36-94/510-950 • Mobile: +36-30/9571-534
ertekesites@alpok-service.hu, http://www.alpokauto.hu

ZALAEGERSZEGEN a Rákóczi úton a belváros-
hoz közel ELADÓ ez a jó állapotú 58 négyzetméter
alapterületû, riasztóval ellátott amerikai konyha +
nappali, fürdõszoba, WC elrendezésû, erkélyes lakás,
zárt udvarban gépkocsi beállóval.

ÉRDEKLÕDNI: 06 30 622 9816     



KRÓNIKA 3MEGYE

Az önkormányzati választáson
megszerzett képviselõi mandátu-
máról lemondott Sáringer-Kenye-
res Tamás helyett megbízólevelé-
nek átvételét és eskütételét köve-
tõen Fodor Márk dolgozik a Zala
Megyei Közgyûlés Fidesz–KDNP
frakciójának új tagjaként.  

Dr. Pál Attila elnök elmondta, a
közgyûlés megalakulását követõen
módosították a Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzatot, majd megválasz-
tották a szakbizottságok tagjait és
tisztségviselõit. A mostani önkor-
mányzati ciklusban is négy bizott-
ságot mûködtet a testület: a Jogi
és Ügyrendi Bizottságot (elnök: Dr.
Fekete Zoltán), a Nemzetiségi Bi-
zottságot (elnök: Vajda László), a
Pénzügyi Bizottságot (elnök: Zakó
László), valamint a Térségfejlesztési
Bizottságot (elnök: Fodor Márk). 

A 2012-ben indult megyei terü-
letfejlesztési tervezés következõ fá-
zisaként elfogadásra került Zala Me-
gye Integrált Területi Programja és
Fejlesztési Terve (2014–2020),
amely a Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Programban (TOP)
rendelkezésre álló források felhasz-
nálásának hatékony, egymást erõsí-
tõ megtervezését szolgálja annak
érdekében, hogy Zala megye 2020-
ra a munka, a polgári gyarapodás és
a versenyképes térségi gazdaság
szinonimájává váljon. 

Az Integrált Területi Program
hét gazdaság- és településfejleszté-

si projektcsomagot határoz meg a
kitûzött célok elérése érdekében. 

Ezek a következõk: 1. Zalai in-
tegrált gazdaságfejlesztési projekt-
csomag. 2. Zalai turizmusfejlesztési
projektcsomag. 3. Zalai alternatív
hálózati gazdaságfejlesztési pro-
jektcsomag. 4. Zalai foglalkoztatási
együttmûködési projektcsomag. 5.
Élhetõ, versenyképes zalai falvak
és városok projektcsomag. 6. Zalai
közszolgáltatás-fejlesztési projekt-
csomag. 7. Otthonunk Zala – közös-
ségerõsítõ projektcsomag.

A továbbiakban a közgyûlés
döntött arról, hogy az M9 Térségi
Fejlesztési Tanácsba Nagy Kálmánt
delegálja, s módosítva korábbi ha-
tározatát, a Zala Megyei Területfej-
lesztési Konzultációs Fórumba a
Térségfejlesztési Bizottság újonnan
megválasztott elnökét, Fodor Már-
kot jelöli ki. 

A KANIZSA TREND KFT.
KÁRPITOS SZAKMUNKÁSOKAT,

GYAKORLATTAL RENDELKEZÕ

BETANÍTOTT KÁRPITOSOKAT ÉS

ASZTALOS SZAKMUNKÁSOKAT KERES.

DOLGOZZON AZ ORSZÁG EGYIK LEGNAGYOBB

BÚTORGYÁRTÓ CÉGÉNÉL, MELY MÁR

TÖBB MINT 20 ÉVES MÚLTTAL RENDELKEZIK,
TERMÉKEI ISMERTEK ÉS ELISMERTEK

A VILÁG SZÁMOS PONTJÁN!

AMIT KÍNÁLUNK:
BIZTOS MUNKAHELY, JÓ MUNKAKÖRÜLMÉNYEK.

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK

(ÉTKEZÉSI JEGY, UTAZÁSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS).
BUSSZAL TÖRTÉNÕ SZÁLLÍTÁS A LAKÓHELYTÕL

A GYÁRIG MEGFELELÕ LÉTSZÁM ESETÉN

A NAGYKANIZSAI TELEPHELYRE!

JELENTKEZÉSÉT FÉNYKÉPES SZAKMAI ÖNÉLETRAJZZAL

– ELÉRHETÕSÉG MEGJELÖLÉSÉVEL – A NAGYKANIZSA, SZEMERE UTCA 4.

HUMÁNERÕFORRÁS CSOPORTHOZ SZEMÉLYESEN, ILLETVE

AZ ANITA.BORSOS@KANIZSATREND.HU CÍMRE VÁRJUK.

ÉRDEKLÕDNI A 93/500160-AS TELEFONSZÁMON LEHET.

Az önkormányzati feladatellá-
tás eredményességének fontos-
ságáról és az elkövetkezõ idõ-
szak pályázati lehetõségeinek
minél jobb kihasználásáról tar-
tottak tájékoztató fórumot a me-
gyeházán, melyet Vigh László or-
szággyûlési képviselõ kezdemé-
nyezett a Zala megyei 1. számú
választókerület polgármesterei
számára. 

A rendezvény összehívását az
is indokolta, hogy a megválasz-
tott 76 polgármesterbõl harminc
fõ elõször tölti be ezt a tisztsé-

get, mondta el Vigh László. Az or-
szággyûlési képviselõ úgy fogal-
mazott, nagyon sok munka vár
rájuk, melyhez minden segítsé-
get igyekeznek megadni. Felhív-
ta a figyelmet a ciklusprogram
elkészítésének fontosságára, a
fejlesztési irányok meghatározá-
sára, továbbá a felelõs gazdálko-
dásra. 

Dr. Pál Attila, a Zala Megyei
Közgyûlés elnöke a megyei te-
rületfejlesztési programról tájé-
koztatta a jelenlévõket. Mint
mondta, megvalósítására a

2014–2020-as uniós idõszakban
15 milliárd forint áll rendelkezés-
re, melynek 60 százalékát a kor-
mányzati szándékkal egyetértve
munkahelyteremtésre, gazda-
ságélénkítésre kívánják felhasz-
nálni. 

Rigó Csaba kormánymegbí-
zott a kormányhivatal szakmai
segítségnyújtását ajánlotta fel.
Ennek egyik eleme a polgármes-
terek képzése, felkészítése a fel-
adatok sikeres elvégzésére.
Emellett a települési ügysegédi
rendszerrel, a törvényes mûkö-
dés elõsegítésével is rendelke-
zésre áll, a közfoglalkoztatás, a
tervezett beruházások koordiná-
lásával valamint a vis maior
ügyek intézésével is támogatják
az önkormányzatokat.

Amikor Virág, Zsófi és Blanka
néhány éve a Kreatív Nyelvtanu-
lással elkezdtek nyelvet tanulni,
õk sem gondolták, hogy ilyen si-
keres nyelvtanulók lesznek. Virág
és Blanka átlagos nyelvtanulónak
tartotta magát, 27 évesen
mindössze egy nyelvbõl volt
bizonyítványuk. Életük nagy
felfedezésének érzik a módszer-

rel való megismerkedést. Azóta
ugyanis Virág kilenc, Blanka
pedig tizenhárom nyelvbõl szer-
zett középfokú nyelvvizsgát. Zsó-
fi pedig 18 éves „kreatív nyelvta-
nuló", negyedikes gimnazistaként
már tíz nyelvbõl vizsgázott sike-
resen, teljesítménye korosztá-
lyában egyedülálló.

Könnyedén, három-négy ha-
vonta tettek középfokú nyelvvizs-
gát, a felkészüléshez kizárólag a
Kreatív Tananyagot használták.
Figyelem, manapság gyakori,
hogy a középfokú nyelvvizsga
hiánya miatt a végzõsök fele nem
veheti át diplomáját!

