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Megjelenik Zala megye minden településén
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PÉLDAÉRTÉKÛ PROJEKT LENTIBEN

Munkahelyteremtõ tervek
Négymillió fölé emelkedett a foglalkoztatottak száma, ez nagyrészt a versenyszférában létrejött új munkahelyeknek köszönhetõ –
mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) foglalkoztatásért
felelõs államtitkára Lentiben, a kistérségi uniós forrásból finanszírozott Mesterségek tere innovatív foglalkoztatási projekt záró konferenciáján.

Köszöntés és számvetés
A hagyományoknak megfelelõen idén januárban is a Zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházban tartotta a megyei önkormányzat
újévi fogadását, melyen a települések polgármesterei, a megyei
közélet szereplõi vettek részt. Az újévi fogadáson a Hevesi Sándor
Színház mûvészei szórakoztatták a résztvevõket.

Ünnepi köszöntõjében Manninger Jenõ, a megyei közgyûlés
elnöke többek között arról beszélt, hogy „ma már az önkormányzati rendszer nincs válságban, elsõsorban azért, mert a
kormány átvállalta az adósságok
terheit. Bár az új finanszírozás a
kisebb településeknél okoz még
nehézségeket, a jövõben ezt a finanszírozást pontosítani kell. Sikerként beszélhetünk az önkormányzatok fejlesztéseirõl, az uniós pénzek felhasználásáról.”
Manninger Jenõ szólt a régiós
fejlesztési pénzek felhasználásáról is, jelezve, hogy a Bécs és Bu-

dapest közötti rendkívül erõteljes fejlõdés Zala megyére már
nem terjed ki, így a régiós különbségek jelentõsebbek lettek.
A régiós átlag ugyanakkor magas
maradt és Zala megyét nem tekintik hátrányos helyzetû megyének. 2010 óta a kormányzat a
megyét tekinti fejlesztési egységnek, ugyanakkor a brüsszeli
számítások még régiós alapon
történnek. Sikerként könyvelik
el, hogy a TOP kistérségekre vonatkozó részénél kétmilliárd forinttal több juthat Zalába.
A megyei önkormányzatnak a
jövõben komoly fejlesztési fel-

Jönnek a volt diákok
Keszthelyi Festetics
György
Zeneiskola
muzsikus pályán továbbtanuló volt növendékei
közül többen minden évben
visszatérnek egykori iskolájukba.

A

A vendégszereplésnek rendszeresen alkalmat ad a hagyományos tanévi koncertsorozat,
az intézmény és annak baráti
köre szervezésében. Január 31én 18 órakor a zeneiskolai kon-

certteremben hat fiatal mutatja be a továbbfejlesztett hangszeres tudását. A közönség hegedûjátékot hallhat a zenei tanulmányait Veszprémben folytató Alföldi Nellitõl és a Budapesten továbbtanuló Szabó Sárától. A zenei pályára ugyancsak a fõvárosban készülõ Kósa
Kristóf és Liszjuk Valentin klarinét szólóval, Felföldi Olivér
cselló, Hosszú Kristóf pedig
nagybõgõ játékkal lép fel. Zongorakísérettel közremûködik
Burián Zsófia zenetanár.
A tavaszig havonta sorra
kerülõ zenei esteken a továbbiakban pódiumra lépnek
majd a tanárok is, a társintézményi kapcsolatok keretében
fogadják a budapesti Molnár
Antal Zeneiskola növendékeit,
akik helyi társaikkal együtt
szerepelnek. A program májusban az ugyancsak tradicionális zeneiskolai nyílt nappal
zárul, ahol a Keszthelyi Jazz
együttest hallhatják a muzsika
kedvelõi.

adatai lesznek, átalakításuk után
ide tartozhat a Széchenyi Programiroda, január elsejétõl már
résztulajdonos az RFÜ-ben és nagyobb szerepet vállalhat a vidékfejlesztési programokban is.
– Összességében elmondható,
hogy sokkal felkészültebbek leszünk az uniós pénzek fogadására.
A stratégiai célok változatlanok: a
megyei jogú városok ipari tengelyeinek fejlesztése, az egészségés gyógyturizmus fejlesztése, a
helyi termelõk támogatása, a falusi turizmus, a kisebb vállalkozások
számára pedig könnyebb banki hitelezés biztosítása. Mindezen célok eléréséhez 2013-ban megteremtettük az alapokat. Nyilván sok
még a tennivaló, de az emberek
nagy többsége is úgy gondolja,
hogy jó irányba mennek a dolgok
– fogalmazott a megyei közgyûlés
elnöke.

Czomba Sándor hangsúlyozta:
a növekedésben szerepet játszott
a migráció és a közfoglalkoztatás
is, de a bõvülés a versenyszférában létrejött munkahelyeknek
köszönhetõ döntõ részben. Az elmúlt három és fél évben a bõvülésbõl 50 ezret adott a migráció,
a korábbi éveknél 90 ezerrel több
embert vontak be a közfoglalkoztatási programokba, és több mint
100 ezer ember a versenyszférában talált munkát.
Az államtitkár beszélt arról is,
hogy a 2010 és 2020 közötti idõszak legfontosabb célja, hogy
egymillió új munkahely jöjjön létre. Az Európai Unió a 20-64 éves
korosztályban 75 százalékos foglalkoztatási szintet vár el a tagállamoktól, a magyarországi munkahelyek ilyen növekedésével elérhetõ ez az arány. Ennek érdekében 2014 és 2020 között az európai uniós források 60 százalékát
gazdaságfejlesztésre, ennek egy
részét pedig munkahelyteremtésre fordítják.
A rendelkezésre álló 7 ezer
milliárd forintból a közép- és kisvállalkozói szektornak juttatott
támogatással együtt 1200 milliárd forintot terveznek kifejezetten munkahelyteremtésre, foglalkoztatásbõvítésre költeni. Az új
munkahelyek döntõ többsége a
versenyszférában valósul meg,
de ehhez elengedhetetlen a gazdaság élénkítése.
Czomba Sándor a lenti kistérségben megvalósult projektet

példaértékûnek nevezte; a képzésekkel és a szolgáltatásokkal
növelték a munkanélküliek elhelyezkedési esélyeit, így kedvezõbben alakul a kistérség munkaerõpiaci helyzete.
(Folytatás az 5. oldalon.)

Elõtérben: Czomba Sándor (j) Vigh László és Horváth László.
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A 2013. júniusi dunai árvízi védekezés fotóiból nyílt kiállítás Zalaegerszegen a sportcsarnok melletti bevásárlóközpontban. A magyar történelem legnagyobb árhullámával kapcsolatos gondolataikat a gyermekek is megörökítették rajzokon.

Berki Imre, a Katasztrófavédelem Központi Múzeumának igazgatója köszöntõjében örömét fejezte
ki, hogy a vándorkiállítás a zalai
megyeszékhelyre is eljuthatott. Elmondta, a kiállítás célja, hogy
megismertessék a közvéleménynyel az árvízi védekezés folyamatát, illetve tisztelegjenek azok
elõtt, akik részt vettek az árvízi védekezésben, legyenek szakemberek, hivatásosok, katonák és civil
önkéntesek. „Egy ország a Duna
mentén…” fotói tematikusan mutatják be a védekezést a vészhelyzet kihirdetésétõl a legkritikusabb
helyzetekig, megörökítik az árvíz
tetõzésének pillanatait és a helyreállítás menetét. A fotókat a rendõrség és a katasztrófavédelem fotósai, valamint a védekezésben
résztvevõ tûzoltók készítették. „A
Duna másik arca…” címmel hirdettek gyermekrajzpályázatot, melyet
Jankovics Marcell razjfilmrendezõ
bírált el. A két tárlat azt az egységet szimbolizálja, ahogy egy
egészként fogott össze az ország a
dunai árhullámmal szemben,
hangsúlyozta végül.
Dr. Sifter Rózsa, a Zala Megyei
Kormányhivatal fõigazgatója azt
mondta, katasztrófahelyzet és kilátástalanság, rengeteg ember öszszefogása, ijedt arcok, rettegés a
víz erejétõl, elárasztott otthonok –
ezek a gondolatok jutnak eszünkbe
az évszázad legnagyobb árvizérõl
és a mentésrõl készített fotókról. A
képek azonban a nemzet összefogásáról is árulkodnak, mindenki

VÁNDORKIÁLLÍTÁS ZALAEGERSZEGEN

„Egy ország a Duna mentén…”

egy emberként küzdött, hogy
mentsék a menthetõt. Az árvíz felett aratott gyõzelem bebizonyította, hogy minden nehéz helyzetre van megoldás, még ha az reménytelenek is tûnik.
A fõigazgató emlékeztetett arra, hogy Magyarország a 14 országot magába foglaló EU Duna Régió
Stratégia árvízvédelmi társkoordinátora. Az árvízi kockázat csökkentése érdekében a kormány olyan
átfogó árvízvédelmi felülvizsgálati
programot
kezdeményezett,

amely az árvíz elõrejelzésétõl a katasztrófavédelmi szervek együttmûködésén át az árvízvédelmi
rendszerekig terjed ki.
Egri Gyula, a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetõje elmondta, a megyébõl minden harmadik hivatásos tûzoltó
(közel 140 fõ) vett részt a védekezésben. Az önkéntes mentõszervezeteket 25 fõ képviselte. Rajtuk kívül a katasztrófavédelmi rendszerbe bejelentkezett 847 fõ saját költségén vállalt feladatot a mentés-

ben egy-egy napon Gyõr-MosonSopron megyétõl Budapestig. Országosan több mint százezer ember dolgozott önkéntesen a gátakon, ami példanélküli a dunai árvizek történetében. Ez az összefogás, a feladat koordinálásának sikere az új katasztrófavédelmi rendszernek köszönhetõ, hangsúlyozta
az igazgató.
Antal Lívia

AKTUÁLIS

Nevelõszülõk kaptak
háztartási gépeket
Az Emberi Erõforrások Minisztériuma és a Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság országos akciója keretén belül háztartási gépeket adtak át a közelmúltban a zalaegerszegi Megyeházán zalai nevelõszülõknek.
Vigh László országgyûlési képviselõ beszédében megköszönte
a Zala megyei nevelõszülõk mindennapi áldozatos munkáját. Joó
Aranka, a Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság Szociális
Intézmények osztályvezetõje ünnepélyes megnyitójában elmondta, a 90 fõ zalai nevelõszülõ közül 24-en igényeltek háztartási gépeket az országos támogatásból. Személyenként átlagosan 72 ezer forint értékben jutottak háztartási gépekhez: hûtõszekrényhez, mosógéphez, mosogatógéphez, porszívóhoz és
mikrohullámú sütõhöz.
Az ünnepélyes átadáson a hat gyermeket nevelõ Gazdag
Péterné nagykanizsai nevelõszülõ egy mosógépet, a három gyermeket nevelõ zalaegerszegi Gotthárdné Jakabfi Piroska egy hûtõszekrényt és a szintén három gyermeket nevelõ Dömötörfy
Rozália egy mosogatógépet vehetett át a rendezvényen. A többi
gép házhozszállítása folyamatosan zajlik. A nevelõszülõk emléklapot is kaptak ebbõl az alkalomból.
Dr. Halász Gabriella, a Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság Zala Megyei Kirendeltségének igazgatója zárta gondolataival az ünnepséget, melyen a Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ csoportja népi játékokat mutatott be. Salamon Annamária
A csökönyös kiselefánt címû mesét, míg Pávé Lajos a Ki van a telefonban? címû verset adta elõ.
Az Emberi Erõforrások Minisztériuma 89 millió forinttal támogatja a nevelõszülõk munkáját. Ennek köszönhetõen több mint
1200 nevelõszülõ juthat új mosógéphez, hûtõgéphez, porszívóhoz, mikrohullámú sütõhöz. Az akció elsõ ütemében 134 db mosógépet, 47 db hûtõt, 34 db mosogatógépet, 21 db porszívót és
21 db mikrohullámú sütõt osztanak szét az országban. Februártól, a második ütemben több mint ezer új háztartási gépet kapnak nevelõszülõk.

