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Megjelenik Zala megye minden településén
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NÉGYMILLIÁRDOS FEJLESZTÉS A NAGYKANIZSAI KÓRHÁZBAN

Sürgõsségi osztály épült
Orbán Viktor a Kanizsai Dorottya Kórház két fejlesztési programjáBrünner Szilveszter, a kórház
nak zárásaként tartott avatón azt mondta: 2010-ben úgy gondolta, fõigazgatója elmondta: mintegy
négy év elteltével az lehet a legjobb hír, hogy egyetlen kórház sem 900 négyzetméteres területen
dõlt be, de ennél többre futotta Magyarország erejébõl.
kapott helyet a sürgõsségi osztály, ahol nyolc ágyon és két elkülöníthetõ helyen tudják fogadni a
– A magyar egészségügyi 300 milliárd forintot meghaladó betegeket. Az osztályt korszerû
rendszert biztos alapokra helyez- fejlesztés zajlik az ágazatban, és orvosi berendezésekkel szerelték
tük – hangsúlyozta. – A kórházak sikerült megfordítani a trendet, fel, a vizsgálók mellett az azonnaadósságát a négy évvel ezelõtti így a 2009-es szint alá szorult az li beavatkozásokat lehetõvé tévõ
120 milliárd forintról a ne- egészségügyi dolgozók elvándor- mûtõt alakítottak ki.
gyedével sikerült csökkenteni, lása – sorolta az eredményeket a
A két éve elindított közel 650
közel 400 program keretében kormányfõ.
millió forintos beruházáshoz eredetileg a nagykanizsai önkormányzat, mint fenntartó biztosította volna az önrészt, de az államosítás után végül a kormány
nyújtott 130 millió forint támogatást.
A diagnosztikai területet és a
mûtéti tömböt érintõ fejlesztések összesen 3 milliárd 360 millió
forintból valósultak meg. Ehhez
állami támogatásként 270 millió
forintot kapott a nagykanizsai intézmény. Modernizálták a mûtõket, megújult az intenzív osztály,
valamint a képalkotó diagnosztikai berendezések. Új helyre költöztették a mikrobiológiai labort
és a kórbonctant, a fõépületben
Fotó: Botár Gergely
új lifteket építettek be.
Orbán Viktor a kanizsai kórházban.

www.zalamedia.hu
Aktuális kínálatainkat megtekinthetik:
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Új kormányablakot avattak Lentiben
Megfelelve az országosan meghatározott, egységes arculatielem-felhasználás kritériumrendszerének, a régió és a kistérség elvárásainak, a 21. század követelményének, továbbá a kiemelt informatikai igényének Lenti Város Önkormányzatának Zrínyi utcai
épületében március közepén avatták föl a hét ügyfélpulttal rendelkezõ kormányablakot.

Dr. Deák Rita miniszteri biztos
ünnepi beszédében kiemelte: a jó
állam megteremtése újfajta gondolkodást kívánt meg, hogy az állampolgárok mielõbb érezhessék
az attitûdváltást. Mostantól már
nem kell tévelyegni a szak- és
közigazgatási szervek ügyfélszolgálatainak útvesztõiben, mert az
empatikus kormányablak ügyintézõi gyorsan és hatékonyan segítenek Lentiben is. Egységes
színvonalú, gyors, ügyfélbarát
hálózat kialakításán fáradoznak az
ország mintegy 300 helyszínén.

Kolon 21 Alapítvány (Zalaegerszeg)

Közhasznú jelentés 2013.
Záró pénzkészlet
Egyéb bevétel

2.119 E Ft
1 E Ft

Közhasznú tevékenységbõl bevétel

3.556 E Ft

Központi költségvetésbõl támogatás

1.150 E Ft

Kiadás:
Anyagjellegû ráfordítás

3.166 E Ft

1 fõ pályakezdõ foglalkoztatása

1.045 E Ft

Egyéb szolgáltatás, banki költség

303 E Ft

Közhasznú tevékenység 2013 évi eredménye: 193 E Ft
Az alapítvány az alapítói okiratban meghatározott céloknak
megfelelõen és az elõzõ évi programok hagyományai szerint végezte a munkáját. Ezek a programok kulturális és mûvészeti jellegûek voltak, külön figyelemmel a felnõttoktatás terén végeztek
kemény munkát. A határon túli magyarokkal való kapcsolattartás, a folklór, a hagyomány ápolása kiemelt szerepet játszott az
alapítvány életében.
2013-ban az alapítvány központi költségvetési szervtõl
1.150 E Ft támogatást kapott, míg a helyi önkormányzattól támogatásban nem részesült.
A közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõi juttatás nélkül
végezték munkájukat.