A tananyag kidolgozója, Gaál
Ottó 27 nyelvvizsgájával a nyelv-
tanulás egyéni bajnoka Magyar-
országon. Három dolog, amiért
érdemes ezzel a tananyaggal ta-
nulni:

1. A könyvben szereplõ 8000
kétnyelvû mondatrész, mondat
és a hanganyag megtanít beszél-
ni – tanári segítség nélkül.

2. A könyv tartalmazza a kö-
zépfokú nyelvvizsga nyelvi anya-
gát – ezt a lányok eredményei is
bizonyítják.

3. Kiváló módszer újrakezdés-
re, szinten tartásra, sõt – újra elõ-
véve – bármikor felfrissíthetjük
vele nyelvtudásunkat anélkül,
hogy be kellene iratkoznunk egy
nyelvtanfolyamra.

További információ az alábbi
honlapon található, illetve az elõ-
adáson, ahol elmondjuk a titkot,
hogyan lehet minden olyan em-
berbõl sikeres nyelvtanuló, aki
valóban komolyan gondolja, hogy
elsajátít egy idegen nyelvet.

www.kreativnyelv.hu

Gaál Ottó nagysikerû tankönyveinek

bemutatója Zalaegerszegen és Keszthelyen!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló

beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!

ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, HORVÁT,

SPANYOL, SVÉD, DÁN, NORVÉG, OROSZ,

PORTUGÁL, HOLLAND, ESZPERANTÓ

tananyagok megtekinthetõk és

21.990 Ft-os egységáron megvásárolhatók:

2014. november 20-án (csütörtök)

és 27-én (csütörtök) 17–19 óráig

Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1.

(volt Zalaterv-székház)

I. emelet nagyterem.

Keszthely, Fõ tér 3. 

Balaton Kongresszusi Központ

Básti Lajos Termében

2014. november 19-én (szerda)

és 26-án (szerda) 17–19 óráig.

Magyarország szándékait ille-
tõen hasonló lendülettel áll a té-
mához, amely elsõsorban állami-
kormányzati szinten jelenik meg. 

2014 márciusától  körvonalazó-
dik a Jedlik Ányos Terv, amely meg-
határozza az elektromobilitás ma-
gyarországi elterjedéséhez szüksé-
ges szabályozási és támogatási ke-
retet. A terv az elektromos autózás
elterjesztését egyebek mellett az
országos töltõhálózat kiépítésével,
az adózási és jogi feltételek egy-
szerûsítésével is támogatja.

Az országos úthálózat mentén,
illetve a közintézményeknél kialakí-
tandó elektromos töltõállomások
kiépítését uniós forrásokból és a
szén-dioxid-kvóták értékesítésébõl
befolyó összegekbõl finanszíroz-
nák. A terv során a kormányzat
vizsgálja a zöld rendszám beveze-
tésének lehetõségét, illetve a
buszsáv használatát az elektromos
autók számára, az ingyenes parko-
lás biztosítását a töltõhelyeken, va-
lamint az adókedvezmények kiszé-
lesítését.

Fónagy János, a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium (NFM) állam-
titkára tájékoztatása szerint a kor-
mány által elfogadott közlekedési
stratégiában kiemelt helyet kapott

a közlekedés környezeti kárainak
csökkentése, a nem megújuló
energiaforrások és nyersanyagok
felhasználásának mérséklése. Az
elektromos gépjármûvek elterjesz-
tése a többi között a környezetvé-
delem, az egészségvédelem és
energiaracionalizálás egyik közpon-
ti kérdése. Egyébként 2013 január-
jában életbe lépett az az európai
uniós direktíva, amely elõírja, hogy
2020-ig Magyarországon mintegy
68 ezer elektromos töltõállomást
kell létesíteni, és ebbõl 7000-nek
nyilvánosnak kell lennie.

Október 15-én kelt a hír, hogy  a
GreenGo Car Europe Kft., az Evopro
Holding Zrt. és az Elektromotive
Hungary Kft. tagokkal megalakult a
Jedlik Ányos Klaszter, elnöke
Tarnóy Péter lett.

Varga Mihály nemzetgazdasági
miniszter a megalakulást bejelentõ
budapesti sajtótájékoztatón ki-
emelte: a kormány elsõsorban jog-
szabályi módosításokkal és indirekt
ösztönzõkkel kívánja segíteni az
elektromobilitás elterjedését. A
Jedlik Ányos Terv továbbfejleszté-
seként a kormány nulla százalékos
áfa-kulcsot alkalmazna ezekhez a
jármûtípusokhoz és az infrastruk-
túra telepítéséhez. Varga Mihály el-

mondta azt is, hogy a plugin hibrid,
a hatótávnövelt hibrid és a tisztán
elektromos meghajtású jármûvek-
kel  útdíjkedvezményeket lehetne
majd igénybe venni.

A nemzetgazdasági miniszter
szólt arról is, hogy a tervek szerint
módosítják a villamosenergia-tör-
vényt annak érdekében, hogy a töl-
tõberendezések üzemeltetõi is ér-
tékesíthessenek villamos energiát.
Ezenkívül kialakítanak egy, a töltõ-
berendezések telepítéséhez kap-
csolódó hatósági eljárásrendet, va-
lamint a kormányzat és a központi
költségvetési szervek gépjármûál-
lományában is szeretnék megho-
nosítani a különféle hibrid és elekt-
romos autókat.

Varga Mihály kiemelte: Magyar-
ország az elektromobilitás tekinte-
tében Közép-Európa vezetõ orszá-
gává szeretne válni.

Kifejtette: egyelõre elenyészõ
számú alternatív hajtású jármû fut
az utakon, de 2050-re a Nemzetkö-
zi Energia Ügynökség elõrejelzése
szerint az újonnan értékesített
autók 70 százaléka elektromos,
hibrid vagy plug-in hibrid lesz. A
személygépjármû-gyártás, a jár-
mûipar tehát hatalmas változások
elõtt áll, amihez jelentõs technoló-
giai innovációra lesz szükség.

„Fontos gazdasági érdekünk is
tehát, hogy Magyarország részese
legyen ennek a változásnak, és be
tudjon kapcsolódni a fejlõdésbe” –
hangsúlyozta. 

November 6-án Elon Musk, a Tesla (az amerikai Szilícium
Völgyben székelõ elektromos autókat gyártó cég) vezér-
igazgatója beszámolót tartott az autógyártó idei harmadik

negyedévérõl, amely értékesítési szempontból az eddigi legsikere-
sebb volt. Összesen 7785 Model S-t adott el a Tesla.

AZ ELEKTROMOS JÁRMÛVEK ELTERJESZTÉSÉT SEGÍTI ELÕ

Megalakult a Jedlik Ányos Klaszter

ÜLÉSEZETT A MEGYEI KÖZGYÛLÉS

Elfogadták a fejlesztési tervet

A sikeres önkormányzatokért
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– Kerecseny minden nagyváros-
tól és nagyobb településtõl távol
fekszik, ami a munkahelyek elérhe-
tõsége szempontjából hátrányt je-
lent. Az itt élõk számára így csak a
közfoglalkoztatás marad, ami éven-
te több hónapon át 30–50 ember-
nek nyújt munkát. A Start közmun-
kaprogram bevezetése óta arról az
eredményrõl is beszámolhatunk,
hogy az elmúlt 2-3 évben csak se-
gélyen nem élt senki a faluban. A
feladat mindazonáltal nem könnyû,
mert jól kell dolgoznunk, és piacot
is kell találnunk terményeink eladá-
sához. Egy fóliasátorban és szabad-
földben sokféle zöldséget terme-
lünk, többek között paprikát, bur-
gonyát, vöröshagymát, céklát, sár-
garépát és uborkát. Egy hektár te-
rületen létesítettünk gyümölcsöst,
itt is a sokféleség jellemzõ, hiszen
ültettünk alma-, körte-, szilva-,
meggy-, barack- és diófát, mellette
szedret, málnát, ribizlit. Szépen fej-
lõdnek, reméljük, jövõre már meg-
mutatják termésüket. A környezõ
településekre értékesítünk, partne-
reink között éttermek és szállodák
is találhatóak. Terményeink bizto-
sabb eladhatósága érdekében ab-
ban is bízunk, hogy Gelsén hamaro-
san újból helyben fõznek majd az
iskola konyhájában.