Lapunk legközelebbi száma február 25-én jelenik meg.

ZALA MEGYEI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY

Fánkra fel!

4 mil iárdos hitelkeret mikrovállalkozásoknak
Az elmúlt évben is folytatódott a mikrohitelezés a Zala Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítványnál, melyet nagy érdeklõdés kísért a vállalkozások körében. A cégek piacra jutását emellett több
pályázati programmal segítették, ezek közül van, ami lezárult és
vannak olyanok, melyeken idén is dolgoznak.

NEMZETKÖZI
FÁNKFESZTVIÁL
Zalaapátiban
2014. február 22-én.
A program 14 órakor
kezdõdik az iskolában,
a közönséget kóstolóval,
színes mûsorral várják.

ELADÓ

összközmûves, beépíthetõ telek pincével, présházzal Zalaegerszegen.
Betonúton megközelíthetõ a 3000
négyzetméteres terület a Jánkahegy
legmagasabb pontján, Besenyõre
nézõ gyönyörû panorámával, szõlõvel, gyümölcsfákkal.

6-6668

/30-69
Érd: 06

A BALÁSFAI HEGYEN (Dobronhegy és Milejszeg között)
ezer négyzetméteres szõlõ és gyümölcsös MÛVELÉSÉRE keresek megbízható embert.
A feltételekrõl érdeklõdni lehet a 06/30-210-5390-es telefonszámon.

– Milliárdos nagyságrendben
helyeztünk ki mikrohitelt 2013ban. A mikrovállalkozásoknak beruházási és forgóeszköz hitelfelvételére volt lehetõségük, kedvezõ feltételekkel – tájékoztatott
Nagy András, a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány
ügyvezetõ igazgatója. – Ez a
trend folytatódik idén is, hiszen
jelen pillanatban már 3,9 százalékos kamattól tudunk adni beruházási és forgóeszközhitelt, ami
a jegybanki alapkamat és az infláció csökkenése következtében
valósulhat meg. Idén szintén
négymilliárdos keret áll rendelkezésünkre a mikrohitelezés terén, így a tavalyihoz hasonló
nagy érdeklõdésre számítunk.
– Milyen eszközökkel segítették a kkv-k piacra jutását az elmúlt évben?
– Pályázati programokkal és
az Enterprise Europe Network
hálózat szolgáltatásait igénybe
véve különbözõ belföldi és külföldi rendezvényeken és vásárokon való részvétellel igyekeztünk bõvíteni a vállalkozások,
klaszterek üzleti kapcsolatait. A
családi vállalkozások generációváltását segíti a SUCCEED projekt, melyben a Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal valamint stájerországi partnerszervezetekkel mûködünk együtt. E

regionális projekt iránt is nagy az
érdeklõdés a vállalkozások körében, melynek tagjai tréningeken
vehetnek részt. A cél az, hogy a
fiatalok átvegyék, továbbvigyék,
fejlesszék szüleik családi vállalkozását.

– A 2014–2020-as uniós
pénzügyi idõszak pályázati lehetõségeirõl is tájékoztatják a
kkv-kat.
– Pillanatnyilag ez érdekli legjobban a vállalkozókat, hiszen jelenleg a tervezési folyamatból
már sok információt nyerhetnek. Az EU Compass2 projekt keretében a vállalkozók informáci-

ót kaphattak az Európa Unió
2014–2020-as programozási idõszakban tervezett programjairól,
valamint hazai részrõl az új gazdaságfejlesztési, területfejlesztési és vidékfejlesztési program
célkitûzéseirõl, forrásainak felhasználásáról. A LAMAPROM
szlovén–magyar projektben a
foglalkoztatást erõsítjük, többek
között a hátrányos helyzetû
munkavállalói csoportok munkaerõpiacra történõ beilleszkedésével.
Az elmúlt évben lezárult a
PHCC projekt, melyben alapítványunk egy tananyagot dolgozott
ki, ami a magas energiahatékonyságú építés területén a jelenleg alkalmazott legmodernebb technológiákat mutatja be
gyakorlati
szakembereknek.
Ausztriában már elindultak ennek kapcsán az elsõ piacalapú
projektek, azt szeretnénk, hogy
Magyarországon és Erdélyben is
hasonló kezdeményezések valósuljanak meg. Fontos megemlítenem azt is, hogy alapítványunk
a megyei területfejlesztési koncepció vállalkozásfejlesztési részének kidolgozásában is részt
vesz, így feladata lesz az ebben
meghatározott programok végrehajtása is.
Február 12-én Zalaegerszegen a vállalkozások helyzetérõl,
finanszírozási lehetõségeirõl tartunk konferenciát a várossal
együttmûködve, neves elõadók
részvételével.
A rendezvény pontos részleteirõl a www.zmva.hu oldalon és
a médiából érdeklõdhetnek.
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NAVRACSICS TIBOR A VÁROSSÁ NYILVÁNÍTÁS ÜNNEPÉNEK ÉVFORDULÓJÁN

Folytatódnak az útfelújítások Lenti a nemzetek kapuja

Az elmúlt években kezdett útfelújítási programnak köszönhetõen
már megújult a 76-os út jelentõs szakasza, és emellett számos rossz
Az ország egy településének
állapotú út teljes felújítása is elindul. Manninger Jenõ országgyûlési sorsa, története az ország összes
képviselõ, útügyi biztos számolt be lapunknak a még elõttünk álló településének sorsa és történelfelújításokról.
me is egyben – hangsúlyozta
Navracsics Tibor Lenti várossá
nyilvánításának 35. évfordulója
alkalmából tartott év elejei ün– 1,8 milliárd forint áll rendelnepségen.
kezésre Zala megyében az utak
felújítására, amely nem csak javítgatást jelent, hanem teljes útfelA
miniszterelnök-helyettes,
újítást. Ebbõl a pénzbõl a megye
közigazgatási és igazságügyi milegrosszabb állapotban lévõ útszaniszter kifejtette: Lenti történelme
kaszait újítottuk fel, úgymint a
Magyarországét is tükrözi, hiszen
Letenye és Bázakerettye közötti,
az ország és a település is sokszor
valamint a Mumor és Lentikápolna
szerepelt végvárként, amely nemközötti útszakaszt. A Balatongyöcsak a régiót, hanem a keresztény
rök és Lepsény közötti szakasz felEurópát is védte. Lenti ebben a
újítása folyamatban van, egyelõre
végvári szerepben évszázadokon
ott tartunk, hogy a felsõ aszfaltréát fenn tudott maradni, sõt erõsöteget lemarattuk, hogy tavasszal
dött, élni tudott a lehetõségekkel
haladéktalanul folytatódhasson a
és lehetõségeket tudott teremtemunka.
ni. A település ma már nem végvár,
– A megyében a leglátványohanem kapu, ahol magyarok, szlosabb a 76-os út felújítása, a ZalaManninger Jenõ
vének, horvátok, osztrákok találegerszegtõl Zalacsányig tartó
– Indul a zalalövõi elkerülõ út kozhatnak, kereskedhetnek, taszakasz tavaly fejezõdött be. Hol
tart most a munka, és mi várha- építése is vasút feletti híddal, vala- pasztalatokat cserélhetnek egytó még az idei évben?
mint a 76-os Bagod–Körmend kö- mással, s ahol tanulhatnak, pihen– A 76-os út Zalacsány–Zala- zötti szakasz teljes felújítása is. hetnek. Más nemzetekkel barátegerszeg közötti szakasza teljes Elõkészítés alatt áll a 76-os fenék- ságban lenni jó mindenkinek, mert
felújításra került, és elkészült a pusztai részének bekötése, szin- így tudjuk megvalósítani azt, amire
Keszthely–Hévíz elkerülõ út is. Jö- tén vasúti felüljáróval. Ez várható- Lenti kísérletet tett regionális szinvõ év végére várhatóan elkészül a an 2015-ben készül el. Új hír még, ten: szabadságban és jólétben élni
Felsõpáhokot elkerülõ szakasz, hogy megye és a kormányzat kö- – zárta gondolatait a miniszter.
A várossá nyilvánítás 35. évforkétszer két sávval. Most átmeneti- zötti egyeztetéseknek köszönheleg megnyitottuk ott a forgalmat tõen a KÖZOP megmaradt forrá- dulóját ünneplõ település lakóinak
kétszer egy sávval, hogy az arra já- saiból – annak köszönhetõen, Áder János köztársasági elnök leróknak ne kelljen akkorát kerülni. hogy úgynevezett TEN-T folyosó – vélben gratulált. Tiszteletre méltó
A nagy földmunka ugyanis azt in- , a Zalaegerszeg–Nagykanizsa kö- hagyomány, hogy Lenti polgárai évdokolja, hogy egy évet várni kell, zötti 74-es út teljes felújítása rõl évre megemlékeznek települéhogy a végleges burkolatot meg- megvalósulhat. Természetesen sük várossá nyilvánításáról. Ezzel
kaphassa.
olyan paraméterekkel és minõség- nem csupán egy hivatalos okiratról
– Emellett várható még más ben, mint a már elkészült szaka- emlékeznek meg, hanem ünneplik
a közösséget, az otthonukat, ameszok a 76-os úton.
utak felújítása is a megyében?