Lenti város további terveinek
sikeres megvalósításához erõt és
kitartást kívánva Vigh László országgyûlési képviselõ úgy fogalmazott: le a kalappal a helyiek
elõtt, mert ismét a gyõzelemre, a
sikerekre, a folyamatos fejlõdésre
szavaztak.
Rigó Csaba kormánymegbízott
aláhúzta, a kormányablak-avatás
Zalaegerszegen március 21-én
folytatódik és év végéig még öt
megyei helyszínen adnak majd át
olyan ügyfélbarát irodákat, ahol
az állampolgárok gyors és precíz

kiszolgálása a cél. Lenti ismét
gyarapodott egy szép intézménynyel, ahol nagy szakértelemmel,
empátiával rendelkezõ ügyintézõk kedvesen segítenek mintegy
negyedezer, az államigazgatással
kapcsolatos ügytípus szolgálatkész intézésében.
Horváth László polgármester
köszöntõjében rávilágított: a hivatal 3 évvel ezelõtti felújításakor
még nem gondolták, hogy a korábbi, földszinti okmányiroda helyén mostanra egy kulturált belsõ
térrel rendelkezõ ügyfélfogadó
rendszer fog kiépülni. Partneri
együttmûködéssel, rugalmassággal, találékonysággal sikerült kialakítani a helyet, ahol egyszerûen, hatékonyan, szakmai kompetenciával, az emberek elvárásaira
figyelve intézik az ügyeket reggeltõl estig.

MEGYE
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AKTUÁLIS

CSÖKKEN A KÖRNYEZET- ÉS TALAJSZENNYEZÉS PÁKÁN

Megújul a szennyvíztisztító-telep
A Válicka-parti pákai szennyvíztisztító-telep fejlesztésével az elavult technológiából eredõ nem megfelelõ tisztítási hatásfok javul,
valamint az iszapkezelés közép- és hosszú távon is megoldottá válik
– hangzott el az örömteli kijelentés a pákai közös önkormányzati
hivatal emeleti tanácskozótermében, ahol egy sajtónyilvános eseményen mutatták be a 301 milliós beruházási összköltséggel jövõ év júniusáig elkészülõ projekt részleteit.

Lukács Tibor polgármester (középen) beszélt a beruházásról.

MÛVELÉSRE
ÁTADANDÓ
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.

ELADÓ

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

Érd.: 06/30-696-6668

enti városa az „Egészségre nevelõ és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségekben” címû pályázati kiíráson közel 125 millió
forint összegû támogatást nyert.
Az „Öngyógyító Lenti Kistérség” projekt célja, hogy a gyógyító tevékenységei mellett erõsítse a rendelõintézet térségi
egészségfejlesztési szerepét, és
a lenti kistérség 51 települése
közül legalább 32 településének
bevonásával, 9 háziorvossal szorosan együttmûködve javítsa a
kistérség rossz egészségügyi
mutatóit. Egy „Egészségjárat”
program keretében a kistérség
településein is biztosítanak szolgáltatásokat. A program eredményeként létrejövõ partneri

L

A telep fejlesztésére alakult önkormányzati társulás elnökeként,
Lukács Tibor, Páka polgármestere
elmondta: 20 éve épült a mintegy
2000 felhasználó szennyvizét be-

fogadó és tisztító telep, ami mára
mindenképp modernizálásra szorul. Megvalósul Páka, Csömödér,
Kissziget és Ortaháza csatornahálózatának rekonstrukciója, vala-

mint az agglomeráció szennyvíztisztító-telepének technológiai fejlesztése és kapacitásbõvítése oly
módon, hogy az Alsó-Válicka patak
elszennyezõdése is jóval kisebb
mértékû lesz a jelenleginél. A csatornahálózat rekonstrukciójával
csökken a szennyvíz elfolyásával
járó kockázat, így megelõzhetõ a
felszín alatti víz, illetve a talaj
szennyezõdése. Az önkormányzati
tulajdonlású új szennyvíztisztító
telepet továbbra is a Zalavíz Zrt.
fogja üzemeltetni.