– Most egy újabb fóliasátrat
építenek. Mi ezzel a céljuk?

– A Start közmunkaprogramban
az eladásokból származó bevéte-
leinket visszaforgathatjuk fejleszté-

sekre, gépek, eszközök vásárlására.
Azt gondoltuk, hogy a termelés bõ-
vítése érdekében építünk egy
újabb fóliasátrat. Ennek érdekessé-
ge, hogy a fûtését hõcserélõ kom-
posztkazánnal szeretnénk megol-
dani. Ebben a kazánban nincs égés,
ugyanis a szerves anyagok humusz-
szá alakulásakor hõ keletkezik, amit
fûtésre tudunk használni. Ez a

módszer még nem igazán elterjedt,
de megpróbálkozunk vele. Vettünk
egy ágdarabolót, amellyel felaprít-
hatjuk a gyümölcsösben keletkezõ
gallyakat, ágakat, nyesedékeket a
komposzthoz. Tulajdonképpen egy
természeti, gazdasági körforgást
hozunk létre, hiszen a fûtõanyag-
ként szolgáló humuszt két év után
trágyaként beáshatjuk a földbe.  

– Említette az értékesítési ne-
hézségeket. Milyen megoldások-
ban gondolkodnak?

– Az értékesítésben az egyszer-
re keletkezõ nagy mennyiségû friss
termény eladhatósága is gondot
okoz, ezért szeretnénk megterem-
teni a savanyítás, szárítás és aszalás
feltételeit. A Start közmunkaprog-
ramban a közutak, járdák karban-
tartására is jutott, igaz a kátyúzás-
sal csak tûzoltómunkát tudtunk
végezni. A program által nyújtott
támogatás mindazonáltal nagy se-
gítség, mert költségvetésünkben
nem jutna forrás ezekre a célokra.
Az elmúlt évben egymillió forint
bevételre tettünk szert, amit idén
várhatóan megduplázunk. Ez per-
sze nem elég ahhoz, hogy ez a me-

zõgazdasági tevékenység önfenn-
tartóvá váljon, mûködtetésének
biztosításához azonban elengedhe-
tetlen.

Kerecseny önkormányzata más
területen is igyekezett az elzártság-
ból adódó hátrányt elõnyére fordí-
tani. Az elmúlt években turisztikai
fejlesztéseket valósított meg. Kem-
pinget, vendégszobát, jóléti víztá-
rozót létesített, hogy felkeltse a pi-
henni vágyók érdeklõdését szép
természeti környezete iránt.

Nemcsok Dénes, a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium helyettes ál-
lamtitkára kiemelte, hogy a fejlesz-
téssel csökken a környezet terhelé-
se, emellett jelentõsen javul az itt
élõ emberek életminõsége. Hozzá-
tette, hogy a környezetvédelmi be-
ruházásokat továbbra is támogatja
a kormány és a hasonló projektek

megvalósítására a következõ idõ-
szakban is biztosít forrást.

Tóth Nándor, a Nagykanizsai Re-
gionális Szennyvíztársulás elnöke
azt hangsúlyozta: a fejlesztéssel
olyan létesítmény valósult meg,
amely a következõ 30–50 év köve-
telményeinek is megfelel. Kovács
Tamás, a kivitelezõi konzorcium

képviselõje, a Szabadics Zrt. vezér-
igazgatója elmondta: a keletkezõ
vörösiszap kezelésére korszerû és
gazdaságos iszapkezelési eljárást
vezettek be, így lehetõség nyílik a
tisztítás során termelõdõ biogáz
hasznosítására, valamint komposz-
tálásra is.  

A munkálatok során Nagykani-
zsa három városrészében, illetve 12
településen összesen 40 kilométer-
nyi új csatornahálózatot építettek
ki, elkészült öt új átemelõ és öt ré-
gebbit is felújítottak.

ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSTERMESZTÉS KERECSENYBEN

A kisfalu gazdálkodásra vállalkozott

Átadták a nagykanizsai szennyvíztelepet

Közel ötszáz négyzetméteres új fóliasátrat építenek Kerecsenyben
a Start közmunkaprogram keretében. A zalai dombvidék varázsla-
tos arculatát mutató, 250 lakosú település zöldség- és gyümölcster-
mesztésre vállalkozott annak érdekében, hogy elõsegítse a helyiek
munkához jutását.

Átadták a felújított és kibõvített szennyvíztelepet Nagykanizsán, a
beruházással befejezõdött az összesen 11,1 milliárd forintos, a dél-za-
lai várossal együtt 13 települést érintõ csatornaberuházás.
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Nagylengyel lakossága ismét
bizalmat szavazott Scheiber Ildikó
polgármesternek a 2014-es ön-
kormányzati választásokon, aki
második, immár öt évre szóló cik-
lusát kezdhette meg. Az elmúlt
években a település fejlõdését a
lépésrõl lépésre való gyarapodás
jellemezte. Ezen út folytatását az
új képviselõ-testület is magáénak
érzi. Melyek a jövõ elképzelései,
fontos kérdés, de mielõtt erre rá-
térnénk, egy kis visszatekintésre
kértük a polgármestert.  

– Az elmúlt idõszakban elég sok
fejlesztést hajtottunk végre, me-
lyek egy része a helyi szolgáltatá-

sok bõvítését, míg más feladatok
intézmények korszerûsítését szol-
gálták. Bevezettük a házi segítség-
nyújtást a Támasz Alapszolgáltatá-
si Intézményen keresztül, a Nagy-
lengyelért Közalapítvánnyal közö-
sen megkezdtük a park kialakítá-
sát, továbbá felújítottuk a Hõsi
emlékmûvet, a Faluház mögött
fedett pavilont építettünk, bejára-
ti lépcsõjét pedig  korláttal láttuk
el. Az óvoda udvarán „tündérker-
tet” hoztunk létre õshonos gyü-
mölcsfák telepítésével, emellett

munkalehetõséget kínáltunk a
közmunkaprogram keretében.

– Milyen pályázatokat emelne
ki az elmúlt idõszakból?

– Két nagyobb projektet említe-
nék meg. Ezek egyike a KEOP-os
pályázat, amelynek során a falu-
házra napelemek kerültek, ami a

villamos áramot biztosítja. A
TÁMOP projekt keretében pedig
egészségfejlesztõ és szemléletfor-
máló programokra invitáltuk a la-
kosságot. Elkészítettük a település
esélyegyenlõségi tervét, valamint
módosítottuk a településrendezési
tervet, mert a korábbi hibás volt.

Önkormányzatunk a hitelmen-
tes gazdálkodás jutalmául tízmillió
forint támogatásban részesült. Eb-
bõl új járdát építünk a Bányász ut-
ca felsõ szakaszán, az óvodától az
Arany János utcáig. A tervek, en-

gedélyek most már rendelkezésre
állnak, de a kivitelezést a közelgõ
tél miatt csak jövõre tudjuk elvé-
gezni. Saját erõbõl a temetõ par-
kolóját is bõvíteni fogjuk. Ehhez
területet vásárolunk, az adás-vétel
folyamatban van. A játszóteret a
faluháztól átköltöztettük az Arany
János utcai üres telekre, mivel itt
sok gyermekes család él. Bõvítésre
is volt lehetõség, így helyet kapott
egy többfunkciós játszóeszköz is.
Jövõre újabb játékokkal szeret-
nénk megörvendeztetni a gyere-
keket.

