
Itt  van  a  farsang,  készül  a  fánk.
Hatalmas  móka  vár  itt  ma  ránk.
Pattog  a  tûz,  és  serceg  a  zsír,  min-
denki  ehet,  amennyit  bír.

Mentovics Éva versét Vincze Ti-
bor, Zalaapáti polgármestere sza-
valta el a fánkkarnevál megnyitó-
ján. Mint mondta, kilencedik alka-
lommal rendezik meg ezt a nagy
érdeklõdésre számot tartó ren-
dezvényt, melyen a résztvevõ csa-
patok ismét kitettek magukért. 

A hagyományos szalagos mel-
lett sokféle méretû, formájú és
ízesítésû fánkokkal készültek. A
pazar kínálat óriási fantáziáról
árulkodott. A zsûrinek ezúttal bõ-
ven akadt kóstolni valója. Tolvaj
Márta, Zalaegerszeg alpolgármes-

tere látta el a zsûri elnöke tisztét,
a zsûri tagjai Barcza Zoltán, a Ho-
tel Carbona konyhafõnöke, Heté-
nyi Tamás, a keszthelyi VSZK gya-

korlatioktatás-vezetõje, Tóth Dé-
nes szakoktató, valamint Kárpáti
László kamarai szakértõ voltak.

(Folytatás az 5. oldalon.)
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Vigh László bevezetõjében el-
mondta, a hagyományteremtõ
szándékkal létrejött közéleti fó-
rum célja, hogy a meghívottak a
sajtó képviselõi elõtt beszéljenek
arról, milyen évet zártak, és mit
szeretnének elérni saját területü-
kön 2017-ben.

Dr. Sifter Rózsa kormánymegbí-
zott többek között elmondta,
2016-ban 633 ezer ügyfélnek
nyújtottak szolgáltatást. Ez a szám
idén tovább növekszik, hiszen a hi-
vatal része lett az MVH Zala Me-
gyei Kirendeltsége és ide integrá-
lódott a Zöldhatóság is. A bürokrá-
ciacsökkentés újabb díjmentes
elemei idén országosan a lakos-
ságnak 400 milliós, a vállalkozá-
soknak 1,2 milliárd forintos meg-
takarítást hoznak. A tíz felújítandó

kormányhivatali épületbõl már hat
elkészült. Zalaegerszegen március
20-a körül felállványozzák a TB-
székház épületét, ami miatt a la-
kosság türelmét kérik. A volt Zóna
vendéglõ rekonstrukcióját illetõn
két hét múlva indítják el a közbe-
szerzési eljárást a kivitelezéshez. A
Mindszenty-zarándokközpont pro-
jektjében a kormánymegbízott
olyan, kormányrendelettel kineve-
zett személy, akit a hatósági fel-
adatok koordinációjával bíztak
meg, tudtuk meg.

Dr. Halász Gabriella fõigazgató
közölte, az elmúlt évben 1 millió
járó- és 40 ezer fekvõbeteg for-
dult meg a Szent Rafael Kór-
házban. A szigorú gazdálkodásnak
köszönhetõen 2016-ban nem nö-
vekedett a kórház adósságállomá-

nya, valamint a felhalmozott adós-
ságállomány rendezésére 1,1 milli-
árd forintot kaptak, így jelenleg
nincs tartozásuk. A fenntartó és a
kórház is számos pályázati fejlesz-
tést tervez, többek között a
pózvai pszichiátriai osztály megújí-
tását, az egynapos sebészeti ellá-
tás bevezetését a központi kór-
házban, valamint a rendelõintézet
felszereltségének korszerûsítését.
A fizikoterápiás medencék felújítá-
sát pedig jótékonysági támogatás
keretében szeretnék megoldani.

Dr. Pál Attila, a megyei közgyû-
lés elnöke kifejtette, a megyének
uniós és hazai forrásokból 23 milli-
árd forint felhasználására van le-
hetõsége. Hamarosan elkezdõd-
hetnek a fejlesztések elõkészíté-
sei, a közbeszerzések kiírása, me-
lyet követõen már a nyár folya-
mán illetve a következõ év elején
elindulhatnak a projektek. A me-
gyei önkormányzat az Interreg
programban együttmûködik a
szomszédos országokkal. 

(Folytatás az 5. oldalon.)

Új mûtéti
eljárások

MIT HOZ A 2017-ES ESZTENDÕ A MEGYE SZÁMÁRA?

Induló beruházások és tervek
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos évnyitó

beszélgetésre invitálta a sajtó munkatársait Zalaegerszegen, me-
lyen a kormányhivatal, a megyei kórház, a megyei önkormányzat,
a színház, valamint a megyeszékhely önkormányzatának munkájá-
ról, fejlesztési terveirõl számoltak be az intézmények vezetõi.

Fánkkarnevál a javából
Azalaegerszegi Szent

Rafael Kórházban
idén két új invazív el-

járást vezettek be, amelyeket
az Országos Egészségpénztár
finanszíroz. Mostantól katéte-
res beavatkozással zárják a
pitvari sövényhiányt (képün-
kön). Az egyik leggyakoribb
veleszületett szívhibák közé
tartozó rendellenességet ko-
rábban csak nyitott szívmû-
téttel tudták megoldani. 

Ugyancsak a mûtétet he-
lyettesíti a kapszula endosz-
kópos vizsgálat. A fájdalom-
mentes diagnosztikai mód-
szerrel a vékonybélben fellépõ
vérzéseket tudják nagy pon-
tossággal lokalizálni.

Mindkét eljárás rendkívüli
elõnye, hogy a betegeket ke-
vésbé terheli meg.



– Az európai uniós jogszabály
szerint a tagállamokban a három
évnél idõsebb permetezõgépek-
nek legkésõbb 2016. november
26-ig mûszaki felülvizsgálaton kell
átesniük. Tehát ezt követõen csak
azon permetezõgépeket lehet nö-
vényvédelmi tevékenységre hasz-
nálni az EU területén, amelyek si-
keresen levizsgáztak. A magyar jo-
gi szabályozás tavaly egyértelmû-
en rendelkezett a mûszaki felül-
vizsgálat minden részletérõl. Ké-
sõbb a növényvédelmi tevékeny-
séget szabályozó 43/2010. FVM
rendeletet módosították, a jelenle-
gi hatályos forma csak annyit ír elõ,
hogy a növényvédelmi gépeken – a
kézi és háti berendezések kivételé-
vel – háromévente idõszaki felül-
vizsgálatot kell végezni. Ennek mi-
kéntjérõl, a gazdák kötelezettségé-
rõl azonban nem rendelkezik, ezt
remélhetõleg egy következõ jog-
szabály-módosítás tartalmazza
majd. A hírek szerint egy alapvetõ-
en szemrevételezéssel történõ,
vagy igen egyszerûsített, manuális
méréseken alapuló, minõségbizto-
sítással nem rendelkezõ kötelezõ
felülvizsgálat bevezetése várható.

– Milyen következményekkel jár
mindez?

– Szakmai álláspontok szerint
egy szemrevételezéssel végzett fe-
lülvizsgálat nagy valószínûséggel
nem fog megfelelni a minden tagál-
lamra kötelezõ európai uniós jog-
nak. Ennek következtében az EU ré-
szérõl kifogás várható, ami késõbb
esetleges pénzügyi szankciók for-

májában jelentõs károkat is okozhat
a magyar gazdáknak. Továbbá ko-
moly piaci hátrányokat szenvedhet-
nek, hiszen a piaci szereplõk egyre
határozottabban megkövetelik a
növényi termékek biztonságos elõ-

állításának nyomon követhetõ iga-
zolását, ennek részeként a perme-
tezõgép EU-s szabványoknak meg-
felelõ mûszaki felülvizsgálatát iga-
zoló hivatalos tanúsítványt.

– Az élelmiszer-biztonság ko-
runk kiemelt fontosságú kihívása.

– Éppen ezért fontos, hogy az
élelmiszer-biztonság szót ne csak
jól hangzó, de valójában üres szlo-
genként használjuk Magyarorszá-
gon, hanem komolyan tegyünk is
érte! E tevékenységben az egész-
séges, hatóanyagmaradék-mentes
növényi termékek elõállításának

kulcsszerepe van. A növényvédõ
szerek szakszerû és megfelelõ mû-
szaki állapotú permetezõgépekkel
való kijuttatásával jelentõsen csök-
kenthetõ a környezeti terhelés, a
gyom- és egyéb károsító reziszten-
cia kialakulások esélye, csökkenthe-
tõ a felhasznált növényvédõ szer
mennyisége, ezáltal a növényvéde-
lem költsége is.

– Mi a növényvédõ kamara ál-
láspontja a módosított rendelet
kapcsán?

– A Magyar Növényvédõ Mérnö-
ki és Növényorvosi Kamara a

84/2015. (XII. 17.) FM rendelettel
módosított 43/2010. (IV. 23.) FVM
rendelet szerint jogszabályi lehetõ-
ségével élve és jogszabályi kötele-
zettségének eleget téve a rende-
letben meghatározott akkori
szempontok szerint kidolgozta és
határidõre létrehozta a felülvizsgá-
latot végzõ mûszakiállomás-háló-
zatot. A teljes országos lefedettsé-
get biztosító eredeti tervek szerint
24 mobil állomásból álló rendszer
12 állomása (köztük egy Zala me-
gyében) 2016 novemberétõl mû-
ködik. A további állomások mûkö-

désbe állítását az idõközben bekö-
vetkezett jogszabályi változás mi-
att felfüggesztették. 

A felülvizsgálatot a kamara Nö-
vényvédõ Gép Ellenõrzõ Állomása
végzi, amit a kamara tulajdonában
lévõ MANOK – Növényorvos Kft.
üzemeltet. A rendszer felállítása a
MANOK Kft., valamint az alállomás-
üzemeltetõk magántõkéje felhasz-
nálásával történt mindennemû álla-
mi forrás nélkül. Mûszaki felülvizs-
gálat igénylését 2016. október 11-
tõl 2016. december 31-ig 6233 ter-
melõ rendelte meg. Eddig 548 da-
rab növényvédõ gép mûszaki vizs-
gáztatása történt meg hivatalosan.