ÖNGYÓGYÍTÓ LENTI KISTÉRSÉG

Egészségfejlesztési irodaavató
együttmûködés segíti az életmódváltást, új betegklubok,
életmódváltó klubok alakulnak,
a meglévõk pedig megerõsödnek – hangzott el.
A projekthez kapcsolódva a
közelmúltban átadták a dr.
Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelõintézet Egészségfejlesztési
Irodáját (EFI). Az ünnepségen
megjelenteket elsõként Horváth
László, Lenti Város polgármestere köszöntötte, majd Vígh

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

László országgyûlési képviselõ
mondott köszöntõt. A programhoz kapcsolódó konferenciasorozat részeként Gáspár Lívia az
Öngyógyító Lenti Kistérség projektmenedzsere elõadásában az
összefogás jelentõségét kiemelve bemutatta a rendelõintézetet, felvázolta az egészségügyi
ellátást, érintve az aprófalvas
település szerkezetû falvakat.
Nagyon magas a daganatos
megbetegedések száma, és a

A tananyag kidolgozója Gaál
Ottó 27 nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon. Három dolog, amiért
érdemes ezzel a tananyaggal tanulni:
1. A könyvben szereplõ 8000
kétnyelvû mondatrész, mondat
és a hanganyag megtanít beszélni – tanári segítség nélkül.

halálozási arány, magas a
hypertonia és agyérbetegségek
okozta halálozás, nemcsak a
lenti kistérségben, de országosan is, ezért fontos az EFI szakembereinek tevékenysége. A
mozgáshiány és elhízás mérséklését célul kitûzve 54 kampányszûrés, és 18 komplex szûrés keretében szólítják meg a rizikócsoportba tartozókat, segítve a
betegségek korai felismerését
és hatékony kezelését.

Színes selymek,
fodrok, csipkék
Színes selymek, fodrok,
csipkék, a divat változásai
1830 és 1940 között címmel
nyílt kiállítás március 12-én Zalaegerszegen, a Göcseji Múzeumban.

A kiállításon a korabeli ruhák
mellett régi divatrajzokat, fotókat, a Festetics Kastélymúzeum
könyvtárából származó eredeti
divatfotókat mutatnak be, és
betekinthetünk egy 19. századi
varrószalonba és fehérnemûvarró mûhelybe is. Bemutatják
a nõi-, a férfi-, a gyermek- és a
fehérnemûdivat változásait, korabeli fotókon illusztrálják, hogy
milyen hatással volt a sport az
öltözködésre. Felvonultatják a
viseletekhez tartozó kalapokat,
cipõket, a látogatók választ
kaphatnak azokra a kérdésekre
is, hogy mire szolgált a cipõgomboló, vagy a kesztyûtágító.
Választ kaphatunk a kérdésre; társadalmi osztálytól és napszaktól függõen hányszor kellett más-más ruhát ölteni a fõúri hölgyeknek és hányszor a
polgárasszonyoknak. A tárlaton
bemutatott ruhák csodaszép,
eredeti darabok, az egyik öltözetet például egy zalatárnoki
polgárasszony viselte az 1900as években.
Az idõszaki kiállítás május
18-ig tekinthetõ meg Zalaegerszegen.

www.kreativnyelv.hu
Gaál Ottó nagysikerû tankönyveinek
bemutatója Zalaegerszegen és Keszthelyen!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló
beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!

ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, HORVÁT
SPANYOL, SVÉD, DÁN, NORVÉG, OROSZ,
PORTUGÁL, HOLLAND, ESZPERANTÓ
tananyagok megtekinthetõk és
21.990 Ft-os egységáron megvásárolhatók:
2014. március 19-én (szerda) és 26-án
rel való megismerkedést. Azóta
ugyanis Virág kilenc, Blanka
pedig tizenhárom nyelvbõl szerzett középfokú nyelvvizsgát. Zsófi pedig 18 éves „kreatív nyelvtanuló", negyedikes gimnazistaként már tíz nyelvbõl vizsgázott
sikeresen, teljesítménye korosztályában egyedülálló.
Könnyedén, három-négy havonta tettek középfokú nyelvvizsgát, a felkészüléshez kizárólag a
Kreatív Tananyagot használták.
Figyelem, manapság gyakori,
hogy a középfokú nyelvvizsga
hiánya miatt a végzõsök fele nem
veheti át diplomáját!

2. A könyv tartalmazza a középfokú nyelvvizsga nyelvi anyagát – ezt a lányok eredményei is
bizonyítják.
3. Kiváló módszer újrakezdésre, szinten tartásra, sõt – újra elõvéve – bármikor felfrissíthetjük
vele nyelvtudásunkat anélkül,
hogy be kellene iratkoznunk egy
nyelvtanfolyamra.
További információ az alábbi
honlapon található, illetve az elõadáson, ahol elmondjuk a titkot,
hogyan lehet minden olyan emberbõl sikeres nyelvtanuló, aki
valóban komolyan gondolja,
hogy elsajátít egy idegen nyelvet.