SZOCIÁLIS ÜDÜLTETÉS A NYARALÁS ÖRÖMÉVEL

Újdonságok az Erzsébet-programban
Idén 3,5 milliárd forint áll rendelkezésre az Erzsébet-programra,
melynek keretében 62 pályázatra jelentkezhetnek gyerekek, nagycsaládosok, nyugdíjasok és fogyatékossággal élõk. Az ez évi programot és újdonságait sajtótájékoztatón ismertették a zalaegerszegi
kormányhivatalban, melynek földszintjén az Erzsébet-táborokban készített fotókból kiállítás is nyílt.

Vigh László országgyûlési képviselõ a programot méltatva kiemelte, nagyon fontos kormányzati
szándék, hogy segítsenek a rászorulóknak. A kizárólag az Erzsébetutalványok forgalmazásának bevételébõl származó 3,5 milliárd forinttal azokat szeretnék támogatni, akiknek egyébként nincs más
módjuk a nyaralásra. Megemlítette, hogy a legfiatalabb résztvevõ
egy pár hónapos kisbaba, míg a
legidõsebb egy 104 éves hölgy
volt, aki 84 éves barátnõjével vette igénybe a lehetõséget. Az elmúlt évben Zalából mintegy 1500
fiatal illetve felnõtt üdülhetett
kedvezményesen. A programba
beszállt a lenti, a zalaszentgróti és
a hévízi gyógyfürdõ.
Nagy Anna, az Erzsébet-program szóvivõje elmondta, idén az
elsõ évhez képest nemcsak megduplázták a pályázatok számát, hanem újdonságokat is bevezettek.
Ezek egyike a nyugdíjasok számára
kínált fürdõbelépõ. A pályázati felhívás szerint 2500 forintos önrész
befizetése után az, akinek a nyugdíja nem haladja meg a 147 ezer
forintot, öt, de akár harminchárom
alkalommal is elmehet az ország
hatvan gyógyfürdõjébe. Az újdonságokból a gyerekek sem maradnak ki, nekik az idei nyárra ötvennyolcféle tábort szerveznek, köz-

lehetõséget. A szóvivõ külön felhívta a figyelmet arra is, hogy az iskolák háromnapos osztálykirándulásokra pályázhatnak, melynek
költsége mindössze ezer forint
gyerekenként.
Rigó Csaba zalai kormánymegbízott emlékeztetett arra, hogy az

lyet szeretnek, és amelyben élnek –
állt többek között a levélben.
Horváth László, Lenti polgármestere köszöntõjében elmondta, az
elmúlt évek bizonytalan gazdasági
környezete ellenére 2,5 milliárd forintot meghaladó fejlesztés valósult
meg a városban, ami többek között

Navracsics Tibor

a rendelõintézetet, a strandot, a
belvárost és az óvodát érintette. A
beruházások utak és járdák felújítását is szolgálták. Mint fogalmazott,
biztos gazdasági alapokon nyugvó,
dinamikusan fejlõdõ fürdõváros kialakítása a céljuk, amelyet egyebek
mellett a fedett fürdõ bõvítésével,

(2. sor balról a második)

az ünnepségen zalai vendéglátói társaságában.

GYES, GYED, ADÓKEDVEZMÉNYEK

Változik a családtámogatási rendszer
A kormány döntése alapján ez évtõl jelentõs mértékben változik a
családtámogatási rendszer Magyarországon. Ez – hasonlóan a rezsicsökkentéshez – olyan intézkedés, amely szinte valamennyi családnál
érezteti majd pozitív hatását. A változásokról Manninger Jenõ kormánypárti országgyûlési képviselõt kérdeztük.

– Miért volt szükséges, hogy a
kormány szinte a leglátványosabb
döntéseit a családtámogatási
rendszer területén hozza meg?
– Egyrészt azért, mert fájó
hiányt kellett pótolnunk – mondja
Manninger Jenõ. – A korábbi baloldali kormányok ugyanis súlyos hibákat követtek el ezen a területen,
többek között lerövidítették a
GYED és a GYES idõtartamát, és lassan odáig jutottak el a magyar családok, hogy a gyermekvállalás
egyet jelentett a szegénységgel.
Ez tarthatatlan. Országunk gazda-

sága szerencsére már elég erõs ahhoz, hogy támogassa a gyermekeket nevelõ családokat, és a népességfogyás megállítása pedig alapvetõ gazdasági érdekünk is.
– Melyik a leglényegesebb változás a családtámogatásban?
– Én a családi adókedvezményt
emelném ki, amellyel 1,1 millió
szülõ, mintegy 234 milliárd forint
adókedvezményt tud érvényesíteni évente. Nagyon fontos, hogy ez
a jövõben már az egészségügyi és
nyugdíjjárulékból is érvényesíthetõ
lesz. A kismamákat foglalkoztató
POLITIKAI HIRDETÉS

Nagy Anna, Vigh László és Rigó Csaba a kiállításon.
tük több mint húsz új lehetõséggel. Lesz tehát népi mesterségek,
író-olvasó, röplabda-, szörf-, horgász- és népzenei tábor. Emellett
hatfajta speciális sporttábor, amit a
fogyatékossággal élõ gyermekeknek hirdetnek meg.
Új továbbá a napközis tábor is,
amelyet a leghátrányosabb kistérségek közül hatban szerveznek
meg. Az alacsony jövedelmû családokból érkezõk egy-két ezer, a
többiek tízezer forintért táborozhatnak egy hétig. Továbbra is biztosítottak a szociális üdülési pályázatok, amelyek felnõtteknek ötezer, gyerekeknek 2500 forintos
önrész mellett nyújtanak üdülési

Erzsébet-programot a kormány által átalakított, multinacionális cégektõl visszaszerzett cafeteria
rendszer bevételeibõl finanszírozzák. A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-kártyák utáni
profitból szociális üdültetést végez
az egész országban. A program sikerét bizonyítja, hogy az elmúlt
két évben 260 ezer ember kapott
üdülési lehetõséget, közülük 100
ezer gyerek.
A fürdõbelépõre február 15-ig,
a szociális üdülési pályázatokra
február 28-ig, az Erzsébet-táborokra március 20-ig lehet jelentkezni a www.erzsebetprogram.hu
honlapon.

egy négycsillagos szálloda megépítésének tervezésével és a helyi termékek forgalmazásának elõsegítésével szeretnének elérni.
Az ünnepségen Vigh László országgyûlési képviselõ adta át a város önkormányzata által alapított
kitüntetéseket.

cégek pedig két évig járulékmentességet élveznek a kismama után.
– Az MSZP-bõl volt, aki vitatta a
GYED Extra bevezetését. Mit is jelent ez pontosan?
– A kormány döntött arról, hogy
újra a gyermek 3 éves koráig adja a
GYES-t, és ez 175 ezer édesanyának jelent komoly segítséget. A
GYED Extra pedig azt jelenti, hogy
két gyerek esetében párhuzamosan GYES és GYED is kapható. Az új
rendszer magába foglalja a diplomás GYED-et is, amely lehetõvé teszi, hogy a felsõoktatásban részt
vevõk is kapják a juttatást gyermekvállalás esetén. Ha mindehhez
még hozzátesszük, hogy a nyugdíjak értékének megõrzése mellett is
elkötelezte magát a kormány, úgy
lényegesen több segítséget nyújt a
családok számára.

TÉRSÉG
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 A téli idõszak egyik sorozatosan
visszatérõ problémája a vízmérõk,
belsõ vezetékhálózatok elfagyása. Az
õszi megelõzõ figyelemfelhívások ellenére sokan csak tavasszal szembesülnek azzal, hogy a rendkívüli idõjárás miatt probléma keletkezett. Ennek megelõzése érdekében Kovács
Lászlóval, a Zalavíz Zrt. karbantartó
vízvezeték-szerelõjével beszélgettünk tapasztalatairól.

ZALAVÍZ

A FOGYASZTÓK ÉRDEKÉBEN
HOGYAN ÓVJUK VÍZMÉRÕNKET A FAGYOKTÓL?

bejelentést fogadtunk a Fogyasztók– A mai napig még nem érkezett tól – kezdi Kovács László. – Nem lebejelentés fagyott vízmérõrõl, azon- het elégszer elmondani, hangsúlyozban az elõzõ két tél során számtalan ni, hogy a Fogyasztóknak fokozottan

Megfelelõ védelemmel elkerülhetõ a vízmérõ elfagyásából következõ anyagi kár.

ellenõrizniük kell vízmérõjük, belsõ
vízvezeték-hálózatuk állapotát, és
amennyiben szükséges, meg kell tenniük az adott óvintézkedéseket. A dolog azonban akkor válik még komolyabbá, amikor megenyhül az idõ,
mert ilyenkor jönnek elõ a hibák.
Gondoljunk csak bele, egy szétfagyott vezetéken, egy 3 mm-es résen
6 bar nyomás mellett 10–12 m3 víz is
elfolyhat naponta, amely egy hónap
alatt akár több száz köbméter vizet is
jelenthet a Fogyasztó kárára.
– Mit tehetünk a károk elkerülése
érdekében?
– Gondoskodni kell a falakon kívüli, illetve a fagyhatárnál magasabban
fektetett és nem kellõen szigetelt vízvezetékek, kerti csapok víztelenítésérõl. Rendszeresen ellenõrizzük, hogy
nincs-e víz az aknában, valamint figyeljünk arra is, hogy helyén van-e az
aknafedél, amelyet érdemes hõszigeteléssel ellátni. Erre a legjobb módszer, ha egy hungarocell lemezt az aknatetõ aljára rögzítünk. Az esetek döntõ hányadában ez megfelelõ védelmet
biztosít, de aki még óvatosabb, az a
vízmérõt is leszigetelheti. Erre akár

egy papírdoboz is alkalmas, amelyet
lefelé fordítva kell a mérõszerkezetre
helyezni, így a talajból felfelé áramló
kevés hõt ott tartja. Az épületen belüli
vezetékek, illetve szerelvények védelmében a helyiség nyílászáróinak épségérõl és a szükséges fûtésrõl gondoskodnunk kell, hogy megelõzzük az
esetleges elfagyásból adódó károkat.