A rendkívüli esõzés miatt nagy
belvízkárunk nem keletkezett, de
az árkok, vízelvezetõk állapota
több helyen hagy maga után kíván-
nivalót. Helyreállításukat pályázat-
ból vagy önerõbõl szeretnénk
megvalósítani.  

– Milyen fejlesztésekkel gyara-
podhat tovább a település? 

– Az említett járdaépítésen kí-
vül az utak és járdák helyreállítá-
sát is szeretnénk elvégezni. A Pe-
tõfi és Arany János utcában a
megsüllyedt úttest igényelne re-
konstrukciót, míg a Bányász utcá-
ban a meglévõ járda. A ravatalozó
nyílászárói is eléggé tönkremen-
tek, ki kell õket cserélnünk. A te-
metõben egy urnafalat is létesí-
tünk, mert ilyen lehetõség eddig
nem volt. A tervek készen vannak.
A temetõ meredek lejáratához
korláttal ellátott lépcsõt fogunk
építeni a gyalogos közlekedés
megkönnyítése érdekében. A fo-
cipálya mellé egy parkolót szeret-
nénk létesíteni.   

Az óvoda felújítására már két-
szer pályáztunk sikertelenül. Az

épület nagyon régi, a 20-30-as
években épült. A nyílászárókat ki-
cserélték, központi fûtést szereltek
be és álmennyezettel látták el a he-
lyiségeket. De ez nem elég, a külsõ
felújítást a homlokzat szigetelésé-
vel, színezésével és a tetõszerkezet
cseréjével el kell végeznünk. Ezért

tekintünk nagy várakozással a majd
megnyíló pályázati lehetõségek
elé. Az óvoda telt házzal mûködik, a
környezõ településekrõl is járnak
ide gyerekek, akiknek méltóbb kör-
nyezetet szeretnénk biztosítani.

A faluház bõvítését is tervez-
zük, ugyanis kinõttük az épületet.
A tervek megvannak már, hogy
északi oldalához újabb kiszolgáló
helyiségeket építsünk a tetõ meg-
bontása nélkül. A faluház kihasz-
náltságára nem lehet panasz, hi-
szen egymást érik a programok és
az egyesületi foglalkozások. A bõ-

vítést éppen a nagy igénybevétel
indokolja. Bízunk benne, hogy a
megvalósításra pályázati támoga-
tást nyerhetünk. 

Számítunk a napelemes rend-
szerek kiépítését szolgáló pályázati
lehetõségekre is. Az óvodát, a kö-
zösségi házat és az orvosi rendelõt
szeretnénk ily módon ellátni elekt-
romos árammal. Nemcsak környe-
zetbarát, de költséghatékony is ez
a megoldás. A most készülõ park-
ban is ezzel oldanánk meg a világí-
tást. Itt egy közösségi, piknikezõ
helyet is létrehozunk kemencével,
szalonnasütõvel, padokkal, aszta-
lokkal. A növénytelepítés sem feje-
zõdött be még teljesen. Folytatjuk
a bokrok, fák ültetését a település

más közterületein, szépítve kör-
nyezetünket.  

Az elõttünk álló öt évben is
számítunk civil szervezeteinkre,
melyek tagjai aktív szerepet vál-
lalnak a közösségi életben. Mindig
kitalálnak valami újat, vagy lendü-
letet visznek egy meglévõ prog-
ram vagy tevékenység folytatásá-
ba. A hímzõ csoport, a fõzõcske
kör mellett most egy alkalmi szín-
játszó csoport is összeáll, készülve
a karácsonyi ünnepkörre – árulta
el Scheiber Ildikó.

Antal Lívia

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI TERVEK A JÁRT ÚTON 

Nagylengyel lépésrõl lépésre gyarapodik

– Ha visszagondolunk a kezde-
tekre, elmondhatjuk, minden elkép-
zelésünket nem tudtuk megvalósí-
tani, célkitûzéseinken azonban nem
módosítottunk, próbáltunk azon a
mezsgyén haladni, amit képviselõ-
testütelünk 2006-ban tûzött maga
elé – kezdte a beszélgetést a pol-
gármester. – Legelsõ feladataink kö-
zé tartozott az önkormányzat pénz-
ügyi helyzetének stabilizálása, vala-
mint az ingatlanok, intézmények
mûködtetésének biztosítása. Az
épület-felújításokba fontossági sor-
rendet felállítva fogtunk bele, a re-
konstrukciós munkákat anyagi lehe-
tõségeink, illetve pályázati eredmé-
nyeink függvényében hol kisebb,
hol nagyobb sikerrel tudtuk elvé-
gezni. Többek között megújítottuk
a mûvelõdési házat, az óvodát, az
orvosi rendelõt, a fogorvosi rende-
lõbe pedig eszközöket, berendezé-
seket vásároltunk önerõbõl. Az er-
dei iskolára és egy önkormányzati
ingatlanra már kevesebb forrás ju-
tott, csak a tetõszerkezeteket tud-
tuk kicserélni.

– Teljes körû felújítást igényelne
a jegyzõség épülete is.

– Valóban, igencsak ráférne a
megújulás. A korszerûsítés szüksé-
gességét egyrészt esztétikai szem-
pont adja, miután az épület a falu-
központban fekszik, másrészt az itt
végzett munka „érdemelne” jobb
körülményeket. Mindez valóra vál-

hat, ha a KEOP-pályázatunkat ked-
vezõen bírálják el a közeljövõben. A
tervezett külsõ felújítás a homlok-
zat szigetelését, színezését, fûtés-
rekonstrukciót és a nyílászárók cse-
réjét tartalmazza. Bízunk benne,
hogy a kilenc település alkotta kö-
zös önkormányzati hivatal
bázakerettyei telephelye megújul-
hat a jövõ nyárra. 

– Ha már a közös hivatalt emlí-
tette, fontos változást hozott az
önkormányzatok életében a köz-
igazgatás átalakítása.

– A letenyei járás és a közös ön-
kormányzati hivatalok kialakítása
szinte zökkenõmentesen zajlott le.
Ezt mutatja, hogy a körjegyzõsé-
gekben együttmûködõ falvak több-

sége együtt maradt az új mûködési
formában is. Mi a négy településes
csörnyeföldei körjegyzõséggel „bú-
toroztunk össze”, így kilenc telepü-
lés alkotja a Bázakerettyei Közös
Önkormányzati Hivatalt. Az átalakí-
tás csak papíron jelentett változást,
mert az átszervezést úgy oldottuk

meg, hogy az ne érintse kedvezõt-
lenül a lakosságot. Ez így is történt,
hiszen az ügyintézés továbbra is a
megszokott módon folyt. 

– Milyen fejlesztési irányokat
határoztak meg az elkövetkezõ öt
évre?

– Jelentõs beruházásként való-
sult meg a csapadékvíz-elvezetés
rekonstrukciója, ami valamennyi
kritikus pontot érintette a települé-
sen. De maradtak ki területek, ahol
a medrek, árkok helyreállítását, kar-
bantartását továbbra is a közmun-
kaprogram segítségével szeretnénk
megoldani. A jövõt tekintve, kom-
fortérzet-növelõ fejlesztésekben
gondolkodunk. A lakosság igényei
alapján a település környezetére,
arculati megjelenésére szeretnénk
nagyobb figyelmet fordítani. A tele-
pülés nagyon szép erdõsült környe-
zetben fekszik, ami azonban felada-
tot is ad folyamatosan. Rengeteg a
fa, melyek egy részét az olajipar be-
településével egy idõben tervszerû-

en ültették el. Sok fa mára elörege-
dett, vagy veszélyessé vált. Kivágá-
sukról és pótlásukról gondoskodni
kell, ami idõigényes folyamat a költ-
ségeket tekintve is, hiszen speciális
eszközöket kell igénybe vennünk. 