A Magyar Növényvédõ Mérnöki
és Növényorvosi Kamara úgy dön-
tött, hogy noha jogilag nem kötele-
zõ az általa biztosított mûszeres
permetezõgép-felülvizsgálatot
igénybe venni, a meglévõ mobil ál-
lomásaival a tevékenységet folytat-
ja, és önkéntesen igénybe vehetõ
szolgáltatásként továbbra is ajánlja
a gazdálkodóknak. A kamara olyan
akkreditált tanúsítást ad ki, ami
megfelel az EU-s jogszabályoknak,
és amit az EU bármely piacán elfo-
gadnak. A mûszaki felülvizsgálattal
biztosítható, hogy a magyar terme-
lõk az élelmiszer-biztonságot leg-
jobban garantáló, leghatékonyab-
ban mûködõ permetezõgépekkel
rendelkezzenek.

Antal Lívia
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Atavaly novemberben fellángolt madárinf-
luenza-járvány mostanra csillapodni lát-
szik. Örvendetes, hogy idén január vége

óta Magyarországon nem történt bejelentés újabb
baromfiállomány megbetegedésérõl. Európa más
országaiban azonban februárban is folytatódtak a
járványkitörések, és vadmadarakból hazánkban is
kimutatható a kórokozó.

A vírus elnevezésében alkalma-
zott 'H' és 'N' jelzések a vírus altí-
pusára utalnak: a burokból kiálló fe-
hérjerészecskéket jelzik. A jelenlegi
H5N8-as madárinfluenza-típus egy
magyarországi (tótkomlósi) pulyka-
állományban pusztított elsõként
még 2016. november 4-én, a követ-
kezõ hetekben pedig Európa számos
országában okozott megbetegedé-
seket. A járvány legsúlyosabban a
magyar és a francia baromfiállo-
mányt érintette. Február közepéig
Magyarországon hárommillió, Fran-
ciaországban pedig közel 3,5 millió
madarat kellett leölni. 

Ennek oka leginkább az, hogy ezekben az országok-
ban magas a vízi szárnyas – kacsa és liba – állományok
száma. A kacsa- és libatartó telepeken többnyire olyan
úgynevezett „kifutók” találhatóak, melyeken keresztül
a madarak a szabadba juthatnak, így nagy az esélye a
vírus terjedésében jelentõs szerepet játszó vadmada-
rakkal való érintkezésnek. Ennek megfelelõen a ma-
dárinfluenza-kitörések Magyarországon leginkább a
dél-alföldi régiót sújtották, ahol a legtöbb víziszárnyas-
telep található. A hazai baromfihús-fogyasztásban leg-
inkább érintett csirke- és pulykaállományokat jellem-
zõen zártan tartják, így ezek a baromfifélék jóval ke-
vésbé kerülhetnek érintkezésbe vadmadarakkal. 

A madárinfluenza csak akkor tud emberi megbete-
gedést kiváltani, ha az ember nagy dózisban és folya-
matosan lélegzi be a vírust. A magyarországi állattartá-
si viszonyokra tekintettel ennek esélye szerencsére
nagyon kicsi. Távol-Keleten a madarak és emberek szo-

rosabb kapcsolata miatt, a folyamatosan fennálló
H5N1-es madárinfluenza járványhoz emberi megbete-
gedések is kapcsolódnak, Európában azonban a mos-
tani H5N8-as altípus esetében nem jegyeztek le embe-
ri megbetegedést. 

A madárinfluenza vírusa emberrõl emberre nem
terjed. Ez a vírus a házi- és vadon élõ madarak beteg-
sége, más háziállatok nem játszanak szerepet a ter-

jesztésében. A madárinfluenza vírusa hõkezeléssel már
60 C° felett elpusztul, így a fõtt, sült baromfitermékek
fogyasztása nem jelent potenciális veszélyt az ember-
re nézve. 

Azt azonban különösen a Balaton környéki terüle-
teken fontos tudni, hogy a vadon élõ vízi szárnyasok,
a vadkacsa, a hattyú sokszor a betegség tünetei nélkül
képesek a vírust hordozni és terjeszteni. Emellett a ví-
rus a hideget jól tûri, természetes vizekben egy-két
hétig is életképes maradhat. Január végén az országos
fõállatorvos elrendelte, hogy a járvány madárállomá-
nyokban való terjedésének megelõzésére az ország
egész területén minden baromfit zárva kell tartani,
ahol pedig ez nem megoldható, ott megfelelõ erõssé-
gû madárhálót szükséges használni. 

A madárinfluenzával kapcsolatosan bõvebb információt talál-

hat a http://portal.nebih.gov.hu/madarinfluenza weboldalon.

A cikk a Pannon Egyetem Georgikon Kar és a Bécsi Állatorvos-

tudományi Egyetem együttmûködésének keretében,

az Interreg V-A Ausztria–Magyarország Együttmûködési

Program támogatásával készült.

Tudnivalók a madárinfluenzáról 

Pulykanevelés zárt tartásban.

Simonfalvi Elemér

A NÖVÉNYORVOSI KAMARA TOVÁBBRA IS AJÁNLJA SZOLGÁLTATÁSÁT 

Élelmiszer-biztonság a permetezõgépek felülvizsgálatával
A növényvédelmi gépek felülvizsgálatára vonatkozó jogszabályból

kikerült a határidõ és a vizsgáztatásra vonatkozó szigorú mûszaki fel-
tételeket is törölték. A Magyar Növényvédõ Mérnöki és Növényorvosi
Kamara (MNMNK úgy véli, a nem megfelelõ állapotú permetezõgé-
pek veszélyeztetik a biztonságos élelmiszer-elõállítást, melyrõl egy
nyilatkozatot is kiadott. Simonfalvi Elemért, a növényvédõ kamara
Zala megyei szervezetének titkárát kérdeztük.



A települések természeti és
épített környezetének megóvá-
sát egy új jogszabállyal kívánják
elõsegíteni, mely szerint az ön-
kormányzatoknak településképi
arculati kézikönyvet kell készí-
teniük szeptember 30-ig. Fel-
adatuk továbbá, hogy a korábbi
építésszabályozási rendeletei-
ket e kézikönyvben meghatáro-
zottak alapján egy új település-
képi rendeletben foglalják
össze. 

– Az építésügyi bürokrácia-
csökkentés következtében 2016.
január elsejétõl az új lakóépületek
esetében már nem szükséges elõ-
zetes engedélyezési eljárás lefoly-
tatása a kivitelezés megkezdését
megelõzõen. Ezzel együtt a helyi
építési szabályok kötelezõ alkal-
mazási köre is csökkent. Ez a jogi
szabályozás idén januártól kiter-
jedt a lakóépületek bõvítésére is –
beszél az elõzményekrõl Lengl
Zoltán, a Zala Megyei Kormányhi-
vatal állami fõépítésze. – Igény
merült fel a települések részérõl,
hogy a helyi épített környezetük
alakításába továbbra is beleszólá-
suk lehessen.

– Milyen céllal született meg a
településkép védelmérõl szóló új
kormányrendelet?

– Az idén januártól hatályos, a
rendelettel a kormány a megelõ-
zésre szeretné helyezni a hang-
súlyt. Az egyszerû bejelentéssel
ugyanis a hatósági szerepvállalás
háttérbe szorult. Ennek ellensú-
lyozására alkották meg az új tele-
pülésképi törvényt, hogy az ön-
kormányzatok követendõ irányt
mutathassanak az építkezõknek.
A polgármesterek tájékoztatása
érdekében a kormányhivatal elõ-
adásokat tartott Zalaegerszegen,
Nagykanizsán és Hévízen. Itt is
felhívtuk a polgármesterek fi-
gyelmét arra, hogy a törvénnyel
kapcsolatos feladatokat ne köte-
lezettségként, hanem lehetõség-
ként éljék meg. Annak megítélé-

se, hogyan nézzen ki egy lakó-
épület, hogyan illeszkedjen kör-
nyezetébe, valóban szubjektív
dolog. A településképi arculati
kézikönyvvel ugyanakkor az ön-
kormányzatok be tudják mutatni
a nyilvánosságnak a települései-
ken megõrzendõ helyi építészeti
sajátosságokat és természeti ér-
tékeket, valamint ábrák segítsé-
gével egy építészeti útmutató
szerepét is betöltheti. 

– Hogyan tudják mindezt tálal-
ni a kézikönyvben?

– Javasoljuk, hogy osszák öve-
zetekre a települést, és ez alapján
külön határozzák meg azon pre-
ferált területeket, ahol a telepü-
léskép védelme érdekében szabá-
lyozni szükséges. Az építtetõknek
elõírhatják, hogy ezeken a ki-
emelt területeken milyen anya-
gokat lehet használni és melyeket
nem, továbbá meghatározhatják

a tömbarányokat. Ugyanakkor le-
hetnek olyan utcák, ahol különö-
sebb megkötés nem szükséges.
Mindezt fotókkal, ábrákkal, kerü-
lendõ és javasolt példákkal tudják
illusztrálni. A településképi arcula-
ti kézikönyv fogja a jövõben az
alapját jelenteni a helyi település-
képi és építési szabályoknak. Így
az is a feladatuk lesz az önkor-
mányzatoknak, hogy a meglévõ
rendeleteiket felülvizsgálják. To-
vábbá lehetõségük lesz az önkén-
tes jogkövetés érdekében a tele-
pülésképi korlátozások ellensúlyo-
zására ösztönzõ rendszerrel, pél-
dául támogatással vagy adóked-
vezménnyel. 

– Mik a megkötések az új jog-
szabály teljesítésével kapcsolato-
san?

– Mind a településképi arculati
kézikönyv, mind a korábbi rendel-
kezésekbõl is összeálló új telepü-
lésvédelmi és helyi építési szabály-
zatot tartalmazó rendeletek elõké-
szítésében a települési fõépítészek
mûködnek közre. A településképi
törvény elõírásaival összhangban
módosították a fõépítészi tevé-
kenységrõl szóló kormányrendele-
tet is, ami alapján a fõépítész által
ellátott feladatok ezen új teendõk-
kel egészültek ki. A megyében je-
lenleg 13 állandó foglalkoztatású
fõépítész van, a feladatok miatt a

számuk vélhetõleg jelentõsen nõni
fog, a határidõ viszont szoros, ez
év szeptember 30-a. Arra szeret-
nénk kérni az önkormányzatokat,
illetve a polgármestereket, hogy
érezzék magukénak a feladatot,
melynek elvégzéséhez minden
szükséges szakmai segítséget biz-
tosítunk a számukra. Annak érde-
kében, hogy a feladat a lakosság és
az építtetõk megelégedését szol-
gálja, szükséges a minél szélesebb
körû nyilvánosság biztosítása.