Amennyiben az ingatlan használaton kívül van, például zártkertek
esetében, a Fogyasztó térítésmentesen kérheti a vízszolgáltatás átmeneti szüneteltetését, a vízmérõ leszerelését. Csak a visszaszereléskor
kell a szerelés költségét kifizetni. Így
megóvhatja hálózatát a szétfagyástól, az épületet a felázástól és az ez-

zel kapcsolatos további kellemetlenségektõl.
Dzsudzsák Ferencné, a Zalavíz Zrt.
ivóvízágazat-vezetõje elmondta, hogy
a jelenlegi jogszabályok szerint a fagyott vízmérõ kicserélésének költsége
a Fogyasztót terheli, abban az esetben
is, ha az elfagyás nem a saját hibájából történik. Nem beszélve a vízelfolyás miatt jelentkezõ magasabb vízdíjszámláról, amely ugyancsak a Fogyasztó költsége.
– Több alkalommal is
felhívtuk a figyelmet arra,
hogyan elõzhetõ meg a
vízmérõk elfagyása, és az
ebbõl adódó anyagi veszteség. A prevenciós tevékenységnek köszönhetõen 2013-ban mindössze
34 hibabejelentés érkezett
elfagyott vízmérõ miatt
Társaságunkhoz, ezzel
szemben 2012 hasonló
idõszakában 1056 volt ez
a szám. A Zalavíz Zrt. a jövõben is partnere lesz a
Fogyasztóknak, hiszen
kölcsönös odafigyeléssel
nem csak vízbázisunkat
óvjuk, hanem tudatosabb
és takarékosabb vízfelhasználással további rezsicsökkentést érhetnek el a
háztartások.
A Zalavíz Zrt. partner a rezsicsökkentésben, így a jövõben is rendszeres tájékoztatást nyújt Fogyasztóinak,
hogy milyen intézkedésekkel érhetnek
el további megtakarításokat vízdíjszámlájukban.

MEGYE

HORIZONT
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5

PÉLDAÉRTÉKÛ PROJEKT LENTIBEN

A cél: ne legyen több átverés Munkahelyteremtõ tervek
Nagyon bosszantó, amikor az ember felhív egy szolgáltatót, keresztülverekedi magát az automata telefonközpont utasításain,
megnyom jó néhány gombot telefonján, és ezek után is csak vár s
vár az ügyintézõ jelentkezésére. Sokunk idegeit kíméli meg, hogy
ez az idõ január 13-tól öt percre csökkent. A fogyasztóvédelemrõl
szóló törvény más területeken is jelentõs módosításokat hozott.
Dr. Molnár Sándort, a Zala Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelõségének igazgatóját kérdeztük minderrõl.

– A jogszabályváltozás célja a
kiszolgáltatott fogyasztói rétegek
helyzetének javítása. Egyik rendelkezése szerint a telefonos ügyfélszolgáltatóknak biztosítani kell az
ésszerû várakozási idõn belüli hívásfogadást és ügyintézést, vagyis
öt percen belül jelentkeznie kell az
ügyintézõnek, az élõhangos segítségnek. Emellett egyedi azonosítószámmal kell ellátniuk az ügyfelekkel folytatott beszélgetéseket,
amit öt évig meg kell õrizniük, és a
fogyasztó kérésére, díjmentesen
rendelkezésre kell bocsátaniuk.
– Nagyon sok a panasz a fogyasztói csoportokra. Ezek mûködését hogyan szabályozza az
új jogszabály?
– A módosítás 2014. január elsejétõl megtiltja az újabb fogyasztói csoportok létrehozását. A régebbiek esetében pedig úgy rendelkezik, hogy a 2012. január elseje elõtt alakult csoportokat be
kell jelenteni a fogyasztóvédelmi
hatóságnál. Emellett számot kell
adniuk arról, hogy megalakulásuk
óta mekkora összeget fordítottak
a tagok által meghatározott dolgok tulajdonjogának megszerzésére, illetve ténylegesen hány fõnek sikerült ez. Fontos változás az
is, hogy a mûködõ csoportokba új
tag csak a kilépõ helyére kerülhet,
ha annak szerzõdése felmondással szûnt meg.
A törvény igyekszik garanciális
biztosítékokat is adni; a fogyasztói csoportot szervezõ vállalkozásoknak ugyanis minden év január
31-ig írásban kell tájékoztatnia
tagjaikat a megelõzõ év december 31-ig teljesített valamennyi
befizetéseikrõl, és az elkülönített
számla terhére a megelõzõ évben
teljesített kifizetésekrõl. Továbbá
a tagok bármikor tájékoztatást
kérhetnek arról, hogy elkülönített
számlájukon éppen mekkora öszszeg áll rendelkezésre, és annak
mekkora a kamata.
– Milyen új jogszabályok vonatkoznak a termékbemutatókra?
– A január elsejével életbe lépett módosítás szerint minden
olyan utazás vagy rendezvény helyét és idõpontját be kell jelenteni
az illetékes jegyzõnek, amit termékek eladása céljából tartanak
meg. A bejelentést legkésõbb ti-

energia, a gáz, a távhõ, a víz és a
hulladékkal kapcsolatos közmûszolgáltatások ügyében. Emellett
bejelenthetik a rezsicsökkentés
végrehajtásával kapcsolatos kifogásaikat is. Az elmúlt évben
egyébiránt jelentõsen megszaporodtak a közszolgáltatókra vonatkozó lakossági panaszok a megyében, melyek többsége a mérõóra
téves leolvasásával illetve cseréjével összefüggõ számlareklamáció
volt. Az áram és gázszolgáltatókkal kapcsolatos rezsicsökkentési
panaszok kapcsán jogsértést nem
állapított meg a felügyelõség,
mert teljesítették az elõírásokat –
zárta a beszélgetést dr. Molnár
Sándor.
Antal Lívia

(Folytatás az 1. oldalról.)
Vigh László országgyûlési képviselõ hozzáfûzte, a hatvan százalék jelentõs növekedés, hiszen
a 2007–2103-as uniós idõszakban
a rendelkezésre álló források
csak 15 százalékát fordították a
gazdaságfejlesztésre. A kormány
határozott szándéka az egymillió
új munkahely létrehozása. Ebben
a munkában Csehország példáját
kívánják követni, miután a hasonló lélekszámú országban 5
millióan dolgoznak, míg Magyarországon jelenleg több mint 4
millióan. Tisztában vannak azzal,
hogy egy ilyen cél elérését több
tényezõ befolyásolhatja, biztató
azonban, hogy a kormányváltás
óta 3,7 millióról 4 millió fölé tud-

ták növelni a foglalkoztatást. Ma
hazánkban mintegy ötszázezren
vannak munka nélkül, miközben
ugyanennyi munkahelyet kínálnak a munkáltatók. A kereslet-kínálat összehangolása érdekében
olyan képzéseket szeretnének indítani, ami egyezik a gazdaság, a
munkaadók igényeivel, s ami éppen ez okból az elhelyezkedést is
segíti. A kormány elsõ munkahely garancia programjának köszönhetõen négyezer fiatal talált
munkát.
Horváth László, Lenti polgármestere elmondta, a városban az
országos átlag alatti, 5-7 százalék
közötti a munkanélküliségi ráta. A
hátrányos helyzetû emberek
azonban nehezen tudnak munkát

találni, a most megvalósult projektbe bevontak növelni tudták
az elhelyezkedési esélyeiket.
Tótiván Endre projektvezetõ a
részleteket ismertetve elmondta,
a csaknem 200 millió forint uniós
támogatást élvezõ programba
elõzetes megkeresések, interjúk
alapján több mint 200 hátrányos
helyzetû munkanélkülit vontak
be. A képzéseken négy szakmában (dísznövénytermesztõ, erdõmûvelõ, lemezlakatos és hulladéktelep-kezelõ) összesen 60
ember vett részt, közülük 20-nak
biztosították a képzés befejezése
után a továbbfoglalkoztatását,
120 ember pedig tréningeken,
mentálhigiénés foglalkozásokon
vett részt.

MIKROTÖRTÉNELEM, HOLOCAUST ÉS I. VILÁGHÁBORÚ
Molnár Sándor
zenöt nappal elõtte kell megtenni,
a jegyzõ pedig ezt továbbítja legkésõbb három napon belül az utazás vagy rendezvény helye szerinti illetékes fogyasztóvédelmi felügyelõségnek. Így a hatóságnak
lehetõsége lesz ezek ellenõrzésére; sõt a jövõben nem marad
szankció nélkül, ha például a termékbemutatókon célzottan idõs
embereket vernek át, megtévesztõ vagy agresszív eszközökkel bírva rá õket akár többszázezer forintos termékek megvásárlására.
– Mi a célja a fogyasztóvédelmi referensi munkakör bevezetésének?
– A fogyasztóvédelmi referens
foglalkoztatása erõsíti a vállalkozások fogyasztói szemléletének fejlõdését, és jogkövetõ magatartását. Az új jogszabály egyébiránt
február elsejétõl írja elõ a fogyasztóvédelmi referens alkalmazását.
A kötelezettség a kkv-törvény hatálya alá nem tartozó, mintegy
száz céget érint. Ezek nagyvállatok, közmûszolgáltatók, kereskedelmi láncok, telefonos ügyfélszolgálattal rendelkezõ cégek,
melyeknél a legtöbb fogyasztóvédelmi probléma keletkezik.
– A kormányhivatalokban
azonban nem kell várni februárig. A zalaegerszegi fogyasztóvédelmi felügyelõségen már év eleje óta mûködik a rezsipont, ahol
azokat várják, akiknek valamilyen problémájuk akadt a szolgáltatókkal.
– A rezsipontban a fogyasztók
tájékoztatást, tanácsadást és segítséget kaphatnak a villamos

Megszépült a buszpályaudvar
Befejezõdött a zalakarosi buszpályaudvar felújítása. A beruházás a Keszthely és Nagykanizsa térségét érintõ közlekedésfejlesztési projekt egyik elemeként valósult meg
Manninger Jenõ, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke az avatáson
elmondta, az autóbusz- és vonatközlekedést is összehangoló
térségi pályázat az Új Széchenyi Terv Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Program keretébõl nyert el 625 millió forintos támogatást. A program részeként a zalakarosi buszpályaudvar
felújítása mellett a környezõ településeken és Keszthely térségében buszöblöket és -várókat alakítanak ki, emellett új buszpályaudvart építenek Keszthelyen a vasútállomás korszerûsítésével egybehangolva, továbbá GPS-alapú tájékoztatási rendszert hoznak létre Nagykanizsán.
Novák Ferenc polgármester felidézte, hogy 1928-ban kísérletképpen indult el az elsõ autóbuszjárat Zalakarosból. A buszközlekedés 1930-tól vált rendszeressé. Kezdetben naponta két
járat kötötte össze más településekkel, ma már naponta 85 járat érinti a várost, és átlagosan 600–700 induló és érkezõ utas
fordul meg. Kiemelte, a buszpályaudvar felújítása a helyi turizmus szempontjából is fontos, miután csak komplex minõségi
szolgáltatásokkal lehet újabb vendégeket megnyerni.