Bázakerettye arculatát tovább
formálandóan a hivatallal szembeni
területen egy szép elrendezésû
közparkot szeretnénk létesíteni.
Ehhez élnénk egy pályázati lehetõ-
séggel, ami faluközpontok ilyen cé-
lú átalakítását szolgálná. A szakem-
berek által készülõ koncepciót és
látványtervet a nyilvánosság elé
fogjuk terjeszteni véleményezésre,
mert ebben a kérdésben az is na-
gyon fontos, milyen településköz-
pontot szeretnének a helyiek. Dön-
tésre váró kérdés az is, hogy az
olajipari múzeum máshol lévõ épü-
letét beköltöztetjük-e ide. A köz-
park formájának meghatározásá-
ban minden szempontot figyelem-
be kívánunk venni. A vonzó telepü-
lésképhez a járdák felújításával is
szeretnénk hozzájárulni, bízunk
benne, lesz erre lehetõségünk az
elkövetkezõ idõszakban.

– A turizmus területén milyen
elõrelépéseket terveznek?

– Az idei szezon eredménye a
termálfürdõ látogatottsága vala-
mint az önkormányzati tulajdonú
szálláshelyek foglalása tekintetében
egyaránt elmaradt a várttól. Képvi-

selõ-testületünk most abban gon-
dolkodik, hogy az önkormányzat
gazdasági társaságára bízzuk a
stranddal, a kempinggel és szállás-
helyekkel kapcsolatos feladatot. En-
nek személyi és tárgyi feltételeit is
meg kell teremtenünk, végsõ cé-
lunk ezzel az, hogy komplexebb tu-
risztikai szolgáltatáscsomagot kínál-
junk az ide látogatók számára. 

– Milyen rendezvényeket tar-
tottak az idén?

– Hagyományos programjaink
idén is nagy népszerûségnek ör-
vendhettek. A pünkösdi hosszú hét-
végén rendeztük meg a 49. Olajos
Teke Kupát valamint a 8. Lukvár Fe-
renc Emlékversenyt. Június utolsó
szombatján a Kerettye Termálkupa
kispályás labdarúgótorna és családi
nap nyolcadszor várta az érdeklõdõ-
ket. Jól sikerült az augusztus elejei
falunap, a színvonalas mûsor soka-
kat vonzott és szórakoztatott. A
falunap ünnepi eseményeként ad-
tuk át a szabadtéri, de fedett szín-
padot és közösségi teret a mûvelõ-
dési ház mellett, amit egy Leader-
projektben hoztunk létre. Október
23-án megemlékeztünk állami ün-
nepünkrõl, a közelmúltban pedig a
szépkorúakat invitáltuk az idõsek
napjára. A rendezvényre sokan el-
jöttek, és örömmel fogadták az is-
kolások, valamint a kanizsai Tüttõ
János Nótakör mûsorát.

KOMFORTÉRZET-NÖVELÕ FEJLESZTÉSEKBEN GONDOLKODNAK

Bázakerettye szépítené faluközpontját
Visszavonhatatlanul itt az õsz, harsány sárga, vörös, rozsdabarna

színekben pompáznak az erdõk. A Budafai Arborétum ölelésében fekvõ
Bázakerettye változatos fafajoknak köszönhetõen látványos képet mu-
tat ebben az évszakban is. Igazi erdei település, ahol Iványi László pol-
gármester a választók akaratából a harmadik ciklusát kezdhette meg.
Vele beszélgettünk az elmúlt idõszakról és a jövõbeni tervekrõl.

Hímzõszakkör kiállításán.

Alapítványi rendezvény a faluházban.
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ID: WOOD – Klasztertudás, innováció és design
a délkelet-európai faipari szektorban elnevezésû
nemzetközi projektben vesz részt a Zala Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány. Együttmûködõ
partnerei a Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter va-
lamint a Nyugat-magyarországi Egyetem. 

A faipari szektorban tevékenykedõ kis- és kö-
zépvállalkozások mûködésének javítását szolgáló
projektben ezen szervezetek a Pannon Fa- és Bú-
toripari Klaszter fejlesztési terve, a Természeti Erõ-
források Kutató Központ (NRRC) kutatási és fejlesz-
tési stratégiája, valamint a Versenyképességi Fej-
lesztési Projekt kidolgozásában mûködtek közre.

A Pannon Fa- és Bútoripari Klasztert 2001-ben
15 tag alapította. A menedzsment szervezeti teen-
dõit 11 éven át a ZMVA látta el, jelenleg az EFFIX-
Marketing vezeti. A klaszter tagjainak jelentõs ré-
sze a fafeldolgozás és bútorgyártás területén tevé-
kenykedik, a Nyugat-magyarországi Egyetem or-
szágosan egyedülálló K+F+I kapacitásával segíti a
vállalkozások inno-
vatív megoldásokra
épülõ fejlesztéseit.  

A klaszter há-
rom fókuszterüle-
tet jelölt ki, ame-
lyek meghatároz-
zák legfõbb célki-
tûzéseit és fõbb
projektjeit. Ezek
egyike a fenntart-
ható energia-haté-
kony faipar kialakí-
tása, a második a
bútorgyártás és in-
nováció fejlesztése,

a harmadik fókuszterület a mûszaki kutatásfejlesz-
tés. A megvalósított projektek a közös termékfej-
lesztést, beruházások elõkészítését, a termékérté-
kesítést, valamint közös marketingprojektek meg-
valósítását szolgálták. Az innovációs fejlesztésre
irányuló közös projektek díjakkal, védjegyekkel
kapcsolatos szolgáltatásokra irányultak. 

Az NRRC kutatási és fejlesztési stratégiája be-
mutatja a Nyugat-magyarországi Egyetemen TIOP
támogatással megvalósult beruházást. Két évvel
ezelõtt adták át a soproni kampuszon a Természe-
ti Erõforrások Kutató Központját (angolul Natural
Resources Research Center, NRRC), a közel négy-
ezer négyzetméteres új épületben mintegy nyolc-
van korszerûen felszerelt laboratóriumi helyiség
kapott helyet. 

Az NRRC fontos helyszíne az egyetemi tudásbá-
zis komplex alkalmazásának, ahol magasan kép-
zett, nemzetközi tapasztalatokkal is rendelkezõ ok-
tatók és kutatók dolgoznak. A kutató központ akk-
reditált tevékenységi körében kiemelkedõ szere-

pet játszanak a faipari anyag- és termékvizs-
gálatok, az erdészeti és faipari munkaeszkö-
zök munkabiztonsági vizsgálata.

A Versenyképességi Fejlesztési Projektben
kidolgoztak egy kommunikációs tervet,
amelynek célja, hogy a felsorolt kommuniká-
ciós és kutatási eszközök hatékony alkalma-
zásával összehozzák a szakmabelieket és a
nagyközönséget azzal a céllal, hogy a lehetõ
legjobb kapcsolatok jöjjenek létre kereslet és
kínálat között.

A fa PR megvalósulásával Magyarországon
újra élõ kapcsolat létesülne a faipar és az em-
berek között, tudatosítva, hogy a faanyag
egy környezetbarát, újratermelhetõ csodála-
tos nyersanyag.