A települési arculati kézikönyv
elkészítéséhez készült egy útmu-
tató, amely a kormany.hu Minisz-
terelnökség Építészeti és Építés-
ügyi Helyettes Államtitkárság olda-

láról letölthetõ. A kormány az új
jogszabály által teljesítendõ felada-
tok elvégzéséhez forrást is biztosít
az önkormányzatoknak.

– Az új jogi szabályozástól mit
várnak?

– Lakóhelyünk környezete,
megjelenése szorosan hozzátar-
tozik mindennapi életünkhöz és a
helyi kultúrához. Az új szabályozás
éppen ezért építészeti szemlélet-
formáló célt szolgál. E tekintet-
ben az is fontos, mit hagyunk örö-
kül a következõ nemzedékre. A
Zala Megyei Kormányhivatal idén
immár negyedik alkalommal hir-
dette meg rajz- és fotópályázatát
általános és középiskolás diákok
számára, az idei évben a Lakóhe-
lyem arckönyve címmel. Az épí-
tett környezet iránti fogékony-
ság, annak tudatos alakítása a vi-
zuális kultúránk részét képezi. A
korábbi pályázatok tapasztalatai
alapján a gyerekek még észreve-
szik a körülöttük levõ értékeket,
amelyek a felnõtté válással, idõvel
megkopnak.

Antal Lívia

A Göcseji Falumúzeumban rendezték meg a „Zalai Kincskere-
sõk” vetélkedõ megyei döntõjét. A programot a Zala Megyei Ön-
kormányzat a Földmûvelésügyi Minisztérium Hungarikum Bizott-
sága kiírásán elnyert pályázati támogatásából valósította meg. 

A kétfordulós vetélkedõ döntõjében 24 - általános és középis-
kolás diákokból álló csapat - mérte össze tudását. A feladatok a
megye néphagyományaihoz kapcsolódóan kézmûves, gasztronó-
miai és ügyességi jellegûek voltak. 

A zalaegerszegi Ganz Ábrahám Szakgimnázium versenyzõi a
Zrínyi Miklós Gimnázium diákjaival alkottak egy csapatot, tudtuk
meg Jakab Jácinttól, az elõbbi intézmény diákjától.  Neki és csa-
ládjának is ked-
vence a prósza,
melynek kisüté-
sében már van
otthoni gyakor-
lata. A bagodi is-
kolások  (képün-
kön) elmondták,
a feladat nehéz-
séget az adta,
hogy idõre kel-
lett elkészülni
vele. 

A folytatás-
ban kézmûves
hagyományokkal – többek között szövéssel, kosárkészítéssel, fa-
zekassággal, fafaragással – ismerkedhettek meg a gyerekek.
Pozvai Andrea népijáték-készítõ, a Népmûvészet Ifjú Mestere el-
mondta, a Göcseji Múzeum néprajzi gyûjteményében található
ködmönök bõrpillangóit és bõrrózsáit mutatja be a diákoknak.
Ezen díszítõelemek megmintázásával bõr kulcstartókat készíte-
nek, hogy egybõl használati tárgyként is funkcionáljanak.

Az értéktár mozgalom a vidéki Magyarország megerõsítését
szolgálja – vélekedett Kaján Imre múzeumigazgató a programról.
A vidék tele van olyan értékekkel, melyek szorosan hozzátartoz-
nak a helyi identitástudathoz. A Göcseji Falumúzeum koncentrál-
tan mutatja meg mindezt, a gasztronómián át a kézmûves mes-
terségekig. Ha ezeket a kincseket a zalai gyerekek észreveszik,
magukénak érzik, értékelni fogják azt a helyet, ahol élnek.

A vetélkedõ a zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium Nyer
Team csapatának gyõzelmével zárult, a lenti általános iskolás
Múltidézõk a második, míg a becsvölgyei Szegi Sulisok a harma-
dik helyen végeztek.
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VETÉLKEDÕ A MEGYE ÉRTÉKEIRÕL

Zalai Kincskeresõk

A négy ország nyolc régióját
tömörítõ társuláshoz ezen a na-
pon csatlakozott hivatalos tag-
ként Alsó-Szilézia Vajdaság,
amely eddig megfigyelõként vett
részt a közös munkában. A bõvü-
léssel kapcsolatban Pácsonyi Im-
re elmondta, hogy Zala megye a
kezdetektõl fogva támogatta azt
az elképzelést, hogy a Baltikum-
tól déli irányba haladva, vala-
mennyi érintett országot bekap-
csolják az együttmûködés rend-
szerébe. Ezért is tekinthetõ fon-
tos állomásnak a korridor men-
tén fekvõ lengyel partner csatla-
kozása, hiszen ez újabb lendüle-
tet adhat a további fejlõdéshez. 

Megvitatták az ülésen a követ-
kezõ idõszakra vonatkozó terve-
ket is, melyekben már nem csu-

pán az észak-déli irányú tranzit-
forgalom megfelelõ infrastruktú-
rával való kiszolgálása, hanem a
tagrégiók társadalmi kohéziójá-

nak erõsítése és a további gazda-
sági, kereskedelmi kapcsolatok
elõmozdítása is szerepel célkitû-
zésként. A megbeszélésen töb-
ben is hangsúlyozták, hogy a köz-
lekedési prioritások mellett az
együttmûködés teret adhat
egyéb területeknek, mint például
a Zala megye számára is kiemelt
jelentõségû turizmus, környezet-
védelem.  

ÜLÉSEZETT A KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEKEDÉSI FOLYOSÓ TÁRSULÁS 

Megvitatták a terveket
Alengyelországi Wroclawban tartotta soros ülését a Balti-

kumot az Adriával összekötõ forgalmas, az E65-ös út irá-
nyát követõ tranzitút infrastruktúrájának fejlesztését cé-

lul tûzõ Közép-Európai Közlekedési Folyosó Korlátolt Felelõsségû
Európai Területi Társulás közgyûlése, amelyen a Zala Megyei Ön-
kormányzat képviseletében Pácsonyi Imre alelnök vett részt. 

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

Milyen legyen lakóhelyünk környezete?

Lengl Zoltán
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Újra öltünk és örökítünk név-
vel 2014 novemberében alakult
meg a Gelsei Hímzõkör, melynek
ügyes kezû asszonyai már több
kiállításon meglepték munkáikkal
a nagyközönséget. A terítõk, fu-
tók, keszkenõk, falvédõk, dísz-
párnák szépségét látva, egyértel-
mû az alkotó közösséggé érett
társaság indíttatása: tudják, mi
kell a léleknek…

Az embereknek örök idõk óta
igénye van a szépre – fogalmazott
beszélgetésünk elején Kerekes
Endréné Radó Mária szakkörveze-
tõ, akit 2016-ban Népmûvészet
Mestere díjjal tüntettek ki kima-
gasló munkásságáért. – Ma, ami-
kor a népmûvészetet létrehozó
paraszti kultúra elmúlóban van,
úgy érezzük, hogy ügyes kezû
asszonyok nyomán újra kell, hogy
szülessenek ezek a szép régi dol-
gok. Régen nagyanyáink párna-,
lepedõvégeket hímeztek, és mi
ezeket a szép motívumokat, min-
tákat ültetjük át a mai lakáskultú-
rába. Tehát a régibõl próbálunk
újat alkotni, hogy használható le-
gyen, így többek között függöny-
szárnyakat, asztali futókat, abro-
szokat, falvédõket, díszpárnákat
hímzünk.

Azt mondják ma: a népmûvé-
szet él, de meg kell újulnia. Nem a
korábban jellemzõ túldíszítettség-
re törekszünk, hanem egy kicsit
egyszerûsítünk – mutat a példá-
nak okáért egy négyszögletes
párnahuzatot. – A zalaegerszegi
szakkörvezetõi továbbképzésrõl
hozta ezt a mintát Kovács Andrea,
amit a Békés megyei Illés
Károlyné népi iparmûvész terve-
zett. Ez egy egyszerû láncöltéssel
mintázott díszpárna. Kétségtele-
nül nagyon mutatós, ha ebbõl
hármat egymás mellé teszünk
egy kanapéra. A világ a Matyó és a
Kalocsai hímzésekrõl ismer ben-
nünket leginkább. De nekünk is
van egy sajátunk, mégpedig a za-
lai fehér lyukhímzés, amely eltér
az ország más tájegységétõl. A
zalakomári võlegényingek eleje
motívumokban gazdagabb, a
hetési ingeknél már megjelenik a

piros és a kék szín is – magyarázta
Marika néni.

A gelsei Hímzõkör tagjai szép
munkáik mellett egy jó közösséget
is magukénak érezhetnek. 

– Ötven évvel ezelõtt, amikor
én kezdtem, a szakkörök ízlésfor-
málóként, a szabad idõ hasznos el-
töltéseként indultak – folytatja Ke-
rekes Endréné. – Ma már sokkal
fontosabb a közösség, itt a szak-
körben is, hogy összehozzuk az
azonos érdeklõdésû embereket, il-
letve felkeltsük érdeklõdésüket
olyan tevékenységek iránt, amit
eleink mûveltek. Éppen ezért nem
a sublótfiókba dolgozunk, hanem,
hogy lakásunk díszei legyenek ké-
zimunkáink.

Ügyes kezük azért is jár szorgal-
masan, hogy a külvilágnak is meg-
mutathassák remekeiket, például
májusban Zalaegerszegen a Refor-
mátus Templom Galériájában. A ki-
állítás apropóját a reformáció 500
éves évfordulója adja, melyen úri-
hímzéses kézimunkákkal mutat-
koznak be. A programban a Zala
Megyei Népmûvészeti Egyesület-

tel mûködnek együtt, amely há-
romnapos továbbképzést is szer-
vezett a szakkör tagjai számára a
Gébárti Kézmûvesek Házában, ahol
megismerkedhettek az úri-hímzés
motívumaival és technikájával. En-
nek használata a nemesi házaknál
volt jellemzõ a 16-17. században, a
textíliákat õk adták össze az eklé-
zsiák részére, tudtuk meg. 

A lényeg az, hogy örökítsünk –
mondja Kerekes Endréné. Ezzel a
gondolattal a szakkör minden tag-
ja egyetért, ahogy azzal a céllal is,

hogy legyen, aki továbbvigye a ha-
gyományt.