Évkezdés és évfordulók a levéltárban
A Zala Megyei Levéltár tavalyi sikereirõl, az idei tervekrõl, valamint a levéltárnak adományozott II. világháborús relikviákról tartott sajtótájékoztatót az újév és a Magyar Kultúra Napja alkalmából Molnár András igazgató, és Káli Csaba igazgatóhelyettes.

A közgyûjtemény vezetõje szerint 2013-ban nemcsak szakmailag
értek el szép eredményeket, hanem a levéltár helyzete is stabilizálódott. A korábbi többszöri
fenntartóváltás után az intézmény
a Magyar Nemzeti Levéltárhoz –
vagyis állami tulajdonba – került.
Idén emiatt a hangsúly immár
nem a mûködésen és a pénzügyi
feltételek megteremtésén lesz,
hanem a tudományos munkán, és
a szakmai együttmûködésen.
Káli Csaba az elõzõ évben elvégzett feladatokat értékelve elmondta: 60 iratképzõ szervet ellenõriztek a megyében, összesen
164 iratfolyóméternyi anyagot
vettek át. Revízió alá kellett venniük az egész szervnyilvántartásukat, hiszen az ország hivatali szerkezete átalakult. Folytatták továbbá az adatbázis-építést; ennek
eredményei a levéltár internetes

portálján is hozzáférhetõk. Elkezdõdött a 20. század második felébõl származó testületi (megyei,
városi tanács, párt) jegyzõkönyvek
feldolgozása is. A pártállam megyei és városi tisztviselõinek névés címtárát szintén lajstromozzák.
Az igazgatóhelyettes elmondta: tavaly a kutatószolgálatot
1120-an keresték fel, ami rekordnak számít, az ügyfélszolgálatnak
pedig 835 látogatója volt. Ami a
tudományos munkát illeti: a Zalai
Gyûjtemény sorozatnak két újabb
kötete látott napvilágot, ezen kívül sikerült egy igényes és kísérõszövegekkel ellátott albumban
összefoglalniuk a zalai honvédek
Donnál készült fotográfiáit. Az
utóbbi idõben a magyar történettudományban is népszerûvé vált
az a Nyugat-Európában már
régóta használt módszer, mely a
mikrotörténelem
eszközeivel

Molnár András
(vagyis az egyén, a hétköznapi
ember emlékeinek vizsgálatával)
tárja fel a múltat.
Ehhez kapcsolódott a levéltár
sajtótájékoztatóra összeállított
mini-kiállítása is, melyet Molnár
András mutatott be. Mint fogalmazott: 2011-ben indítottak egy
tervszerû, tudományos programot annak érdekében, hogy a sze-

mélyes emlékeken keresztül dolgozhassák fel a zalai honvédek 2.
világháborús szereplését, ezen belül is a Donnál eltöltött idõszakot.
Családtagok és leszármazottak
adományai révén páratlan értékû
kordokumentumok (fotográfiák,
harctéri naplók, levelezõlapok,
térképek, zsebnaptár) kerültek a
levéltár birtokába. Százötven családot kerestek meg, ebbõl tízen
(hat zalaegerszegi) vállalták, hogy
az intézménynek adományozzák
elõdeik, rokonaik rekliviáit.
A zalai levéltár 2014-es terveirõl az igazgató úgy nyilatkozott:
két országos programsorozathoz
kapcsolódnak majd különféle rendezvényekkel. Az egyik a holocaust 70. évfordulója, melynek alkalmából tudományos konferenciát
szerveznek. A zalaegerszegi zsidóság történetérõl pedig egy tanulmánykötet is megjelenik Kapiller
Imre és Paksy Zoltán munkájából.
Idén ünnepeljük az I. világháború
kitörésének 100. évfordulóját is,
mely az õszi levéltári napok rendezvénysorozat fõ témája lesz.
–pet–

Általános iskolai tanárok felkészítése
a fenntartható fejlõdés oktatásba való beépítésére
 Az Energia Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. képviseli
Zala megyét abban a Magyarország–Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttmûködési Program 2007–2013 keretében megvalósuló projektben, amely két horvát és egy magyar szervezet együttmûködésével valósul meg.
A projekt keretében felmérés készült 3 Zala megyei általános iskolában a modern technológiák oktatásban történõ alkalmazásáról valamint
a diákok és a tanárok fenntartható fejlõdésre vonatkozó ismereteirõl –
mondta Kasza Sándor ügyvezetõ. – A felmérés tapasztalatai alapján új
tananyagot dolgoztunk ki környezetvédelem és megújuló energia témakörökben, annak érdekében, hogy a jelenlegi tudásszint elmélyíthetõ legyen. A tananyaghoz elkészült az interaktív táblás oktatást segítõ szoftver alkalmazás, melynek használatát sajátítják el a jelenleg folyó képzés keretében a Mindszenty József Általános Iskola Salomvári Tagiskolája, a keszthelyi Család Iskola valamint a zalaszentmihályi Suli Harmónia 2007 Alapítvány Általános Iskola tanárai. Fontosnak tartjuk, hogy
minél több fiatal számára elérhetõvé váljanak a fenntartható fejlõdést
biztosító ismeretek, ennek eszköze az általános iskolai tananyagba is
beépíthetõ, a fiatalok számára is könnyen megérthetõ a projekt keretében összeállított tematika.
A projekttel kapcsolatos további információk elérhetõk az EduTech
projekt hivatalos honlapján: http://edutech-project.com/hu/
Az újságcikk tartalma az Energia Ügynökség Közhasznú Nonprofit
Kft. kizárólagos felelõssége és semmilyen körülmények között nem tekinthetõ az Európai Unió és/vagy az Irányító Hatóság hivatalos álláspontjának.
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A TAVASZ BERUHÁZÁSOK KEZDETÉT ÍGÉRI

KÖRNYEZET

KÖZÉP-ZALA GYÖNGYSZEMEI EGYESÜLET

Sikeres falufejlesztõ munka Alsópáhokon Pályázatokban elsõk
2013-ban is folytatódott Alsópáhok céltudatos fejlesztése. Az
eredmény önmagáért beszél, annak a munkának sikerét mutatja,
ami fenntartható és egymásra épülõ beruházások megvalósításában nyilvánul meg. Hátradõlni azonban nem lehet, hiszen egy településen az itt élõk érdekében mindig adódnak megoldandó feladatok, teljesítendõ célok és kihasználandó lehetõségek – hangsúlyozta
Czigány Sándor polgármester, akit az elmúlt év értékelésére, és az
idei év terveinek megbeszélésére kértünk.

– 2013-ban is több beruházást
valósítottunk meg, ezek egy része
a település turisztika és sport irányú fejlesztésében mutatkozott
meg. A júniusi falunapon adhattuk
át a Leader pályázati forrásból a
szabadidõcentrumban megépült
turisztikai szálláshelyet és sportöltözõt. A siker az Önkormányzatnak és az Alsópáhokért Közalapítványnak köszönhetõ. A meglévõ
épület felújításával és bõvítésével
30 férõhelyes „B” kategóriájú szálláshely jött létre, ahol diákok és
turisták egyaránt szállást kaphatnak. Jelenleg az épület használatbavételi eljárása zajlik, ezt követõen kérhetjük meg a mûködési
engedélyt. A nyitást, csoportok
fogadását idén tavaszra, nyárra
tervezzük.
– Az állam által kiemelten fontos területen, a fiatalok sportolását támogató fejlesztések igénybe vételével újulhatott meg a
sportcentrumban a füves centerpálya.

zás – melynek részeként faipari
gépek is beszerzésre kerültek –
3,9 millió forintos LEADER pályázati támogatással valósulhatott
meg. Önkormányzatunk 976 ezer
forinttal járult hozzá a fejlesztéshez. Az asztalosmûhely kialakítása
lehetõséget biztosít arra, hogy
helyben, saját igényeknek megfelelõen készüljenek köztéri búto-

sportolásra nem
volt alkalmas. A
pálya
öntözõrendszerének kiépítése és újrafüvesítése érdekében pályáztunk az
MLSZ látványcsapat-sportágak támogatását célzó
pályázati konstrukciójára, a Társasági Osztalékadó nyújtotta támogatásra.
ElCzigány Sándor köszöntõjét mondja
nyertünk 7 millió
a kultúra napi ünnepségen.
forintot, míg önerõbõl 3 millió forintot fordítot- rok, asztalosmunkák, köztük játtunk a beruházásra. A 24 szórófe- szótéri játékok is.
jes automata öntözõrendszer jól
– A közbiztonságra is odafivizsgázott, az elültetett fû egyen- gyeltek.
letesen növekedett. Hogy meg– A település közbiztonságának
védjük, õsszel nem tartottunk javítását célzó térfigyelõ kameramérkõzéseket, az új pálya idén ta- rendszer kiépítését valósítottuk
vasszal debütál. Az így elkészült meg a nyár folyamán. A Belügymikomplexum illeszkedik Hévíz város nisztérium által támogatott fejhosszú távú sportturizmusához is. lesztés összköltsége 4,7 millió forint volt, ebbõl a támogatás 3,7
millió forint. A település fontos
forgalmi csomópontjaiban összesen 8 kamera lett letelepítve napi
24 órás ellenõrzés mellett. A korszerû rendszer hasznosságát jelzi,
hogy a rendõrség megfelelõ, a kamerák által rögzített információhoz juthatott tavaly, a fatelep és
TÜZÉP sérelmére elkövetett bûncselekmény felderítéséhez. Novemberben adtuk át a polgármesteri hivatalban kialakított új körzeti megbízotti irodát, valamint az
Országos Polgárõr Szövetség által
adományozott járõrözõ személygépkocsit polgárõreink részére,
A helyitermékbolt látványterve.
ami tovább növeli az itt élõk biz– Ez a beruházás 2010-re nyúlik
A Társasági Osztalékadó támo- tonságérzetét.
vissza. A pályaépítés nagy tömegû gatásból idén tavasszal pályakar– A beruházások 2014-ben is
földfeltöltéssel kezdõdött, ami a bantartó gépeket, talajlazító, folytatódnak. Melyek ezek?
talaj beállása, a töltés süllyedése gyepszellõztetõ és mûtrágyaszóró
– Ismét egy LEADER pályázatérdekében két-három évet vett berendezéseket szerzünk be. A nak köszönhetõen tovább szépüligénybe. Ezért is terveztük 2013- gépek nagy segítséget nyújtanak het Alsópáhok. Az elnyert közel 4
ra az öntözõrendszerrel kibõvített a jó minõségû füves labdarúgópá- millió forint támogatásból négy
fejlesztés befejezését, hogy hosz- lya folyamatos karbantartásához. buszvárót építünk és létesítünk
szú távra szóló jó minõségû pálya
– A pályázatok egy része a he- egy pihenõkertet. A buszvárók köépüljön. Azt tudni kell, hogy csak lyi foglalkoztatás bõvítését szol- zül kettõ fából készül a Keszthelyi
olyan létesítmények adhatók bér- gálta.
úti és Dózsa u. 64. sz. elõtt, illetve
be, amelyek megfelelnek a köve– A GESZ udvarán, a garázs hajlított fémszerkezetbõl a Plébátelményeknek. A pálya folyamatos mellett épült meg az asztalosmû- nia elõtt és a Fõ u. 153. sz. elõtt, a
öntözése a kis kapacitású rend- helyünk, melynek mûszaki átadá- szûk, keskeny peronos helyeken.
szerrel nem volt megoldható, a fû sára tavaly év végén került sor. A A Kossuth utcai önkormányzati tua nyári szárazság miatt kiégett, így foglalkoztatást elõsegítõ beruhá- lajdonú telken egy négyezer