NEMZETKÖZI EGYÜTTMÛKÖDÉS AZ ID:WOOD PROJEKTBEN

Élõ kapcsolatban a faiparral

– Valóban jobbára az idõsekrõl
szólt az eltelt idõszak, felújítottuk
az idõsek klubja épületét, az elmúlt
önkormányzati ciklusban a szociális
étkeztetés és a falugondnoki szol-
gálat mellé pedig bevezettük a házi
segítségnyújtást. Emellett „sorra
vettük” az önkormányzati ingatla-
nokat, korszerûsítettük a mûvelõ-
dési házat, ahol új vizesblokkot ala-
kítottunk ki. Az egyik temetõben
felújítottuk a ravatalozót és az uta-
kat pályázati támogatásból, a másik
sírkertben fedett elõteret építet-
tünk a ravatalozóhoz saját erõbõl. A
közbiztonság növelése érdekében
térfigyelõ kamerarendszert helyez-
tünk üzembe a polgárõrség segít-
ségével.

Az adósságkonszolidáció révén
az államtól 6,5 millió forint fejlesz-
tési támogatást kaptunk a hitel-
mentes gazdálkodásért. Ebbõl vé-
geztük el idén az orvosi rendelõ
tetõszerkezetének megújítását,
valamint akadálymentes bejárót
építettünk a rendelõ és a hivatal
elé. Ötmillió forintot használtunk
fel erre, másfél millió forintot kö-
zel 300 négyzetméter járda aszfal-
tozására költöttünk. Az orvosi ren-
delõ homlokzatfestését Rákhely
Ferenc vállalkozó végezte el térí-
tésmentesen.

– Milyen tervek megvalósításá-
val képzelik el a jövõt?

– Ebben az önkormányzati cik-
lusban szeretnénk több figyelmet
fordítani fiataljainkra. A kisebbek

számára minden bizonnyal öröm-
hírt jelent, hogy játszóteret fo-
gunk létesíteni, ami eddig nem
volt a faluban. Több épületünk is
van, amit fel kellene újítanunk, és
amit közösségi térként használ-
hatnának a fiatalok. Szeretnénk
õket kimozdítani, hogy találják
meg azokat a módokat, melyek-
ben hasznosan tölthetik el szabad-
idejüket társaikkal. Van egy
konditermünk, melynek felújítását
szintén el szeretnénk végezni.   

– A turizmus területén hogyan
kívánnak elõrelépni?

– Vendégház létesítésében gon-
dolkodunk, a hozzánk látogatók
ugyanis igényelnék ezt a lehetõsé-
get. Egy használaton kívüli épületet
szeretnénk átalakítani, melyhez pá-

lyázati támogatást remélünk. Ter-
mészetesen örülnénk annak is, ha a
lakosság fantáziát látna a falusi
vendéglátásban. S persze nem fe-
ledkezhetünk meg a Kõszikla-szur-
dok, a forrás és a turista útvonalak
folyamatos karbantartásáról sem.

Ezeknek az egyedi természeti érté-
keinknek köszönhetjük az érdeklõ-
dést. Zsáktelepülés révén fontos-
nak érezzük, hogy megmutathat-
juk magunkat a világnak.

– A Start közmunkaprogram-
ban mivel foglalkoznak?

– Az egyik programban a hegyi
utak karbantartásán dolgoznak
közmunkásaink, míg a másikban
kiskerti termesztést végeznek. A
terményeket az Idõsek Klubja hasz-
nálja fel, a felesleget értékesítjük.

Falunk életéhez hozzátartoznak
a közösségi programok, a falunap-
ra, az idõsek napjára, a mozgó-
könyvtár rendezvényeire továbbra
is elvárjuk a lakosságot – mondta
végül a polgármester.

– liv –

NAGYBAKÓNAK KÖZÖSSÉGI ÉS TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI TERVEI

A fiatalokra kívánnak figyelni
Nagybakónak önkormányzata az elmúlt években a település idõsei-

re koncentrált, létrehozva az idõsellátás intézményeit, az elkövetkezõ
idõszakban azonban a fiatalokra szeretne nagyobb figyelmet fordíta-
ni. Molnár Józsefné polgármesterrel beszélgettünk az elért eredmé-
nyekrõl és a jövõ fejlesztési elképzeléseirõl.

illusztráció

ZALAI FALVAKÉRT EGYESÜLET
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 47–51

Tel.: 92/511-260

Az Y és Z generáció tagjai
gyakorlatilag „beleszülettek” az
online világba: rutinosan hasz-
nálják a különféle kommuniká-
ciós eszközöket.

Európai Uniós felmérés szerint
a Magyarországon és a hasonló
szociális és gazdasági helyzetben
lévõ országokban a gyermekek
72 százaléka rendelkezik ottho-
nában interneteléréssel. Ezek a
kiskorúak átlagosan 9 évesen el-
kezdenek önállóan netezni, és
naponta mintegy 84 percet tölte-
nek online, de nem ritkán már
óvodáskorú gyermekeket is talá-
lunk a képernyõk elõtt. Az internet
óriási segítséget jelent az életben,
támasz lehet a világ dolgainak
megismerésében, és a szerte-
ágazó tudás megszerzéséhez is
hozzájárulhat, ha megfelelõen tu-
dunk élni lehetõségeivel. 

Tudatosan a weben
a NetBaráttal

Az Invitel amellett, hogy mi-
nõségi szolgáltatásokat kínál a
családok számára a kényelmes
otthoni feltöltõdéshez, felelõs
szolgáltatóként fontosnak tartja
azt is, hogy ügyfelei körében elõ-
mozdítsa a tudatos mindennapi
internethasználatot. A vállalat
ezért a közelmúltban elindította
NetBarát oldalát, amelynek cél-
ja, hogy segítse a szülõket és
gyermekeiket az internet minél
biztonságosabb használatának
elsajátításában. A portál úgy a
felnõttek, mint a fiatalok számá-
ra hasznos információkkal, taná-
csokkal és érdekes hírekkel

szolgál a világháló lehetõségei-
nek felfedezésével és az online
veszélyek elleni védekezéssel
kapcsolatban. Az Invitel a Net-
Barát kezdeményezéssel
hosszú távon kíván hozzájárulni
a biztonságosabb internetezési
szokások kialakításához és a tu-
datos médiahasználat elterjedé-
séhez. Az oldalról ingyenesen
letölthetõ és díjmentesen hasz-
nálható magyar nyelvû szûrõ-
szoftver is ezt a célt támogatja,
és további eszközt biztosít a
szülõk számára, hogy megóvják
gyermekeiket a károsnak ítélt
tartalmaktól, valamint figyelem-
mel kövessék online tevékeny-
ségüket. 

A program partnerei

A NetBarát portál folyamato-
san megújuló tartalmának össze-
állításában több partnerszerve-
zet mûködik együtt az Invitellel,
köztük a digitális technológiák

társadalmi hatásainak kutatásá-
val foglalkozó ITHAKA Nonprofit
Kft. vagy a fiatalkorúak által hív-
ható segélyvonalakat üzemeltetõ
Kék Vonal Gyermekkrízis Alapít-
vány. A közremûködõ szerveze-
tek, illetve programok sorát gya-
rapítja a kábeltelevíziós szakma
támogatásával született Tévézz
okosan! weboldal, a Nemzeti Mé-
dia- és Hírközlési Hatóság által
létrehozott Bûvösvölgy Médiaér-
tés-oktató Központ, valamint a
Hatóság Internet Hotline web-
oldala, ahol bárki bejelentheti az
interneten talált jogellenes, illetve
a kiskorúak számára káros tartal-
makat.

NetBarát – társ a szórakoztató
és biztonságosabb netezésben



HIRDETÉS 7RÉGIÓ



AGRÁRIUM8 RÉGIÓ

Vadvári László területi képvise-
lõ elmondta, a Gabonakutató a
FAO 100-as, 200-as valamint 300-
as éréscsoportban egyaránt új ku-
korica hibrideket kínál a zalai ter-
melõk részére. A változékony idõ-
járási körülmények miatt lénye-
ges, hogy a szemek mielõbb beér-
jenek, kevesebb viszontagságot
vészeljenek át, ezért a korai érés-
re és az alkalmazkodóképesség fo-
kozására helyezték a hangsúlyt a
nemesítés során.