Az emberek szeretik a szépet,
szeretik a hímzésmotívumokat, hi-
szen alkalmazzák ruhákon, táská-
kon, csak festett formában. A hím-
zést, mint olyant nem igazán isme-
rik, fõleg a fiatalok – fûzi hozzá Ko-
vács Andrea. – Ezért is volt öröm
számunkra, hogy a magyar kultúra
napja alkalmából meghívtak ben-
nünket az általános iskolába, ahol
megmutathattuk az öltéseket a
kislányoknak. 

Korábban a technikaórákon a
hímzéssel is foglalatoskodtak a di-
ákok, sajnos ma már ez nincs így.
Pedig mindent, így a hímzést is az
iskolában kellene elkezdeni. Ezért
szeretnénk azt, hogy a hímzés he-
lyet kapna akár néhány különóra
keretében az iskolában - véleked-
tek többen is.

A hímzés gyönyörûsége ellené-
re költséges foglalatosság, hiszen
a különféle textilek és fonalak nem
kevés pénzbe kerülnek.

Most már az anyagokat az
egyesület állja, illetve a faluban
nagyon sok vállalkozó támogatja a
közösségi élethez kapcsolódó
kezdeményezéseket – válaszolt
Kovácsné Kocsi Zsuzsanna. – Az ön-
kéntes alapon mûködõ karatekört
is többen támogatják, nekem
nincs olyan kisgyermekem, aki ka-
ratézzon, úgy gondoltam, ha már
szeretek hímezni, akkor a hímzõ
szakkört segítsük. Az önkormány-
zatnak is köszönettel tartozunk,
mely a kezdetektõl támogatja
anyagilag és erkölcsileg is a szak-
kört.

A hímzõkör foglalkozásainak,
önálló és a helyi rendezvényekhez
kapcsolódó kiállításainak a Petõfi
Sándor Emlékkönyvtár ad helyet.

Szerencsére van egy olyan
könyvtárosunk, aki mindenben tá-
mogat bennünket, mindent intéz,
másol, nyomtat, e-mailez – dicsér-
te meg Jakabfiné Bársony Juditot
Marika néni. Külön köszönet illeti
Gelse Község Önkormányzatát is,
amiért a kezdetektõl támogatja
szakkörünk mûködését.

– Amikor felvetõdött a szak-
kör létesítésének ötlete, kicsit iz-
gultam, leszünk-e elegendõen.
Szükségtelennek bizonyult az
aggodalom, a lelkesedés azóta is
töretlen. Kerekes Endréné Mari-
ka néni keze alatt közösség te-
remtõdött, amely gyönyörû
munkáival messze viszi Gelse jó
hírét – fûzte hozzá Jakabfiné Bár-
sony Judit. 

Antal Lívia

A GELSEI HÍMZÕKÖR TAGJAINAK IGÉNYE VAN A SZÉPRE 

Úgy öltenek, hogy örökítenek 

Horváth Dezsõné, Horváth Györgyné, Jakabfiné Bársony Judit, Kovács Andrea, Kerekes Endréné,
Papp Nándorné, Zsoldos Lászlóné, Lukács Emilné és Fiedler Imréné

A közelmúltban immár
negyedik alkalommal ren-
dezték meg a Murakereszt-
úri Böllérfesztivált, mely a
Mura menti térség egyik leg-
nagyobb, sokakat érdeklõ
programjává vált. 

A fesztivál a fityeházi-
murakeresztúri egyházköz-
ség keretein belül indult el,
de késõbb bekapcsolódtak a
szervezésbe a települések
önkormányzatai is. Mára  az
együttmûködés szép példá-
jává nõtte ki magát a disznó-
vágások hagyományának
felelevenítése. A hatalmas
rendezvénysátorban 19 csa-
pat kínálta a finomságokat,
melyeknek 19 disznó látta a
kárát.

Zala megyében 19 százalékkal csökkent a regisztrált állás-
keresõk száma januárban a múlt év azonos idõszakához képest
– közölte a kormányhivatal foglalkoztatási fõosztálya.

Az év elsõ hónapjában 7697 álláskeresõt regisztráltak a ki-
rendeltségeken, 1,8 ezerrel kevesebbet, mint egy évvel koráb-
ban. A regisztráltak száma a foglalkoztatási fõosztály adatai
szerint a tavaly decemberit 650-nel haladta meg.

A nyilvántartottak számában bekövetkezett havi növekedés
elsõsorban az idényjellegû, a szezonális foglalkoztatással ösz-
szefüggõ (év elejére jellemzõ) magas beáramlásból adódott.
Ugyanakkor a közfoglalkoztatottak száma csak mérsékelten,
kevesebb, mint százzal csökkent.

Januárban a gazdaságilag aktív népesség 6 százaléka volt
regisztrált álláskeresõ Zalában. Az álláskeresési ráta a decem-
berinél 0,4 százalékponttal magasabb, míg az egy évvel koráb-
binál 1,5 százalékponttal alacsonyabb volt.  

Az év elsõ hónapjában 1,4 ezer új álláshely volt a megyében,
ebbõl 1,3 ezerhez nem igényeltek támogatást a munkaadók. 

Januárban 900 álláskeresõ került ki a nyilvántartásból, közü-
lük 500-an váltak foglalkoztatottá. 

A foglalkoztatási fõosztály közleményében kitért arra is,
hogy január végén 1,7 ezer tartósan, egy évnél régebb óta fo-
lyamatosan munkát keresõ regisztrált álláskeresõ szerepelt a
nyilvántartásban, 600-zal kevesebb, mint egy évvel korábban. 

A nyilvántartott álláskeresõkön belül a pályakezdõk száma
is  mérséklõdött: január végén az álláskeresõk 9 százaléka, 665
fiatal volt regisztrált álláskeresõ, míg egy évvel korábban csak-
nem 970-en keresetek állást a kirendeltségek segítségével.

MTI

JAVULÓ FOGLALKOZTATÁSI MUTATÓK

Kevesebb álláskeresõ

MURAKERESZTÚR

Böllér-
fesztivál
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Maga a helyszín is számos élõ
példát sorakoztatott fel a témával
kapcsolatban. Köcse Tibor polgár-
mester hosszasan mutatta be a
településen megvalósult környe-
zetbarát, energiatakarékos pro-
jekteket és ezek hatását a falu
életére. A hozadékok között sze-
repel a jóval gazdaságosabb mû-
ködés mellett, hogy a vállalkozá-
sok száma megsokszorozódott, a
lakosság száma megduplázódott,
életkorban 18 évet fiatalodott a
magas születési szám miatt. Nem-
zetközi kapcsolatokkal bírnak.
Mindez abból fejlõdött ki, hogy 20
évvel ezelõtt elhatározták,
ökoirányt vesz a település és cél-
jaikat szisztematikusan megvaló-
sították. 

Galamb István, az ökorégió
egyesület vezetõje elõadásában
a magánemberek számára is el-
érhetõ lehetõségeket hangsú-

lyozta. Mit tehetünk saját ottho-
nunkban, lakókörnyezetünkben,
nap mint nap, saját anyagi lehe-
tõségeinkhez igazodva a környe-
zettudatosság terén. Célként a
gondolkodásmód átalakítását

hangsúlyozta, az energiafelhasz-
nálás csökkentését, a hulladék-
termelés csökkentését emelte ki,
lévén ez a legolcsóbb megoldás.
Ehhez azonban elsõ lépésként
tisztában kell lenni például a fo-
gyasztással, akár egy mosás vagy
egyéb hétköznapi háztartási te-
vékenység során. Az egyesület
szolgáltatásai között szerepel fo-
gyasztásmérõk kölcsönzése is,
hogy ilyen jellegû felmérés ké-
szülhessen.

– Nagypáli egy gondolkodás-
módot választott és mennyi vál-
tozást hozott ez az életükbe. Az
életminõség javult jelentõsen és
fenntartható elképzeléseket való-
sítottak meg. Mi az otthoni ötle-
tekhez, lehetõségekhez kínálunk
segítséget. Fõként információk
átadásával, partnerek keresésé-
vel, jó példák bemutatásával. Cé-
lunk, hogy a polgármesterek be-
vonásával minden lakoshoz infor-
mációt tudjunk eljuttatni, illetve
vállalkozásokat megnyerni az
ügynek. Akár ipari park méretben
is, erre Zalaszentgróton van is
már példa – mondta többek kö-
zött Galamb István a három me-
gyét átfogó klaszterszervezetrõl,
melynek egyik partnere éppen az
NMI Mûvelõdési Intézet Nonprofit
Kft, melynek munkatársainak a
témakörben adott problémahely-
zetekre kellett megoldási lehetõ-
ségeket keresni. 

– Célunk az ökolábnyom he-
lyett az ökotérkép. Az elõbbi már
megtörtént, az utóbbi a jövõbe
mutató lehetõség. S az érdeklõ-
dést jelzi, hogy közösségi olda-
lunk nézettsége folyamatosan
emelkedik, sorra érkeznek a meg-
valósított elképzelésekrõl a be-
számolók. 

A konferencián Török Tibor, a
Nyugat-magyarországi Ökorégió
Egyesület alapítója beszélt még a
szervezet felépítésérõl, valamint
osztrák társszervezet munkájáról
is beszámoltak. 

b. k.

(Folytatás az 1. oldalról.)
A magyar–szlovén projektben

partnerségben Vas megyével 2-2
millió eurót nyertek a kerékpár-
út-hálózat fejlesztésére a határ
menti térségben, a magyar–hor-
vát projekt a Nagykanizsa és
Letenye körüli településeknek
nyújt több fejlesztési lehetõsé-
get. A Balaton-fejlesztési Tanács
tagjaként lényegesnek nevezte a
megye turisztikai fejlesztését,
valamint a gyorsforgalmi út, az
autópályára történõ bekötés
mellett a megye közel 1000
kikométeres úthálózatának kor-
szerûsítését.