A helyi értékteremtés leghasznosabb formáival igyekszik jobb,
élhetõbb körülményeket teremteni lakóközössége számára
Pusztamagyaród önkormányzata.
A Start-munkaprogram keretében
az elmúlt évben zöldségtermesztésbe fogtak, idén ezt a tevékenységet betonelemek gyártásával kívánják bõvíteni, értelmes Az elmúlt években a tízhektáros
célt adva a közfoglalkoztatásban közterület rendezésében, parkosírésztvevõknek.
tásában, valamint az intézmények
üzemeltetésében, környezetének
szépítésében, a sportpályák gon– Évek óta pályázatot nyújtunk dozásában vettek részt. 2013-ban
be a Start-munkaprogramra, és az fogtunk bele a konyhakerti zöldelnyert támogatásoknak köszön- ségtermesztésbe, melynek köhetõen mintegy 20–25 fõnek tu- szönhetõen biztosítani tudjuk isdunk ezáltal munkát biztosítani – kolánk, óvodánk, gondozási közmondja érdeklõdésünkre Kovács pontunk, valamint a szociális étKárolyné, Pusztamagyaród polgár- keztetés nyersanyagellátását. A
mestere. – Ez a program azért konyhakert másfél hektárt tesz ki,
fontos számunkra, mert kis falunk ahol többek között krumplit,
a megye közepén fekszik, messze hagymát és zöldségféléket tera városoktól, így a távoli munka- meltünk, a 27x7 méteres fóliasávégzés gondot okoz, helyben pe- torban pedig paradicsomot, papridig elenyészõ a munkalehetõség. kát és uborkát.

négyzetméteres pihenõkertet alakítunk ki pihenõpadokkal, asztalokkal és játszótéri eszközökkel. A
kert hátsó felében pedig gyümölcsfákat (alma, körte, meggy)
és gyümölcsbokrokat telepítünk.
Szeretnénk, ha a településrészen
lakó gyerekek és felnõttek számára közösségi helyként szolgálna a
pihenõkert.
További terveink közt szerepel
egy helyitermékbolt kialakítása a
község központjában. E célból
megvásároltuk a hivatallal szemben lévõ két régi családi házat. A
két épületet összeépítjük egy új
tetõ kialakításával, és a homlokzat
is új megjelenést kap. A boltban
helyben és a térségben termelt,
elõállított élelmiszert lehet majd
elsõsorban megvásárolni. Szeretnénk egy kis kávézó- és fagylaltozórészt is kialakítani, hiszen nagy
igény mutatkozik a lakosság részérõl. A pályázatunk az elsõ körön túljutott, ha a második körös
bírálaton is sikerrel szerepel, akkor
a beruházást legkésõbb tavasszal
elindítjuk és még ebben az évben
szeretnénk az építést befejezni.
Emellett pályázatot nyújtottunk be új falubusz beszerzésére
is. Az elsõ fordulón túljutottunk,
pozitív döntés esetén tavasszal az
ÁFA 27 százalékos önrészével vásárolnánk meg a mikrobuszt.
– Mit kívánnak 2014-re?
– Hitet, összefogást és bölcsességet. A település lakosságától az eddigiekhez hasonló megértõ együttmûködést. Segítsék a
település virágosítását, rendbentartását, a megteremtett, áldozatos munkával létrehozott értékeink védelmét. Azt ígérhetjük,
hogy idén is kitartó munkával
dolgozunk majd, mert csak így lehetünk eredményesek és javíthatjuk életkörülményeinket. Elõdeink munkáját megbecsülve, a
közösség összetartásával a megyében, de országosan is tiszteletre méltó elismerést vívott ki
magának 1400 fõs községünk.
Alsópáhok több mint egy falu,
olyan közösségi élettér, ahol jó élni – emelte ki Czigány Sándor polgármester.
Valóban. Olyan közösségi élettér, ahol ünnepeiket is megtisztelik a helyiek. A kultúra napi ünnepség is szinte telt ház elõtt zajlott a
mûvelõdési házban. Czigány Sándor ünnepi beszédét követõen
színvonalas mûsort láthattak az
érdeklõdõk. Fellépett a 10 éve
mûködõ alsópáhoki Allegrezza Kamarakórus, a hévízi Bereczky Szilárd versmondó, népdalénekes valamint a budapesti Ézsiás László
költõ, elõadómûvész.

PUSZTAMAGYARÓD ÉRTÉKTEREMTÕ KÖZMUNKAPROGRAMJA

Finom ebéd saját kiskertbõl

A Közép-Zala Helyi Akciócsoport Munkaszervezete 2013. január 1-jével kezdte meg áldásos
munkáját, szoros együttmûködésben a Zalai Megyei Önkormányzati Hivatallal. Feladata az
akciócsoport
fejlesztéseinek
koordinálása, projektek generálása, helyi akciótervek és pályázati felhívások készítése valamint az EMVA (Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Alap)
pályázatainak lebonyolítása, a
pályázók teljes körû pályázati tanácsadása, tájékoztatása. Az elért eredményekrõl dr. Csikós
Andrea Dóra munkaszervezetvezetõt kérdeztük.

–A LEADER pályázati rendszer
rendkívül elõnyös a kis lélekszámú
települések számára, hiszen 100
százalékos támogatási intenzitás
mellett már egészen kis projektméretekre (200 ezer forinttól) is
lehetett pályázni, ugyanakkor a
nagyobb, tõkeerõsebb önkormányzatok is megtalálhatták a
maguk számításait a nagyobb, 30
millió forint feletti pályázati kiírások esetében. Ez igaz a vállalkozásokra is.
Az elmúlt év során 65 pályázó
összesen 526 303 014 forint pályázati igényét tudtuk kielégíteni a
gazdaságfejlesztés, mikrovállalkozások fejlesztése, turisztika, falu- és vidéki örökség megõrzése
célterületeken. Gazdaságfejlesztés
címen a helyi vállalkozásokat 130
millió forinttal támogattuk. Ebbõl
a forrásból gyarapodott a 30 fõ feletti foglalkoztató pacsai székhelyû Pékmester 2 Kft., amely új kemencéket, sokkolót, hûtõket és a
vásárlók körében igen népszerû
kenyérszeletelõ berendezést kapott. Az önkormányzatok körében
kedvelt pályázati kiírás a falumeg-

Kápolnafelújítás Misefán.
újítás és vidéki örökség célterület
volt, melynek keretében 216 004
865 forintból 20 település központja, közintézménye, játszótere, temploma stb. újult meg. Így a
309 lelket számláló Misefán is elkészült a harangláb külsõ felújítása
és a tóparton új vizesblokk épülhetett, amely nagyban segíti a település nyári rendezvényeinek
színvonalas megtartását, például a
megyeszerte híres Misefai parasztolimpiáét is.
A pályáztatás jelenleg is folyamatos. A 2014. január 15-ig benyújtható turisztika jogcímre 5 db
támogatási kérelem érkezett hozzánk mintegy 120 millió forint forrásigénnyel. A fejlesztések már
meglévõ, illetve új falusi szálláshelyek kialakítására, valamint a horgász- és vízi turizmusfejlesztésére
irányulnak.
2014 az átalakulás és felkészülés éve lesz a következõ,
2014–2020 közötti programozási
idõszakra, melynek fókuszában a
munkahelyteremtés és a gazdaságfejlesztés áll.

Új kenyérszeletelõ berendezés a Pékmester pacsai boltjában.

www.zalamedia.hu
A polgármester hozzáfûzte,
több millió forintot takarítottak
meg ezáltal, nem beszélve a biztonságos élelmiszer-ellátásról, hiszen az ételeket helyileg nevelt
zöldségekbõl (alapanyagokból) készítik. A gondos munka bõ termést
hozott, a felesleget feldolgozták
és tartósították, így a téli, tavaszi
hónapokban is jut az asztalra a
helyben termesztett növényekbõl
savanyúság, fõzelék formájában.
Korábban sok tésztát fõztek köretnek, ezt most krumplival helyettesítik. A téli közmunkában résztvevõk konyhakészen szállítják a burgonyát és a petrezselymet a fõzõkonyhára, ahol naponta 210–230
adag étel készül.
– Ez évi közmunkaprogramunkat várhatóan március elején
indíthatjuk. A zöldségtermesztés
mellett újabb értékteremtõ tevékenységbe fogunk, mégpedig betonelemek gyártásába. Településünkön nagyon sok az elhasználódott járda, karbantartásra szorul-

nak a vízelvezetõ árkok és kerítések. Ezek cseréjét illetve rekonstrukcióját oldjuk meg azzal, hogy
közmunkásaink betonból kerítésoszlopokat, lapokat gyártanak, az
utóbbiakat járdák és a vízelvezetõ
árkok felújítására használják fel.
Drótfonást is végeznek, így a legyártott oszlopokkal és dróthálóval
új kerítéseket tudnak építeni a temetõ, az óvoda köré, és ahova
szükséges még. A 2014-es közmunkaprogramba közel 30 fõt kívánunk bevonni. Ez nagyon fontos,
ahogy az is, hogy a programból
származó lehetõségekkel az egész
falu számára tudunk értéket teremteni.
A polgármester végül elárulta
azt is, hogyha támogatást nyernek a falugondnoki autóra, a közeljövõben elindítják a szolgálatot.
Ottjártunkkor lecsós szeletet ettek az ovisok tarhonyával, savanyú
uborkával. Az ebéd a helyi zöldségek felhasználásával készült.
Antal Lívia
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AZ EURÓPAI UNIÓ PROGRAMJAIRÓL

Projekt-ciklus
menedzsment tréning

„KÖZÖSEN A SIKERES EU RÉGIÓÉRT – EU COMPASS2”

„KÖZÖSEN A SIKERES EU RÉGIÓÉRT – EU COMPASS2”

A korábban sikeresen lezajlott EU Compass projekt eredményeire és tapasztalataira
építve a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a Magyarország-Horvátország IPA
Határon Átnyúló Együttmûködési Program 2007–2013 program keretében EU Compass2
elnevezéssel folytatja a megkezdett munkát.