A FAO
100-as érés-
c s o p o r t ú ,
szuperkorai
háromvona-
las TK 175
és a GKT
211 kukori-
ca hibridek,
m e l y e k e t
hazánkban
tavaly vezették be. Elsõdleges
felhasználásuk másodvetésû sze-
mes, de szükség esetén silónak is
alkalmas, továbbá június eleji ve-
tése esetén is nagy biztonsággal
takarítható be szemesként. A TK
175 extenzív körülmények között
is jól teljesít, a GKT 211 a TK 175
hibridnél intenzívebb körülmé-
nyek között magasabb termések-
re képes.

A FAO 200-as éréscsoportban a
Sarolta és a GKT 288-as jól ismert
hibridek mellett újként ajánlják a
GKT 270-est. Termesztését min-
den tájkörzetben javasolják, emel-
lett kiváló elõveteménye a búzá-
nak. A GKT 270-es intenzív körül-

mények között rekordter-
mésre képes.

A FAO 300-as éréscso-
portban a GKT 376-ot ajánl-
ják újdonságként, amely
szintén idén elismert kukori-
ca. A kétvonalas fajta az ed-

digi kísérleti tapasztalatok alapján
csapadékos és száraz években
egyaránt kiváló termõképességgel
rendelkezik. A legjobb területen
gazdálkodók számára javasolják,
intenzív termesztési körülmények
közé. Szemtermése a jelenlegi kí-
nálat élvonalába tartozik.

A FAO 370-es éréscsoportba
tartozó GKT 372-es hibrid közepes
minõségû területeken, átlagos
mennyiségû mûtrágyát felhaszná-
ló termelõk számára jelent jó
megoldást. A GKT 372-es kiváló
termõképességû, gyors vízleadású
hibrid.

A már jól ismert Szegedi 386-
os, kettõs hasznosítású középéré-

sû hibrid gyengébb talajokon is si-
keresen termeszthetõ, ugyanak-
kor jó körülmények között rekord-
hozamra is képes. Azoknak a gaz-
dáknak is ajánljuk, akik a termõhe-
lyi adottságok figyelembevétele
mellett a szokásosnál korábbi ve-
tés mellett döntenek. Idén AKCIÓS
ÁRON kínálják a termelõk számára.

...és szója vetõmagok
A támogatási rendszer változá-

sának következtében a következõ
évek sikernövénye lehet a szója,
hangsúlyozta Vadvári László. A Ga-
bonakutató négy szójafajtát ajánl,
közülük a legismertebb a közép-
érésû Pannónia Kincse, ami orszá-
gosan is piacvezetõ. Nagy bizton-
sággal érik be az ország nyugati
részén, így Zalában is. Szintén sike-
resen termeszthetõ az alacsony
tripszin-inhibitor tartalmú, közép-
érésû Bahia és Hilario. Aki korai
éréscsoportút keres, annak a szin-
tén alacsony tripszin-inhibitor tar-
talmú Aires szójafajtát ajánlja a te-
rületi képviselõ.

A SZEGEDI GABONAKUTATÓ AJÁNLATA A ZALAI GAZDÁK SZÁMÁRA

Újgenerációs kukorica hibridek 
A szegedi Gabonakutató Nonprofit Kft. több újdonsággal rukkolt

elõ idén, így a zalai gazdák figyelmébe is ajánlja újgenerációs kuko-
rica hibridjeit, valamint szója vetõmagjait.

Kevés tûzoltóság büszkélked-
het azzal hazánkban, hogy már
140 éve a lakosság mentõ-tûzvé-
delmének aktív részese. A Zala
Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság és a Zalaegerszegi Hiva-
tásos Tûzoltó-parancsnokság en-
nek a kerek évfordulónak az al-
kalmából tartott méltó megem-
lékezést.

Az ünnepség a  Mária Magdolna
Plébániában szentmisével kezdõ-
dött. A templom elõtt lévõ
Mindszenty József téren Vigh
László mondott köszöntõt. Az or-
szággyûlési képviselõ kiemelte, a
zalaegerszegi tûzoltókra mindig
számíthattak és számítanak a me-
gyeszékhely és a környezõ telepü-
lések lakói. Történetét tekintve
egészen a II. világháborúig utalt
vissza, amikor is a Zalaegerszeget
ért sorozatos bombatámadások
következtében a tûzoltók áldoza-
tos munkájával sikerült megmen-
teni a város egyes részeit.

Egri Gyula tûzoltó ezredes, a
Zala Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatója felhívta a
figyelmét a tûzoltóknak, legyenek
büszkék arra, hogy egy ilyen szép
múlttal rendelkezõ tûzoltóságon
dolgoznak. Emlékeztetett arra,
hogy a változások ellenére mindig
teljes odaadással, a lakosság leg-
nagyobb megelégedésével látták
el feladataikat a tûzoltók. 2012 óta
a katasztrófavédelem szervezetén
belül, kibõvített jogkörökkel még
hatékonyabban tudnak résztvenni
a lakosság mentõ-tûzvédelmében.

Horváth Szabolcs tûzoltó õr-
nagy, a Zalaegerszegi Hivatásos
Tûzoltó-parancsnokság parancs-
noka bemutatta a zalaegerszegi
tûzoltóság történetét egészen az
1874-es megalakulástól napjain-
kig, kiemelve azon jelentõsebb
eseményeket, melyek a legmeg-
határozóbbak voltak a tûzoltóság
elmúlt száznegyven évében.

Dékány Endre önkormányzati
képviselõ emléklapot adományo-

zott a tûzoltóparancsnoknak, kö-
szönetet mondva a városvezetés
nevében a végrehajtott kiváló
munkájukért.

A beszédek után Karóczkai Já-
nos tûzoltó ezredes, a Zalaeger-
szegi Katasztrófavédelmi Kiren-
deltségének vezetõje a kerek év-
fordulós nyugállományú bajtársak
számára emléklapokat adott át.

A rendezvény következõ mo-
mentumaként az elhunyt tûzoltó
bajtársak emléke elõtt tisztelegve,

koszorúkat helyeztek el a tûzoltók
védõszentjének, Szent Flóriánnak
szobránál.  

Ezt követõen az ünneplõ tö-
meg a csapatzászlót követve átvo-
nult a tûzoltólaktanyába, ahol nyílt
nap keretein belül megtekinthet-
ték a látogatók a készenléti szere-
ket. Az esemény zárásaként ebéd-
del összekötött nyugdíjastalálko-
zón oszthatták meg a nyugállomá-
nyú tûzoltók a régmúlt tapasztala-
tait a fiatalabb kollégáikkal.  

140 ÉVE A LAKOSSÁG SZOLGÁLATÁBAN 

Jubilált a tûzoltóság

A
z elmúlt évek során egyre
nagyobb területet borít egy,
a búzában újnak mondható

veszélyes gyomnövény, a nagy szél-
tippan. Az ellene való védekezés azért
nehéz gabonában, mert egyszikû kul-
túrából kell egyszikû gyomnövényt ir-
tani. Ráadásul az egyszikû gyomok
mellett megtalálhatóak a klasszikus
kétszikû gyomok is, például a ragadós
galaj, az ebszikfû, a mezei acat, a
pipacs, a parlagfû stb. Szerencsére
van megoldás a problémára: ez a
GeniusTM WG. Egy olyan búza gyomir-
tó szer, amely a széltippan mellett az
összes fontosabb kétszikû gyomot is
nagy hatékonysággal irtja. 