Besenczi Árpád, a zalaegersze-
gi Hevesi Sándor Színház igazga-
tója örömmel számolt be arról,
hogy tavaly rekordszámú (11170
darab) bérletet adtak el, melynek
köszönhetõen is 70 ezer fölötti
nézõszámmal büszkélkedhetnek.
A bevételeik tavaly közel 20 mil-
lió forinttal meghaladták az elõzõ
évit. Az új évad darabjai között
kiemelte az Evita musical szín-

padra vitelét, melyhez fel kíván-
ják újítani a hangtechnikát. Cél-
juk, hogy tovább növeljék a né-
zõszámot. Ennek érdekében sze-
retnék, ha növekedne az Eger-
szeg-kártya színházjegy-kedvez-
ménye. Mivel a nézõszám felét a
vidékiek teszik ki, ezért számukra
a csoportos beutaztatás kedvez-
ményes megoldásában gondol-
kodnak.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere elmondta, hogy a
TOP-programban rendelkezésre
álló 16,8 milliárd forintból az
elmúlt év december 31-ig 21 pro-
jekt esetében megkötötték a tá-
mogatási szerzõdést, mintegy

nyolc milliárd forint értékben. A
Modern Városok Programban ki-
emelt státuszt kapott a
Mindszenty-zarándokközpont lé-
tesítése, és hamarosan sor kerül-
het az alapkõletételre. Áprilisra
elkészülnek az új fedett uszoda
kiviteli tervei. Az alsóerdei sport-
és rekreációs központ valamint az
egyik legnagyobb beruházásként
megvalósuló logisztikai központ
és konténerterminál projektek-
ben egyeztetések zajlanak. 2017
egyben Zalaegerszeg írásos emlí-
tésének 770. évfordulója, melyet
méltó módon kívánnak megün-
nepelni. A jubileumi év egyben a
jövõt is ígéri, hiszen a város óriási

kitörési lehetõséget kapott ezen
fejlesztésekkel. 

A 40 milliárdos beruházással
megépülõ jármûipari tesztpálya
alapkõletételére május 19-én ke-
rül sor Zalaegerszegen – jelentet-
te be végül Vigh László ország-
gyûlési képviselõ, miniszteri biz-
tos a legnagyobb jelentõségû be-
ruházást érintõ hírt. A kivitelezés
elsõ üteme 2018 tavaszára, míg
második üteme 2020 végére ké-
szül el. A jármûipari tesztpályával
egy város fog felépülni, ahol óri-
áscégek végeznek majd kutatás-
fejlesztési tevékenységet. Zala-
egerszeg számára mindez a har-
madik évezredet hozza el. A me-

gyei beruházási szándékok között
megemlítette, hogy a lenti
Creaton cserépgyár 16 milliárdos
bõvítést tervez, A cég tevékeny-
ségét új út megépítésével kíván-

ják segíteni, melyen a vállalkozás
kamionjai is közlekedhetnek majd
messze a lakóövezetektõl, a ha-
tártérségben.

Antal Lívia

Becsehelyen több
mint tíz mázsa,
helyben termett ki-

vit osztottak szét idõseknek
és kisgyerekeknek, a zalai
település határában négy-
hektáros kiviültetvénnyel
rendelkezõ család felajánlá-
saként. A kisebb méretûek
kereskedelmi forgalmazásra
nem voltak alkalmas, ugyan-
akkor teljesen hibátlanok és
fogyaszthatók voltak. A pol-
gármesteri hivatal dolgozói
két nap alatt több mint tíz
mázsát szedtek le a fákról a
hegyi birtokon.

RÉGIÓS ÖKONAP NAGYPÁLIBAN

Környezettudatosság a mindennapokban

MIT HOZ A 2017-ES ESZTENDÕ A MEGYE SZÁMÁRA?

Induló beruházások és tervek

Besenczi Árpád,  Dr. Halász Gabriella, Dr. Pál Attila, Dr. Sifter Rózsa, 
Vigh László, Frauenhoffer Márta, a Zalaegerszegi Televízió és Rádió
ügyvezetõ igazgatója, Balaicz Zoltán, Horváth Attila, a Zalai Hírlap

szerkesztõségi vezetõje.

A környezettudatos életmód mindennapi lehetõségeire, az
egyéni felelõsségre, a magán- és csoportos kezdeményezés példái-
ra hívta fel a figyelmet az az interaktív program, melyet a Nyugat-
magyarországi Ökorégió Egyesület és az NMI Mûvelõdési Intézet
Nonprofit Kft. szervezett Nagypáliban.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Manninger Jenõ országgyûlési

képviselõ arról beszélt, hogy a
farsangi idõszak legjellegzetesebb
édessége és egyben étele a far-
sangi fánk. A zalaapáti rendez-
vény ezt a hagyományt és nép-
szokást eleveníti fel, melyet úgy a
házigazda rendezõk, mint a tér-
ség civil szervezetei fontosnak
tartanak.

A farsangi idõszak lényege a
nevetés és a színek. A zalaapáti
óvoda szülõi munkaközössége
(címlapfotó) ezt teljes mértékben
magáénak is érezte. A tavasz, a
tél elbúcsúztatása, a tavasz várása
ihletett bennünket, ehhez válo-
gattunk össze a színeket és jelme-
zeket – mondta érdeklõdésünkre
Némethné Benyó Brigitta.

Gyõzni jöttek, tudatta Horváth
Ildikó, Zalavár polgármestere. Ta-
valy voltak elõször és ráadásul
meg is nyerték a versenyt (képün-
kön). Ezen felbuzdulva, ismét
nagy lelkesedéssel érkeztek. A kü-
lönleges fánkok közül kiemelte a
medvehagymás és levendulás íze-
sítésûEket.

Nem mindenki volt ilyen sze-
rencsés tavaly. A karmacsiak szin-
tén elõször jöttek, és mivel csak
oklevelet kaptak, kicsik elkesered-

tek, árulta el Alföldi Jánosné. A lel-
kesedés viszont töretlen, a mos-
tani versenyre rendesen felké-
szültek, hiszen az elsõ helyre pá-
lyáznak. Az egeraracsaiak a sokfé-
leség mellett rekordra is töreked-

tek az 59 centiméter kerületû óri-
ás szalagos fánkkal. Egy húsz lite-
res lábosban sütötték ki, a gyúró-
tábláról ketten csúsztatták be az
olajba, mondta el Tuboly
Józsefné. 

A standokat látogatva meg-
tudtuk a fánkkészítés eredetének
egyik történetét. A Vonyarcvas-
hegyi Nyugdíjasklub fánkból meg-
formázta a péknét, aki a monda
szerint egy kelttésztadarabot do-
bott férje felé, ami a forró olajba
esett.  

* * *
Vincze Tibor polgármester ér-

deklõdésünkre elmondta, az ön-
kormányzat elkötelezett a telepü-
lés fejlesztésében, ezért is bíznak
pályázataik sikerében. Támogatás-
ra számítanak az egészségközpont
felújítása tekintetében. A projekt
keretében a hat település ellátását
szolgáló fogászati rendelõ eszköz-
állományának bõvítése is megvaló-
sulhat. Pályázati forrásból továbbá
létesítenének két sportparkot. 

A Belügyminisztérium pályáza-
tán 16 millió forintot nyertek,
melybõl a Kossuth utcai önkor-

mányzati tulajdonú járda 800 mé-
teres szakasza újulhat meg, a mel-
lette lévõ zöldterület rendbetéte-
lével idén. Megvalósulhat a telepü-
lés közvilágításának teljes korsze-
rûsítése is, amely során több mint
280 régi lámpatestet cserélnek
Led-esre.  A beruházás mintegy 30
millió forintba kerül, melynek fi-
nanszírozási alapját egy bérleti
konstrukció teremti meg.

Az önkormányzat a település
építészeti és természeti értékei-
nek megvédésében is jeleskedik.
A közelmúltban jelentettek meg
egy kiadványt helyi értékeikrõl,
amit egy újabb képes kötet követ
Szerelmem Zalaapáti címmel.

– liv –

ZALAAPÁTIBAN KILENCEDIK ALKALOMMAL

Fánkkarnevál a javából

Április végén tartja a bemutatóját a német közszolgálati ZDF
televízió a Honigfrauen címmel tavaly nyáron Magyarországon
forgatott filmsorozatnak, amely az egykori NDK titkos-
ügynökeinek Balatonnál játszódó kémtörténeteként kerül a né-
zõk elé.

A sorozatokkal foglalkozó német tvwunchliste hírportál közlé-
se szerint a háromszor 90 perces epizódokból álló, Magyarorszá-
gon készített széria premierjét április 23-án tartja a ZDF. Egy-egy
héttel késõbb, ugyancsak vasárnap este, fõmûsoridõben kerül a
nézõk elé a következõ két epizód.

Mint az MTI-nek Daniel Mann, a film producere – aki egyebek
mellett Hajdu Szabolcs Bibliotheque Pascal címû filmjénél is pro-
ducerként dolgozott – az októberben Zalacsányban befejezett
forgatás idején elmondta: a sorozat teljes egészében Magyaror-
szágon készült. Az 1986-ban játszódó fikciós történet szerint az
NDK-ból induló huszonéves testvérpár, Catrin és Maja elõször
nyaral a Balatonnál, ahol a keletnémet titkosszolgálat, a Stasi
ügynökei árgus szemekkel figyelik a keletnémet turisták és a
nyugati vendégek kapcsolatait.

Ben Verbong, a sorozat holland származású rendezõje az MTI-
nek azt is elárulta: a film címe finoman arra utal, hogy az egykori
NDK-s lányok mennyire „tapadtak” a nyugatnémet vagy akár ma-
gyar férfiakra, annak reményében, hogy házasságot kötve ott-
hagyhatják Kelet-Németországot.

A német Seven Dogs és a magyar Filmteam Kft. produkciójá-
ban készült sorozat fõgyártásvezetõje, Iványi Petra arról adott
tájékoztatást, hogy a 63 forgatási nap alatt a történet legna-
gyobb részét Zalacsányban és Fonyódon vették fel, illetve né-
hány jelenetet Budapesten, valamint Keszthelyen, Tihanyban,
Balatonföldváron és Kapolcson rögzítettek. Fonyódon egy kora-
beli kempinget alakítottak ki a Balaton-parton, a zalacsányi Bat-
thyány Kastélyszálló pedig Balaton Residenz néven a történet fõ
helyszíneként szerepel a mintegy 90 fõs stábbal készült produk-
cióban.

A két fiatal fõszereplõt a német sorozatokból már gyerekszí-
nészként jól ismert Sonja Gerhardt és Cornelia Gröschel alakítja,
az anyjukat megformáló Anja Kling pedig évtizedek óta az egyik
legfoglalkoztatottabb német filmszínésznõ. A magyar szálloda-
igazgatót, Tamást egy horvát származású színész, Stipe Erceg
alakítja, aki 2011-ben Liam Neeson mellett szerepelt a Berlinben
játszódó Ismeretlen férfi címû produkcióban, filmográfiája sze-
rint pedig többször is megformált már magyar karaktert, például
a Tetthely krimisorozatban.