 A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttmûködési Program keretében megvalósuló EU Compass2 projektjéhez
kapcsolódóan projekt-ciklus menedzsment tréninget szervezett 2014. január 21-22-én, Zalaegerszegen.

WORKSHOP


A magyar és horvát partnerséggel megvalósuló projekt célja,
hogy segítse a határtérség szereplõit – a kis- és közepes vállalkozásokat, non-profit szervezeteket, magasan képzett
munkanélkülieket –
saját projektjeik kidolgozásában és felkészítse õket a jövõbeli
európai uniós források
lehívására.
A projekt keretében
lezajlott tevékenységek folytatásaként a
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány workshopot tartott az Európai Unió
programjairól 2013.
november 25-én, Zalaegerszegen,
az
Arany Bárány Hotelben. A workshop keretében a résztvevõk
betekintést nyertek
az
Európai
Unió
2014–2020-as progra-

mozási idõszakban tervezett
programjairól és a Magyarországon elérhetõ gazdaságfejlesztési
lehetõségekrõl a következõ programozási idõszakban.

Az elhangzott témákról kiadvány is készült, mely az érdeklõdök számára elérhetõ a vállalkozásfejlesztési alapítvány zalaegerszegi irodájában.

Portréfilm Kováts Flóriánról
SAJTÓKÖZLEMÉNY
Könyvtári infrastruktúra-fejlesztés

Zalalövõn
 A zalalövõi „Salla" Mûvelõdési Központ és Könyvtár 6.618.471 Ft támogatást nyert a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program „Tudásdepó
Expressz" – Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése címû pályázatán (TIOP-1.2.3-11/1-2012-0314). A támogatás mértéke
100 százalékos volt, a projekt megvalósítási idõszaka 2013. március 1-tõl
2014. január 31-ig tartott.
Könyvtárunk a projekt keretében
az online könyvtári szolgáltatások kialakításához és mûködtetéséhez
szükséges eszközökre, a fogyatékossággal élõk számára szükséges speciális könyvtári szolgáltatásokhoz
kapcsolódó eszköz beszerzésére, továbbá az elektronikus olvasóazonosítási rendszer infrastrukturális feltételeinek megteremtésére és épületen belüli korszerûsítésre pályázott.
Az informatikai infrastruktúra-fejlesztés keretén belül öt használói számítógéppel és a mûködtetésükhöz
szükséges operációs rendszerrel, egy
projektorral, egy laptoppal, és egy
többfunkciós nyomtatóval bõvült a
könyvtár eszközparkja.
Az infrastruktúra és a web-alapú
szolgáltatások fejlesztésével elértük,
hogy a könyvtár épülettõl és nyitvatartási idõtõl függetlenül biztosítson
hozzáférést az adatokhoz, információkhoz, szolgáltatások egy részéhez
a www.sallakonyvtar.hu könyvtári
honlapunkon.
A SZIRÉN integrált könyvtári
rendszer meglévõ moduljaihoz tartozó további szoftverek beszerzésével lehetõség nyílt az intézményi
WEB-OPAC (online katalógus) elérésére a honlapról, amelynek segítséSalla Mûvelõdési Központ és Könyvtár
Cím: 8999 Zalalövõ, Szabadság tér 2.
Telefon: 92/371-004
E-mail:pinter@zalalovo.hu
zalakonyvtar@gmail.com

gével az olvasók otthonról is kereshetnek a könyvtár állományában. Tájékoztatást kapnak így az interneten
könyvtárunk
dokumentumairól,
vagy épp a kölcsönzési határidõ lejártáról.
Az olvasói tér bõvítése, átalakítása
lehetõséget ad a könyvtárban különféle rendezvények megtartására, így
az olvasók még kulturáltabb, esztétikusabb környezetbe jöhetnek tanulni, böngészni, igényesen szórakozni.
Az átalakítással érintett helyiségben
világításkorszerûsítésre és biztonságtechnikai eszközök elhelyezésére is
sor került.
Az esélyegyenlõség érvényesülése érdekében képernyõfelolvasó
szoftverrel segítjük látáskorlátozott
olvasóink könyvtárhasználatát.
A sikeresen megvalósult infrastrukturális fejlesztés folytatásaként
egy újabb pályázat (Salla Projekt
TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0072) keretében könyvtári szolgáltatásfejlesztést valósítunk meg jelenleg, szintén
pályázati forrásból. Reméljük, hogy
összehangolt könyvtárfejlesztéseink
révén európai szintû könyvtári szolgáltatásokat tudunk nyújtani és közvetíteni minden zalalövõi és városkörnyéki lakosnak.

Zalaegerszegen január 30-án, csütörtökön 17 órakor a Városi Hangverseny- és
Kiállítóteremben mutatják be A kultúra
napszámosa – Kováts Flórián címû dokumentumfilmet.

sében, rendezte Zajti Gábor. Az alkotás 50
perces. Kováts Flóriánra zalai, zalaegerszegi egykori munkatársak is emlékeznek a
filmben.
A rendezvényen részt vesz, és a programot megnyitja Fekete György, a MMA elnöA film a Magyar Mûvészeti Akadémia tá- ke. A filmbemutatón a családot Kováts Flómogatásával jött létre, a ZajtiFilm készíté- rián gyermekei képviselik.

A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a Magyarország-Horvátország IPA Határon
Átnyúló Együttmûködési Program keretében megvalósuló EU
Compass2 projektjéhez kapcsolódóan projekt-ciklus menedzsment tréninget szervezett 2014.
január 21-22-én Zalaegerszegen.
A tréning elsõ napja során a
résztvevõk megismerhették a
2014–2020-ra vonatkozó gazdaságfejlesztési lehetõségeket és
betekintést nyertek a projekt-ciklus menedzsment módszertanába, mely a projektek tervezésénél
és megvalósításánál bizonyul
hasznos eszköznek.
A második napon az érdeklõdök gyakorlati példákon keresztül
betekintést nyertek gazdaságfejlesztési témájú projektek sikeres
elõkészítésébe és megvalósításába, valamint tájékoztatást kaptak a vállalkozásfejlesztési alapítványnál elérhetõ mikrohitel lehetõségekrõl.
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KIVÁLÓ KUKORICA HIBRIDEK ÉS SZÓJAFAJTÁK

AGRÁRIUM

EGYÜTT 20 ÉVE A ZALAI TERMELÕKKEL

Több termés a Gabonakutató vetõmagjaival Gazdanapok a Baki Agrocentrumnál
2014-ben alapításának 90. évfordulóját ünneplõ szegedi GaboKülön felhívom a zalai termenakutató Nonprofit Kft. az idén négy hibridkukorica vetõmagot lõk figyelmét arra, hogy sem a
ajánl a zalai termelõk figyelmébe.
Szegedi 386-ost, sem a Kenézt, illetve a GKT 376-os hibridet nem
szabad sûrûn vetni! Mindhárom
–A GKT 288 (FAO 290) kuko- hõtûrése. Termesztését az ország anyag ideális tõszáma hektáronrica hibrid, amit kifejezetten minden részére javasoljuk. A Ke- ként 55–60 ezer szem. Miután
ajánlunk a zalai termesztési viszo- néz (FAO 410) kiváló vízleadással ezen anyagok kiszerelése 70 ezer
nyok közé, a kötött talajokon na- és terméspotenciállal rendelke- szem zsákonként, más vetõmagyon jól teljesít – kezdte a kínálat zik; meghálálja az intenzívebb gok egységárának összehasonlíismertetését Garamszegi Tibor termesztési viszonyokat. Zalában tásakor ezt is vegyék figyelembe,
területi képviselõ. – A Szegedi a Bak–Lenti–Keszthely vonal alatti hisz ezzel a tõszámajánlással már386 (FAO 390) hibrid bevált vetõ- területekre ajánljuk. Vadonatúj is adtunk megközelítõen 10 számag, nagyon jól bírja a szélsõ- fajtaajánlatunk a GKT 376 (FAO zalék kedvezményt.
ségesebb talajviszonyokat is, 360) kifejezetten intenzívebb
2013-ban hazánk szójatermõ
mert kiemelkedõ a szárazság- és termesztésre.
területe meghaladta a 40 ezer
hektárt. Ebbõl a Gabonakutató által kínált fajták részesedése megközelítette a húsz százalékot. A
kimagasló teljesítményû Pannónia Kincse már jól ismert a zalai
gazdák körében, akiknek új, tripszin inhibitorban szegény szójafajtákat is ajánl a szakember.
– Az Aires korai, a Hilario és a
Bahia középérésû szója. Mindhárom fajta kiemelkedõ termésre
képes. Az új fajták alacsony tripszin inhibitor tartalmuknak köszönhetõen megfelelõ korlátozásokkal az összes haszonállattal
darálást követõen közvetlenül
etethetõ.
A szója vetõmagjaink „gyári”
rizóbium oltását az idei évtõl korszerû, nagyhatékonyságú, jó tartamhatású oltóanyaggal végezzük, melyet a 2013-ban a keszthelyi Georgikon Egyetemen teszteltünk, kiváló végeredménnyel.
Vetõmaggal kapcsolatos kérdéseiket az alábbi számon várjuk: 30/871-0885.
GKT 376- Vörs, Kiss János (2013.)