A GeniusTM WG alkalmazására ta-
vasszal kerüljön sor, amikor gyakorlati-
lag az összes fontos magról kelõ egy-
szikû gyomnövényt és majdnem az
összes nehezen irtható kétszikû gyo-
mot elpusztíthatjuk. A készítmény ki-
emelkedõ hatással irtja az olyan õszi-
kora tavaszi áttelelõ gyomokat, mint a
ragadós galaj, ebszikfû, orvosi szikfû,
nagy széltippan, vadzab, rozsnok fajok,
szarkaláb fajok, sebforrasztó zsombor
illetve a kék búzavirág. Kiválóan dolgo-
zik olyan évelõ kétszikûek ellen, mint a
mezei acat, útszéli zsázsa, pitypang és
a mogyorós lednek. A kora õszi, áttele-
lõ gyomok közül a pásztortáska, tyúk-
húr, mezei árvácska valamint a veroni-
ka fajok ellen nagy hatékonyságú. A ké-
szítmény széles gyomspektrumába tar-
tozik a parlagfû, vadkender, árvakelésû
napraforgó (IMI és SU is), fekete eb-
szõlõ és a keserûfû fajok. A mezei acat
ellen gyökérirtó hatással rendelkezik. A
készítmény már 5 OC felett hatékonyan
mûködik. Szárszilárdító készítmények-
kel (CCC, etefon, trinexapac-etil ható-
anyagok), folyékony mûtrágyával egy
menetben kijuttatható!

Fontos továbbá nem elfelejteni,
hogy a biztonságos repcekelés egyik
alapfeltétele, az  olyan gyomirtó szer
használata az elõveteményben, amely

alkalmazása megengedi a repce veté-
sét. Számos hatóanyag alkalmazása
esetén nem érdemes a repce vetését
megkockáztatni vagy nagyon sok felté-
telnek kell egyidejûleg teljesülnie, hogy
kijuttatható legyen az adott hatóanyag
(pl. egyes szulfonil-karbamidok hasz-
nálata után eléggé kockázatos a repce
vetése, vagy kellõ csapadék, vagy kellõ
idõ és szántás szükséges). Számos ha-
tóanyagnál ezeket a korlátozásokat
nem tüntetik fel, ezzel szemben a Dow

AgroSciences Hungary Kft. a GeniusTM

WG esetében is széles körûen tájékoz-
tatta a gazdálkodókat az esetleges koc-
kázatokról. 

Amikor 2009-ben a GeniusTM WG
nevû búza gyomirtó szer bevezetésre
került, akkor elõvigyázatosságból az
engedélyokirat szövegében feltüntetés-
re került az a mondat, hogy „száraz
idõjárás és kötött talajon a repce utó-
növényként károsodhat”. Az azóta eltelt
6 szezonban Magyarországon közel
100 ezer ha-on, míg a tõlünk északra
fekvõ országok közül Lengyelország-
ban és Csehországban több mint 1-1
millió ha-on, míg Szlovákiában közel
300 ezer ha-on használták a terméket.
Ezekben az országokban a normál ve-
tésváltás a búza-repce-búza, de itt se-
hol nem korlátozták a termék használa-
tát repcevetés esetében. Ugyanakkor
itthon is elvégeztünk számos kísérletet,
amelyek azt bizonyítják, hogy mind a
száraz évjáratban (2009, 2011, 2012,

2013), mind nedves évjáratban (2010,
2014), semmiféle problémát nem okoz
a GeniusTM WG használata búzában
repce utónövény vetése esetében.
Ezért cégünk kérvényezte a növényvé-
delmi hatóságtól, hogy a 2014. évi sze-
zontól a GeniusTM WG engedélyokiratá-
ból kikerüljön a repce termesztését
korlátozó mondat, és a gazdák bizton-
sággal használják a repce elõvete-
ményének számító õszi búzában mag-
ról kelõ egy- és kétszikû, illetve évelõ

kétszikû gyomok ellen. Az engedélyok-
irat módosítása megtörtént, így a keze-
lés évében a betakarítást követõen õszi
káposztarepce és kalászos gabona,
míg tavasszal napraforgó, kukorica,
cukorrépa, tavaszi kalászos rizs, mus-
tár, olajretek, kender, len, mák, hagy-
maféle vethetõ, káposztaféle palántáz-
ható.

A GeniusTM WG hatóanyagai a
(piroxszulam 50g/ha + floraszulam
25g/ha + aminopiralid 50 g/ha) levélen
és gyökéren is felszívódó szisztemikus
anyagok. Használatával tavasszal egy
kezeléssel megoldható gyakorlatilag az
összes jelentõs egyszikû és az összes
fontos kétszikû gyom elleni védekezés
õszi és tavaszi búzában, tritikáléban és
rozsban.

A GeniusTM WG használata esetén
javasolt a PolyglycolTM nedvesítõ szer
használata (ez a permetezési segéd-
anyag nem habzik), ami a 10 hektáros
csomagban megtalálható (2x1 kg
Géniusz + 10x0,5 l Polyglycol). Azon-
ban ha folyékony mûtrágyával vagy
nitrogénstabilizátorral egy menetben
akarjuk kijuttatni, akkor a nedvesítõszer
hozzáadása tilos!

HORVÁTH ZSOLT
területi szaktanácsadó

06-30/444-9107

A DOW AGROSCIENCE AJÁNLATA A ren-
dezvényen
köszöntötte
a megjelen-
teket dr. Pál
Attila, a me-
gyei közgyû-
lés elnöke,
Vigh László,
országgyû-
lési képvise-
lõ, Márky Zoltán lendvai konzul és
Horváth Ferenc, a Muravidéki Ma-
gyar Önkormányzati Nemzeti Kö-
zösség elnöke. A projekt kereté-
ben végzett tevékenységrõl Gyar-
mati Adrienn projektmenedzser
beszélt, majd számos magyar és
szlovén szakember tartott elõ-
adást az egészségfejlesztésrõl,
és az egészséges életmódról, az
elmúlt két évben szerzett tapasz-
talataik alapján. 

A program általános célkitûzé-
se az egészségesebb életvitel
fenntartható alapjainak megte-

remtése volt a magyar–szlovén
határ menti területen élõ iskolás
és óvodás korú gyermekek, vala-

mint szüleik és a tágabb közös-
ség számára.  A projekttevékeny-
ségek keretében egészségfejlesz-
tési helyzetfelmérés is készült,
amelybe bevontak Zala megyébõl
10 intézményt, Vas megyébõl
szintén 10-et, míg a Muravidéken
5 intézményben folyt a felmérés.
Kifejlesztésre került az óvodai és
iskolai támogatói háttér egységes
modellje, a témával foglalkozó pe-
dagógusok számára továbbkép-
zést szerveztek. Egészséghetek,
egészségfesztiválok megrendezé-
sére is sor került. 

Három kiadvány is készült a
projekt megvalósítása során: „A
gyermekkori egészségfejlesztés
gyakorlati útmutatói” címû kézi-
könyv,  az „Egészséges konyhám
apró titkai” címû könyvecske,
amely az egészséges táplálkozás
jegyében közöl recepteket, vala-

mint az „Egészsé-
ges Közösségek
– Healthy” címû
közel 400 oldalas
kiadvány, amely
magában foglalja
a projekt kereté-
ben rendezett
konferencia anya-
gát, a kutatások, a
mûhelymunkák
eredményeit. 

EGÉSZSÉGES KÖZÖSSÉGEK
SZLOVÉNIA–MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMÛKÖDÉSI PROGRAM

Záró konferenciával ért véget a Szlovénia–Magyarország
Határon Átnyúló Együttmûködési program. A kétéves projekt
összköltsége 890 282,53 EUR, ebbõl ERFA támogatás 750 632,29
EUR.  A vezetõ projektpartner a Zala Megyei Önkormányzat volt,
partnerek pedig az Országos Népegészségügyi Intézet, a Mura-
szombati Regionális Egység, a Muraszombati Egészségi és Fej-
lesztési Központ, valamint az NYME Regionális Pedagógiai Szol-
gáltató és Kutató Központ.