A magyar színészek közül mások mellett Gryllus Dorka, Csõre
Gábor és Kapácsy Miklós szerepel a német filmsorozatban,
amelynek elkészítésében több száz magyar statiszta is közremû-
ködött. MTI

BALATONNÁL JÁTSZÓDÓ KÉMTÖRTÉNET

Honigfrauen
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A több mint hatvan év tapaszta-
lataival rendelkezõ ausztriai cég
profiljába a növénynemesítés, vetõ-
magtermesztés, termeltetés, érté-
kesítés, marketing és szaktanács-
adás egyaránt beletartozik. A válla-
lat tevékenysége a szántóföldtõl
kezdve egészen a végtermékig ki-
terjed – mutatta be a céget a zalai
gazdáknak Galankó Attila szakmai
tanácsadó a B.L. Agrokem Kft.
alsópáhoki téli felkészítõ tanfolya-
mán. 

Fõ nemesítési növénye a kukori-
ca, de a gabonafélék, árpa, tritikálé,
szója, repce és az apróvetõmagok
nemesítése ugyancsak kiemelt sze-
reppel bír. Összességében mintegy
300 növényfaj illetve -fajta elõállítá-
sával és forgalmazásával foglalkozik
a cég. 

A Saatbau Linz Hungária Kft. és a
Lajtamag Kft. 2017-es szezonra szó-
ló vetõmagajánlatát a szója ismer-
tetésével kezdte a szakmai tanács-
adó. Mint mondta, az EU-28 országa
között a szója vetésterülete tekin-
tetében Magyarország a negyedik
helyen, míg termésmennyiségben a
harmadik helyen áll, ami szép pozí-
ció. A szója termõterülete 1988-ban
68 ezer, 2015-ben már 76 ezer hek-
tár volt hazánkban. 2000-ben csak
kétezer gazdaság foglalkozott szó-
jatermesztéssel, 2015-ben már
több mint ötezer, vélhetõen a tá-
mogatási rendszernek köszönhetõ-
en. Zala megyében közel négyezer
hektáron termesztenek szóját, az
országos vetésterület 7,6 százalé-
kán. 2016-ban 2,6 tonna termésát-

lagot értek el a zalai termelõk, míg
az országos átlag 2,9 tonna volt
hektáronként.

A cég szójafajtái garantáltan
GMO-mentesek, fontos jellemzõjük
továbbá az igen korai érésidõ, a ma-
gas termõképesség, a kiváló állóké-
pesség és a jó betakaríthatóság. A
Zala megyei adottságot figyelembe
véve három, a Mentor, a Kent és az
Eliot szójafajtákat javasolják ter-
mesztésre. 

Az ES MENTOR igen korai érés-
csoportú fajta, melyre értékesítési
joguk van. Méltán a legnépszerûbb
szójafajtának rendkívül magas a ter-
mõképessége. Jól betakarítható,
mert a hüvelyek a növény felsõ ré-
szén csokorszerûen rendezõdnek.
Közepes fehérjetartalmú és humán
felhasználásra is alkalmas.

A KENT az egyik legjobb állóké-
pességû szójafajta. Kiemelkedõ
szárszilárdságának köszönhetõen
nem dõl meg. A szklerotíniával
szemben nagyon ellenálló. Magas
fehérjetartalom és fehérjehozam
jellemzi. Termesztését fõleg a Nyu-

gat-Dunántúlon és a csapadékos te-
rületeken ajánlják. A Mentorral
együtt deszikkálás nélkül betakarít-
ható.

Az ízletes SY ELIOT az igen korai
éréscsoportban érõ fajtáik közül a
legkorábban érõ, rendkívül jó ter-
mésszinttel és termésstabilitással
bíró szójafajta. Jó íze miatt szójatej-
és tofuelõállító cégek kedvelt alap-
anyaga.

A Saatbau Linz minden vetõmag-
ját NPPL technológiával készre ke-
zelten forgalmazza. A Rhizobium
baktérium oltóanyagot a vetõmag-
ra viszik fel kíméletes technológiá-
val, ezáltal megvédik a sérüléstõl.
Az egyenletes, gyors keléshez a
több napon át tartó 10 C-fok körüli
átlag talajhõmérséklet az optimális.
A szójafajták mûtrágyázását (fõleg a
nitrogént) nem ajánlják.

Magyarországon a legnagyobb
vetésterülettel rendelkezõ kultúra a
kukorica. A szakmai tanácsadó há-
rom kukorica hibrid vetõmagjukat
ajánlotta a zalai gazdák figyelmébe.
Legkorábbi éréscsoportú a FAO
350-ös ARVEDO. Magas termést
produkál, a szárfuzáriumos fertõ-
zésnek egyik legjobban ellenálló
hibrid. A FAO 410-es MILANNO szin-
tén nagyon jól ellenáll a fuzáriumos
fertõzésnek. A középérésû hibri-
deknek megfelelõen magas szem-
termés-potenciállal bír. A FAO 360-
es DOBROTO egy teljes lófogú sze-
mes kukorica, magas termésho-
zammal. Jól betakarítható hibrid,
száraz körülmények között is jól tel-
jesít.

A napraforgó hibridek közül az
aranyat érõ IMI toleráns GOLDIMI-t,
valamint a CARREARA CLP, a leg-
újabb technológiának megfelelõ
hibridet ajánlotta. 

A SAATBAU LINZ VETÕMAGAJÁNLATÁVAL

A magERÕ önnel lesz!
ASaatbau Linz gazdaszövetkezetként végzi a tevékenységét

Ausztriában. A vállalat termelõgazda-tulajdonosai állítják elõ a
vetõmagokat, melyeket Magyarországon a Saatbau Linz Hungária
Kft. és a Lajtamag Kft. közösen forgalmaz.

A generikus szerek növekvõ nép-
szerûségét mutatja, hogy 2015-ben
már több mint hatvan százalékát tette
ki a világpiacon eladott termékek szá-
ma a lejárt szabadalmú valamint a sza-
badalmaztatott kemikáliákkal szem-
ben. A növekvõ eladás mögött az áll,
hogy a generikus gyártók új ható-
anyagok fejlesztésére nem költenek,
így kedvezõbb áron tudják értékesíteni
termékeiket, melyek hatékonysága is
igazolódott az elmúlt idõszakban. A
Sharda Cropchem Ltd. ennél fogva
egyre jelentõsebb szereplõje a világ
növényvédõszer-kereskedelmének. A
vállalat több mint ötéves jelenlétével
hazánkban is bizonyította létjogosult-
ságát, hatóanyagait Európában, köztük
Magyarországon gyártja – mondta el
bevezetõjében a területi képviselõ.

A konkrét termék- és technológiai
ismertetõben az alábbiak hangzottak
el. A DIFENO 3 FS egy új felszívódó csá-
vázó szer. A csávázás, amúgy az elsõ
legfontosabb és leghatékonyabb nö-
vényvédelmi beavatkozás, hívta fel a
figyelmet! A difenokonazol hatóanya-
gú Difeno 3 FS felszívódó csávázó-
szer, amely a magba és a csíranövény-
be is eljutva, védi a fiatal növényt a
legfontosabb gombabetegségek ellen.  

A kalászosok gyomirtása õsszel
vagy tavasszal? Mindkét út járható és
biztosítottak is hozzá a megfelelõ
gyomirtó szerek. Például vetés után
õsszel hatékony szer a Sharpen 330
EC, mellyel minden magról kelõ egyszi-
kû és néhány kétszikû gyomot ered-

ményesen lehet kipusztítani. A Finy
gyomirtó szert õsszel akkor érdemes
használni, mikor az egyszikû gyom, a
nagy széltippan megjelenik a táblában,
a kétszikû gyomok ellen õszi és tavaszi
kezelés is eredményes, csak a gyomok
fonológiai stádiumát kell figyelni a he-
lyes kipermetezés idejének megválasz-
tásához. A Hektor (a Sharda
Sekatora) a tavaszi árpában is engedé-
lyezett, a TBM 75 WG tavasszal a késõn
kelõ gyomok ellen hatékony jól bevált
gabona gyomírtó. A Marsh 480 SL
glyfozát hatóanyagú gyomirtó, to-
vábbra is vásárolható, széles hatás-
spektrumú, hármas kategóriájú szer.
Tapasztalat: legtöbb esetben az õszi
gyomirtás hatékonyabb és olcsóbb,
mint a tavaszi, továbbá a vírusvektorok
ellen is eredményesebben lehet fellép-
ni õsszel a Deca 2,5 EC vagy a
Powerfull piretroid hatóanyagú rovar-
ölõkkel. 

A Sharda új gombaölõ szerei a
Comrade, a Keypro és a Proseed,
amelyek hatékony a kalászosok levél-
és kalászbetegségei ,valamint a rette-
get fuzárium ellen is.  Az elmúlt évek-
ben bevezetett Propi 25 EC, valamint
a kiváló tebukonazol hatóanyagú
Tebusha 25 EW gombaölõk már jól
szerepeltek. Hasonlóan jó tapasztala-
tokkal bír a kontakthatású gombaölõ
szer Micro Special, amely szõlõben és
gyümölcsösben használható a liszthar-
mat ellen.

A Sharda technológiai csomagaján-
latokat is biztosít:  például a gabona-

termesztõk részére a Granfull Plus™
technológiai csomag vásárolható
meg, amely öt fontos készítményt,
TBM 75 WG-t, a Finy-t, a Powerfull ro-
varölõ szert, Tebusha 25 EW és a
Silico™-t tartalmazza.

A legsikeresebb technológiai cso-
mag: a Repce Bumm™, amely tartal-
mazza a kiváló tebukonazol hatóanya-
gú Tebusha 25 EW-t, amely egyúttal
gombaölõ- és regulátor hatással is bír,
az Alligator-t, amely hosszú hatástartal-
mú rovarölõ szert a Deca 2,5 EC
pirteroiddal kombinálva, valamint a
Silico™ felületi feszültségcsökkentõt. A
repcetáblák tavaszi elsõ permetezésé-
nél a legsikeresebben alkalmazható, ki-
váló széles hatást biztosító szakmai
csomagja, amely ár-értéke egyedülálló. 