CHEMINOVA: TELJES KÖRÛ VÉDELEM ÉS BIZTONSÁG

Hatékony technológiák a talajfertõtlenítésre
Gyomos, gombás és kártevõs év elé nézünk, és mázsákat vehet
el a terméshozamból, ha nem érkezik meg a tél, és nem lesz tartósabb mínusz tíz fok alatti idõszak – hangsúlyozta dr. Varga Zsolt, a
Cheminova Magyarország Kft. területi szakmérnöke a Baki
Agrocentrum gazdanapján. A Cheminova teljes körû talajfertõtlenítési és tápanyag-utánpótlási technológiát kínál a gazdálkodóknak
a kártevõk elleni küzdelemben.

– A repcében már õsszel komoly gondokat okozott a fóma,
ezért ahogy kitavaszodik a Riza
250 EW gombaölõ szerrel szükségszerû a védekezés. A Repce
Kondi Pack csomagban lévõ
Amalgerol-lal nemcsak a növény,
hanem a talaj kondícióit is fokozni tudjuk – javasolta a szakember.
Mindezen túl felhívta a figyelmet
arra, hogy három hatóanyag
(imidakloprid, klotianidin és a
tiametoxam) kivonása következtében megszûnik a napraforgó,
kukorica, õszi káposztarepce vetõmagok hatékony rovarölõ szeres csávázása, ami miatt 2014-tõl
komoly növényvédelmi problémákra és eddig jelentéktelen
mértékben tapasztalt károsító fajok elõretörésére kell számítani. A
Cheminova azonban biztonságos
szakmai megoldásokat kínál a
csávázatlan vetõmag adta növényvédelmi hiányosságok pótlására.
– Ezek egyike
a Kentaur 5G mikrogranulátum. A
klórpirifosz hatóanyagú rovarölõ
szer gázosodó idegméreg, kiváló
talajfertõtlenítõ a napraforgó,
kukorica és más kultúrák talajlakó
kártevõi ellen. A talajfertõtlenítésre eredményesen lehet alkal-

mazni a szintén klórpirifosz hatóanyagú folyékony Cyren EC rovarölõ szert is.
A Cheminova a növény optimális tápanyag-ellátása, kezdeti fejlõdésének erõsítése és a gyökértömeg növelése érdekében a Radistart Algit,
a Radistart Turbo
mikrogranulált és a Radistart
Mineral makrogranuált speciális
biológiai hatékonysággal rendelkezõ startertrágyákat ajánlja. Ha
a vetõgépen nincs mikrogranulátum adapter, a Radistart FL folyékony starter alkalmazása jelent

megoldást. A technikai háttér biztosításához gépfelszerelési program keretében bármilyen típusú
vetõgépre
mikrogranulátum
adapter vagy folyékony kijuttató
berendezés felszerelése lehetséges – emelte ki dr. Varga Zsolt.
A kukorica posztemergens
gyomirtására a kukoricában meg-

jelenõ magról kelõ és évelõ egyés kétszikû gyomok ellen a Nic-It
Turbo-t ajánlja a Cheminova.
A napraforgó gyomirtására is
kitûnõ növényvédelmi technológiák állnak rendelkezésre. A
Successor 600 a magról kelõ egyszikû specialista csírázásgátló készítmény. A Successor T magról
kelõ egy- és kétszikûek ellen
2,5–4 l/ha-os dózisban preemergensen alkalmazható. Újdonság a
Napra Pre Pack: tartalma 2x5 liter Successor 600 és 2,5 liter Goal
Duplo. Alkalmazásával kitûnõ hatékonysággal védekezhetünk a
napraforgó legfontosabb gyomnövényei ellen.

Idén tizenegy éve, hogy a baki Agrocentrum az új év elsõ hónapjaiban elõször szervezte meg téli tanfolyamsorozatát. Ez idén sem
alakult másképp, a gazdanapok elsõ rendezvényét január 22-én tartották. Zala megye meghatározó integrátora egy kerekebb évfordulót is jegyez, hiszen idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját.

– Húsz éves vállalkozásunk immár több mint egy évtizede rendezi meg téli tanfolyamait, s január, február hónapban minden szerda délután fogadjuk azokat a vetõmag, növényvédõ szer és mûtrágya elõállításával és gyártásával
foglalkozó cégeket, melyek termékeit partnereink hosszú évek óta
használják – mondja érdeklõdésünkre Balogh Rudolf, a Baki
Agrocentrum Kft. ügyvezetõ igazgatója. – Ezek a cégek szaktanácsadásaikkal igyekeznek segíteni a
gazdákat, hogy eredményesebben
termeljenek, illetve nehézségeiket
minél kevesebb veszteséggel vészeljék át.
A Baki Agrocentrum szintén ebben kíván segítséget nyújtani, egy
részt
azzal,
hogy minden
évben megszervezzük a gazdanapokat, másrészt megosztjuk termelõinkkel saját szántóföldi kísérleti tapasztalatainkat. Jelentõs a kalászos
fajta elõállításunk, melynek tapasztalatait szintén közrebocsátjuk.
Társaságunk idén lesz húsz éves,
így termelõink többségével immár
két évtizedes kapcsolatot ápolunk.
Úgy érezzük, ez kötelez bennünket, hiszen nem csak árut veszünk
és eladunk, hanem szolgáltatá-

Balogh Rudolf

sainkkal értéket teremtünk mindannyiunk javára.
Balogh Rudolf hozzáfûzte,
azokban a témákban, melyekben
nem tudnak segítséget nyújtani,
szakértõket hívnak. A gazdák körében nagy az igény a közgazdasági jellegû tájékoztatásra, hiszen
ebben az évben is jelentõs jogszabályváltozások léptek életbe.

Ugyanígy fontos kérdés többek
között a banki finanszírozás, a
földhasználati jog szabályozása,
így ezekben a témákban is lesz
elõadás az elkövetkezõ gazdanapokon.
– Több mint 300 ügyféllel dolgozunk együtt. Úgy véljük, a gazdanapok több mint egy évtizedes
története során összegyûjtöttünk
már annyi rutint, hogy látjuk és
tudjuk, mire van szükségük a termelõknek. Most már nagyon sok
fiatal gazda jelenik meg az elõadásokon, ebbõl látszik, hogy a termelõ szférában, ahogy családi vállalkozásunk esetében is, elkezdõdött
a generációváltás. A fiatalok nagyon lelkesek, de kevés tapasztalattal rendelkeznek, ezért felkészítésük a mai összetett gazdálkodási
viszonyok között nagy odafigyelést igényel. Örvendetes, hogy sok
a középfokú és felsõfokú szakmai
végzettségû fiatal. Ebbõl látszik,
hogy a generációváltásra már korábban és tudatosan készültek a
termelõk. Elõadásainkkal, tapasztalatainkkal a családi vállalkozások
zökkenõmentes átadását és átvételét is szeretnénk segíteni.
Balogh Rudolf, a 2014-es gazdasági év kilátásairól elmondta, az
enyhe tél hatására már megjelentek a kártevõk, ami a növényvédelem költségeit növeli, és ha folytatódik a jelenlegi csapadékszegény
idõjárás, az a terméshozam csökkenésében köszön vissza. Emellett
rosszak az árkilátások, sok a tartaléktermény a világban, így idén
vélhetõen nagy szükség lesz a jól
elõkészített kampánytervekre a
gazdáknak.

Egészségesebb Zalaszentiván
z Élhetõbb Zalaszentivánért Közhasznú
Egyesület az Új Magyarország Széchenyi
Terv, Társadalmi Megújulás Operatív
Program TÁMOP-6.1.2-11/1 – „Egészségre nevelõ
és szemléletformáló életmód programok – lokális
színterek” felhívás keretében 8,5 millió forint
vissza nem térítendõ támogatást nyert. A projekt
az Európai Unió és a magyar állam társfinanszírozásában valósul meg.

A

– A projekt fõ célkitûzése olyan életmódprogramok megvalósítása, melyek lehetõvé teszik a lakosság egészségi állapotának és életminõségének
javítását, ezzel hozzájárulva az elkerülhetõ halálozások, megbetegedések, fogyatékosságok megelõzéséhez, csökkentéséhez – mondta el érdeklõdésünkre Dormánné Péter Márta, az
egyesület munkatársa.
A projekt részeként az elmúlt év decemberében és idén januárban elõadást tartott a dohányzás, az alkoholés a kábítószerfogyasztás veszélyeirõl
a zalaszentiváni felsõ tagozatos általános iskolásoknak. Molnárné Musta Mónika, a Zalai Ifjúsági Bûnmegelõzési
Egyesület képviselõje a szenvedélykeltõ szerek egészségre és a társas kapcsolatokra gyakorolt hatásait, jogi következményeit ismertette. A gyerekek
nemcsak érdeklõdve hallgatták, de
kérdéseikkel és személyes véleményeikkel sem fukarkodtak. Egyetértettek
abban, hogy rengeteg veszéllyel jár a dohányzás,
az alkohol- és drogfogyasztás: „mindenki tudja,
hogy káros az egészségre, sõt halált okozhat, és
csak ablakon kiszórt pénz...
A két foglalkozáson az internet-használat veszélyeire is kitértek.
– A közösségi oldalakat nem csak barátaink, hanem csalók, bûnözõk, rosszindulatú emberek is látogatják – hangsúlyozta az elõadó, aki példákat és
zalai eseteket is említett a feltöltött fotókkal, a
megszerzett személyes adatokkal való visszaélésekre, beszélt a sértõ, fenyegetõ, megfélemlítõ levelekkel történõ online zaklatásról. A legnagyobb
baj, ha a gyermek internetes ragadozó céltáblájává válik.

– Az iskolások
még egy elõadás részesei lehetnek februárban, majd még
ebben a hónapban „Ciki a cigi” elnvezésû vetélkedõn számolhatnak be megszerzett ismereteikrõl –
tájékoztatott Dormánné Péter Márta. – A projekt
megvalósítása során települési egészségtervet készítünk a lakosság egészségi állapotáról, ez tartalmazza a közeljövõben megvalósítandó feladatokat. Arra számítunk, hogy a programban résztvevõk már rövid idõ alatt elsajátítják az egészséges
életvitelhez szükséges készségeket, bõvül tudásuk, javul egészségük iránti felelõsségérzetük.
Mindez hosszabb távon hozzájárul a lakosság élet-

minõségének javulásához és az egészségben eltöltött életévek számának növeléséhez.
A program a teljes lakosságot érinti, az óvodás
korúaktól az idõsekig. Nemcsak elméleti ismeretek átadására törekedünk, hanem egészségnapok, sportversenyek és sportfoglalkozás keretei
között aktívan meg is mozgatjuk a célcsoportokat. A programokon való részvétel ingyenes, ezekre meghívókkal, illetve a honlapon közzétett cikkekkel hívjuk fel a figyelmet.