A Quick 5 EC kitûnõ egyszikû
gyomirtó mellett kijöttek még a KLOP
30 SL kétszikû gyomirtó szerrel is.

A Kukorica ECO Plusz™ technoló-
giai csomag tartalma a Dicash 480 SL,
a Nicosh 4 SC gyomirtó szerek, me-
lyekhez javasolt az Effect hozzáadása.
A kukoricában hatékony a Sharpen
330 EC valamint a SuccessorT, a mag-
ról kelõ egy- és kétszikû gyomnövé-
nyek ellen. A Sharda napraforgó tech-
nológiájában szintén a Sharpen 330
EC valamint a Quick 5 EC gyomirtót
ajánlja, Effect hatásfokozó hozzáadásá-
val. Állományszárításra a Dessicash 20
L alkalmazandó, szintén Effect-tel
kombinálva.

A Benta 480 SL ugyancsak megbíz-
hatóan hatékony posztemergens per-
metezõszer a szójában a magról kelõ
kétszikû gyomnövények ellen.

Tehát a Sharda szélesedõ termék-
palettája lehetõséget nyújt a Terme-
lõk részére a sikeres, eredményes, de
költségtakarékos növényvédelemi
munkákhoz.

A SHARDA NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIAI AJÁNLATAI

Hatékonyság és megbízhatóság
Kibõvült termékpalettával jelentkezik 2017-ben a generikus szerek

gyártására és forgalmazására specializálódott Sharda Cropchem Ltd. Az
európai piacokon intenzíven terjeszkedõ indiai cég termék- és techno-
lógiai ajánlatát az Agrokem Kft. alsópáhoki téli tanfolyamán mutatta be
a termelõknek Szilvágyi Erzsébet, a Sharda Hungary Kft. északnyugat-
dunántúli régió területi képviselõje.

– Az elõzményekhez hozzátarto-
zik, hogy az Agrokem partnerein be-
lül megalakult egy termelõi csoport,
a Gabona Gazdák Szövetkezete, mely
a kihelyezett input anyagok bizton-
ságos kifizetése érdekében átvette a
cégtõl a terménykereskedelmet –
kezdte a tájékoztatást Babocsay Zsu-
zsanna ügyvezetõ igazgató. – A zala-
egerszegi gabonatároló megvásárlá-
sával bõvült az Agrokem tevékeny-
ségi köre, mert újból foglalkozunk
terménykereskedelemmel, és az ál-
talunk felvásárolt terményeket im-
már a saját telepünkön tudjuk elhe-
lyezni. A beruházás hozadéka a piaci
elõny, ugyanis a betárolt termények-
kel ki tudjuk várni a legkedvezõbb
felvásárlási árat, tehát a lehetõ leg-
jobb áron értékesíthetjük azokat.

– Termelõi körünk számára a ga-
bonatároló megvásárlásával egy új
integrációs központot szeretnénk
létrehozni és mûködtetni Zalaeger-
szegen, ahol az alapanyag-ellátás, a
felvásárlás és tárolás mellett szak-
mai segítséget is tudunk nyújtani –
erõsíti meg az elhangzottakat
Simonfalvi Elemér ügyvezetõ igaz-
gató. – Ezzel a komplex szolgáltatás-
sal stabilitást is biztosítunk a gaz-
dáknak a termeléshez. A felvásárlás
természetesen nem kötelezõ, aki
nem kíván élni vele, terményét bér-
ben tárolhatja. Más gabonafelvásár-
lóknak is lehetõséget biztosítunk
bértárolásra, hogy a környék terme-
lõivel termeltetett termést elhe-
lyezhesse nálunk. A zalaegerszegi

integrációs központunkban új part-
nerek jelentkezését is várjuk. Az
Agrokem és a termelõi csoport mö-
gött elhelyezkedõ feldolgozók és
nagykereskedõk közötti kereskedel-
mi kapcsolatot szeretnénk kiterjesz-
teni, és ennek okán komplex szol-
gáltatást nyújtani a megyeszékhely
térségében gazdálkodó termelõk-

nek. A már felvásárolt termény
mennyisége egyébiránt azt mutatja,
hogy nagyon komoly termelõi po-
tenciál van itt, amely igényli az in-
tegrációs központunk által biztosí-
tott hiánypótló szolgáltatást. A Ga-
bonaszárító Kkt-val való együttmû-
ködés révén a termények szárítását
és tisztítását is tudjuk vállalni. 

A tulajdonosváltással az átállás
zökkenõmentesen zajlott a gabona-

tároló mûködésében. Az Agrokem
Kft., a Gabona Gazdák Szövetkezete
valamint a Gabonaszárító Kkt part-
nerségének köszönhetõen mindent
egy helyen tudnak biztosítani a ter-
melõk számára Zalaegerszegen. Az
Agrokem olyan korszerû laborral is
rendelkezik, ami egyedülálló a me-
gyében. A beérkezett termény bel-
és víztartalmát, fizikai tisztaságát tel-
jesen automata berendezés vizsgál-
ja; nemcsak gyors, de megbízható is,
hiszen az itt mért paraméterek meg-
egyeznek a további ellenõrzések
adataival. 

A zalaegerszegi integrációs köz-
pont létrehozásával a gazdasági tár-
saság jövõjét kívánja építeni az
Agrokem Kft. A cég február elején
21. alkalommal szervezte meg ter-
melõi számára téli szakmai tanfolya-
mát az alsópáhoki Kolping Hotelben,
ami idén 21 éves. Mindez a korrekt
munkakapcsolat mellett összetartó
közösséget is jelent a hotellel és az
integrátori partnerkörrel.

A KESZTHELYI B.L. AGROKEM KFT. ZALAEGERSZEGEN

Új integrációs központot létesített

Németh István, Cziráki Gábor, Simonfalvi Elemér és Babocsay Zsuzsa
a termelõknek szervezett alsópáhoki szakmai tanfolyamon.

Akeszthelyi B.L. Agrokem Kft. tavaly ünnepelte 25 éves fennál-
lását. A jubileumi év egy jelentõs beruházással zárult, hiszen
megvásárolták Zalaegerszegen a Hock János úti gabonatárolót.

Ez egyben új kihívást is jelent a megye egyik legnagyobb mezõgazdasá-
gi integrátorának, melyrõl a cég két ügyvezetõjét kérdeztük.
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Az új innovatív megoldások közül
elsõként az egyik legújabb fejleszté-
sû hatóanyagot, a Xemium® (fluxa-
piroxad)-ot mutatta be, mely vizes
(hidrofil) és zsíros (lipofil) környezet-
hez is igazodó molekulaszerkezete
révén teljesen egyedi hatásmóddal
rendelkezik. Hatásmechanizmusa
abban áll, hogy gátolja a gombák
sejtlégzését, ezáltal gyors pusztulá-
sukat idézi elõ. A Xemium® megelõ-
zõ, gyógyító és teljesen elpusztító
hatással egyaránt bír, ugyanakkor
felhasználását ne preventíven, ha-
nem az elsõ levéltünetek megjelené-
sekor javasolják. Használata azonban
kerülendõ súlyos fertõzöttségnél. 

A Xemium® hatóanyag a szántó-
földi kultúrákban a Priaxor® márka-
nevû gombaölõ szerben került elõ-
ször forgalomba. Alkalmazását a ka-
lászosokban, de különösen az árpá-
ban javasolják (a zászlós levél kiterü-
lése és a kalászhányás kezdete kö-
zött), mert a hálózatos és a
ramuláirás levélfoltosság ellen egy-
aránt hatékony és hiánypótló készít-
mény. 2017 õszétõl kerül a forga-
lomba az ugyancsak Xemium® ható-
anyagot tartalmazó Systiva®, mely
egy teljesen új megoldás a növény-
védelem területén:gombaölõ csává-
zó szer. A Systiva®-t az üzemben
használt csávázószerekkel kell felvin-
ni a vetõmagra, ami már a csírázás-
tól kezdve védi az árpát a hálózatos
levélfoltosság ellen. A Systiva® hasz-
nálatának legnagyobb elõnye, hogy
kiváltja az elsõ tavaszi lombvédelmi
kezelést az árpában.

A gabona tekintetében a sárga-
és a vörösrozsda-fertõzéssel idén is
számolni kell. A BASF a Tango® Star
és az Opera® New gombaölõ szere-
ket ajánlja, az elõbbit vagy korai vé-
dekezésben 0,8 l/ha dózisban a
gyomirtással egy menetben, vagy
1,0 l/ha-ban a zászlóslevél kiterülé-
sekor, míg az utóbbit a zászlóslevél
kiterülése és a kalászhányás kezdete
közötti idõszakban. Az Osiris®
kalászfuzárium elleni szer, mely a
DON-szint csökkentésére szolgál. A
80 százalék feletti hatásfokkal dolgo-
zó gombaölõ szert a teljes virágzás-
kor kell kijuttatni, mert ekkor lesz a
leghatékonyabb!

A piackutatások szerint a BASF
Clearfield® és a Clearfield® Plus nap-
raforgó gyomirtási rendszerei a nap-
raforgó vetésterületének 65 százalé-
kát érték el 2016-ban. A napraforgó
védelme érdekében a BASF tovább-
fejlesztette a Pulsar gyomirtó szert.
A Pulsar® Plus gyomirtó szer egy
olyan adjuváns rendszerrel rendelke-
zik, mely nagyobb hatékonyságot
biztosít. A készítményt csak a
Clearfield® Plus napraforgó hibridnél
lehet használni felülkezelésre. A
technológiában a Spectrum® gyom-
irtó alapkezelésként, míg a Pulsar®

Plus felülkezelésként javasolt – így
egy komplett pre-kezelés áráért ara-
tásig tartó gyommentesség érhetõ
el a napraforgóban. 

Mind a napraforgóban, mind a
repcében bevált gombaölõ szer a
Pictor®, ami egyedülálló módon a
szklerotínia ellen is védelmet bizto-

síthat. A kitûnõ hatékonyság mellett
magas terméshozamot biztosít. A
szója technológiájában a HiCoat® és
a HiCoat® Super oltószerrel kezelt
vetõmag szerepel. A pillangós nö-
vény gyomirtásához szintén a
Spectrum®-ot javasolják alapkezelés-
ként, valamint a 2016 óta elérhetõ
Corum® + Dash® HC posztemer-
gensen alkalmazható gyomirtó
szert. 

A BASF 2017-es Kedvezmény-
klubja (www.kedvezmenyklub.basf.hu)
négy kultúrát, kilenc terméket és 12
kedvezményes ajánlatot érint. Min-
den ajánlat közvetlenül a termelõk-
nek szól, a szezon során azonnal ér-
vényesíthetõ kedvezményt jelent. A
hektárköltségbõl kalászosok eseté-
ben akár nettó 3220 forintot, a nap-
raforgó esetében akár nettó 3160
forintot, a repcében a tavaszi regu-
látoros és gombaölõ szeres kezelés
hektárköltségébõl akár 1900 forin-
tot, míg a szója esetében a gyomir-
tás költségeibõl akár nettó 1100 fo-
rintot takaríthatnak meg a gazdák.
Az akcióban részt vevõ termékek:
Biathlon® 4D, Opera® New, Osiris®,
Pictor®, Spectrum®, Pulsar® Plus,
Corum® + Dash® HC valamint a
Caramba® Turbo.

A Kedvezményklubban fellelhe-
tõ kuponajánlatok mellett a BASF 4
népszerû termékét 2017-ben kü-
lönlegesen kedvezõ áron kínálják a
kereskedõcégek. Az ajánlott vég-
felhasználói árak* az alábbiak sze-
rint alakulnak: 
–Tango® Star: nettó 6590 Ft/l
– Pulsar® 40 SL: nettó 11 900 Ft/l
–Jumbo® Extra OD: nettó 55 700

Ft/csomag 
– Fendona® 10 EC: nettó 9999 Ft/l 

(*A  cikk  nem  minõsül  ajánlattétel-
nek,  a  kereskedõk  által  adott  áraján-
latok  eltérõek  lehetnek!)

Az elsõ napon Fórián Zoltán, a
Takarék Agrár Központ vezetõ
szakértõje arra hívta fel a gazdák
figyelmét, hogy komoly piaci ve-
szélyforrásokra kell felkészülni-
ük, ugyanakkor ez a mostani
idõszak egy „kegyelmi állapot”.
2020-ig a mezõgazdaság támo-
gatása uniós szinten is kiszámít-
ható. A vidékfejlesztési pályáza-
tok tekintetében a gazdák már
tavasztól kezdve számíthatnak a
támogatási lehetõségekre, to-
vábbá soha nem tapasztalt ked-
vezõ kamatkörnyezetben élhet-
nek a hitelfelvétellel. Ezért ezt
az idõszakot a beruházások fel-
gyorsítására kell kihasználniuk.
Ezt az is indokolja, hogy a követ-
kezõ uniós ciklusban csökkenni
fognak az agrártámogatások. A
másik probléma a bebetonozott
termelési szerkezet, a négy
alapvetõ növény (búza, kukori-
ca, napraforgó, repce) gúzsba
köti a szántóföldi növényter-
mesztést, miközben ezeket a tö-
megtermékeket bárki elõ tudja
állítani a világon. A magyar gaz-
dáknak újabb növényeket kelle-
ne termesztésbe fognia, ame-
lyek hosszú távon növelhetik pi-
aci pozíciójukat. Például olyan
gabonaféléket termelni, ami a
keksz- és tésztagyártás speciális
igényeit elégítik ki. 

Az elmúlt évben mintegy
750 millió tonna búzát állítottak
elõ a világban, ami a nyitókész-
lettel együtt 970 millió tonna
készletet jelent a 2016-17-es
gazdasági évben – az adatokat
Pótsa Zsófia, a Magyar Gabona-
szövetség fõtitkára ismertette
a második gazdanapon. Mint fo-
galmazott, ez a gazdasági év
Magyarországon is nagy készle-

tet mutat a közel 5,6 millió ton-
nányi búzaterméssel. 2008-
2009 óta nem volt ilyen rekord-
termés Magyarországon, sõt,
ha az elmúlt négy évet nézzük,
talán még soha nem fordult
elõ, hogy egymás utáni évek-
ben ilyen kiválóan magas ter-
més legyen búzából. Az export
tekintetében sokkal kedvezõbb
a helyzet, mint korábban, ezért
2,9 millió tonna búza exportjá-
val számolnak ebben a gazdasá-
gi évben. Jelenleg a tõzsdéken
41 ezer és 46 ezer forint között

mozog, minõségtõl függõen a
búza felvásárlási ára. 

Az idei év terméskilátásaival
kapcsolatosan elmondta, nem
tudni milyen károkat okozott a
januári fagy az õszi vetésû növé-
nyekben, errõl pontos adatok a
jövõ hónap végén várhatóak. Ami
biztosnak tûnik, hogy a fagykár
nem az õszi búzát, hanem a rep-
cét érintette, ami már most lát-
ható egyes tájegységekben.

– Zala megyében a 10-20 cen-
timéteres hótakaró sokat jelen-
tett, elenyészõ az a terület, ahol
esetlegesen ki kell szántani a
repcét – tájékoztatta a gazdákat
Balogh Rudolf, a Baki Agro-

centrum ügyvezetõ igazgatója.
– A kalászos gabonák túlélték a
hideg telet, egyes fajtáknál kis
színváltozás már mutatja a
tavaszi indulását. Mint fogalma-
zott, a felvásárlási árak tekinte-
tében „emelkedést várnak” a
termelõk, ugyanis az elmúlt idõ-
szakban jelentõs földvásárlások
csökkentették tõketartalékaikat.
Ugyanakkor nagy beruházások
elõtt állnak, a pályázatokhoz kell
az önerõ, ezért sikeresebb évek-
ben bíznak, hogy fejlesztéseiket
meg tudják valósítani. 

MÁR 4 KULTÚRÁBAN ELÉRHETÕ A KEDVEZMÉNYKLUB

BASF: Gazdáknak okosan!

GAZDANAPOK A BAKI AGROCENTRUM SZERVEZÉSÉBEN

Gyorsítani kell az agrárfejlesztéseket

ABASF ismert növényvédelmi technológiái mellett újonnan fej-
lesztett termékeit is bemutatta Garamvölgyi Péter regionális ér-
tékesítési szaktanácsadó az Agrokem Kft. alsópáhoki felkészítõ

tanfolyamán a zalai gazdák számára. Emellett megismerhették a BASF
Kedvezményklub immár négy kultúrára (kalászos, napraforgó, repce,
szója) vonatkozó ajánlatát. 

A Baki Agrocentrum februárban két alkalommal invitálta integ-
rátori körének termelõit gazdanapokra. A már nagy hagyomá-
nyokkal bíró rendezvényen az ágazatot érintõ aktualitásokról kap-
tak tájékoztatást, valamint növényvédelmi cégek technológiai
ajánlatait ismerhették meg a résztvevõk. 

Az elmúlt, most már jogosan télnek nevezett
periódust lassan magunk mögött hagyva fel
kell készülnünk a kalászos gabonák ‘indításá-

ra’ és az eredményes növényvédelmi technológiák al-
kalmazására. Zala megyében a gabona és repceterüle-
teken a hótakaró védelmet biztosított a kemény fa-
gyokkal szemben, de láthatjuk, hogy ennek ellenére
az állományok, stresszeltek és színváltozással jelzik a
hideghatást és az átmeneti tápanyaghiányt. Ezen állo-
mányok esetében alkalmazhatjuk az Amalgerol talaj-
és növénykondicionáló 3-4 l/ha-os és/vagy a
Radistart FL (magas foszfortartalom) 15 l/ha-os dózi-
sának alkalmazását.  

A kétszikû gyomok elleni gyomirtási technológiá-
ban meghatározó, hogy a korábbi idõszak egyoldalú
szulfonil-urea típusú gyomirtó szereinek használata
miatt a veronika fajok (borostyánlevelû, perzsa és fé-
nyes veronika), valamint a mezei árvácska felszaporo-
dása olyan mértékûvé vált, hogy akadályozzák a ga-
bonák bokrosodását, tápanyag és vízfelvételét, ezáltal
jelentõs termésveszteséget okoznak. 

Amennyiben a gyomok még néhány levelesek, ki-
váló megoldás a Saracen Delta új gyomirtó készít-
mény. A Saracen Delta összetétele 500 g/l
diflufenikán és 50 g/l floraszulam. A két hatóanyag-
nak köszönhetõen a speciális gyomok (veronikafélék,
mezei árvácska és árvacsalán fajok) mellett a klasszi-
kus gabonagyomok (ebszékû fajok, pipacs, galaj, árva-
kelésû repce, tyúkhúr, sebforrasztó zsombor stb.) el-
len is megfelelõ védelmet biztosít. A floraszulam a ki-

kelt gyomokat levélen keresztül, míg a diflufenikán
hatóanyag a nehezen írtható gyomok ellen segít és a
talajon keresztüli tartamhatást is biztosítja! A szert a
gyomok 2-4 leveles, galajnál 1-3 levélörvös állapotá-
ban permetezzük ki.

A közelgõ tavasszal ne felejtsük el, hogy a kör-
nyezeti tényezõk függvényében a különbözõ kór-
okozók (szeptória, sárgarozsda) fellépése ellen is
fontos a megelõzõ védekezés. A talajok extrém víz-
telítettsége, ugyanis a kitavaszosodással megérkezõ
további hõmérséklet emelkedés megfelelõ
mikroklimát és lehetõséget biztosít a kórokozók idõ
elõtti fertõzésének. 

A Rubric egyedien magas epoxikonazol (125 g/l)
hatóanyag tartalmú készítmény, amely az õszi és ta-
vaszi kalászos gabonákban 1 l/ha-os dózissal alkalmaz-
ható, széles hatásspektrumú gombaölõ szer, kiemelt
hatékonysággal rendelkezik rozsdabetegségek (sár-
ga- és vörösrozsda), lisztharmat, szeptóriás levél- és
pelyvafoltosság, rinhospóriumos levélfoltosság kór-
okozói ellen (a kalászvédelemben a fuzárium elleni
technológiákban a Riza 250 EW kiváló kombinációs
partnere). Egyedi formulációjának köszönhetõen ki-
váló oldékonysági paraméterekkel rendelkezik, a ki-
juttatást követõen gyorsan felszívódik és hosszú ha-
tástartamot biztosít a növényben, ezért korai kijutta-
tási idõpontban a kalászos gabonák gombabetegségei
ellen alkalmazható kiváló gombaölõ szer.

Dr. Varga Zsolt
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Indítsuk sikeresen a kalászosok növényvédelmét!
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