(szerda) 17–19 óráig
Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1.
(volt Zalaterv-székház)
I. emelet nagyterem.
Keszthelyen, Balaton Kongresszusi Központ
Básti Lajos Termében
2014. március 21-én és 28-án (pénteken)
17–19 óráig

Kiadó: ZALA-LAP Kiadói Kft. N Felelõs kiadó: Lukácsffy Dénes N ZALAI NAPLÓ N ISSN 1217-8403 N Felelõs szerkesztõ: Lukácsffy Dénes N Szerkesztõ: Vadas Zsuzsa NSzerkesztõség és kiadó: 8900
Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. N Pf.: 199 N Telefon/fax/üzenetrögzítõ: (92) 599-353, telefon: (92) 599-354 N Marketing: Dr. Varga Zoltánné 06-30/9168-670 N E-mail: info@zalamedia.hu
N HÉVÍZ, KESZTHELY ÉS VIDÉKE N ISSN 0866-5575 N Felelõs szerkesztõ: Vadas Zsuzsa N Szerkesztõség: 8360 Keszthely, Mártírok u. 2. N Telefon/fax/üzenetrögzítõ: (83) 777-487 N E-mail:
caspress@keszthelynet.hu N Marketing: Szeglet Matild 06-30/628-0785 NIrodavezetõ: Szabóné Molnár Zsuzsa N A Zala-Lap Kft. munkatársai: Antal Lívia 06-30/696-6668, Borda Menyhért, Inkovics
Gábor, Nemes Norbert, Pánczél Petra N Nyomtatás: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy N Felelõs vezetõ: Lõrincz Endre ügyvezetõ N Terjeszti a ZALA-LAP Kft.

MEGYE

KRÓNIKA
Zala az elmúlt száz évben Magyarország egyik legnagyobb
változásokat megélt megyéje,
hiszen 1910-ben még – az akkori népszámlálási adatok szerint –
az ország egyik legelmaradottabb, legfejletlenebb térsége
volt, majd az olajmezõk feltárásának és a turizmusgazdaság kiépülésének következtében látványos elõrelépés, fejlõdés következett be.

Az 1990-es évek elején azonban ismét válságos évek következtek a zalai gazdaság életében,
amelyekbõl csak az ezredforduló
idejére sikerült kilábalni. Az ezt
követõ néhány éves fellendülést
követõen azonban – 2002–2010
között – egyes területeken pozícióvesztés jellemezte a megyét, s
az itt megtelepedett multinacionális cégek közül a legnagyobbak
leépítették termelésüket. Ezt jórészt ellensúlyozni tudták a helyi
vállalkozások, s néhány újonnan
megjelenõ cég, de hangsúlyossá
vált különösen a kistelepüléseken, hogy az elérhetõ közelségben lévõ térségi központokban
kell több munkahely.
– Zala most versenybe száll. A
megye meglévõ adottságaira,
erõforrásaira alapozva olyan több
elemû fejlesztési koncepciót dolgoztunk ki, amely megvalósulása
esetén biztosítja, hogy 2020-ra
eséllyel teremtsük meg a munka,
a gyarapodás és a versenyképesség térségi gazdaságát – mondta
Manninger Jenõ, a megyei közgyûlés elnöke. – A 2030-ra elérni
kívánt hosszú távú célunk, a „gazdag és harmonikusan fejlõdõ, zöld
Zala” megteremtése érdekében el
kívánjuk érni, hogy minden zalai
ember megélhesse zalaisága lényegét, a természettel és hagyományaival összhangban élõ, nemzetközileg versenyképes termékeket és szolgáltatásokat elõállító
szabad vállalkozások és önszervezõdõ közösségek dinamikus létét;
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VIDÉKFEJLESZTÉS, FALUSI KISVÁLLALKOZÁSOK

Zala versenybe száll
termelõk részére történõ gazdaságátadás ösztönzésére – jelezte
Manninger Jenõ – olyan pályázati
rendszert dolgoznak ki, amely a
mezõgazdasági
tevékenység
iránt elhivatottságot érzõ, a termeléssel élethivatásszerûen foglalkozni kívánó leendõ fiatal gazdálkodók indulásához megadja a
szükséges segítséget és mérsékli
a gazdatársadalom elöregedését.
Gazdánként mintegy 40 ezer
eurós alapösszeggel kalkulálnak.

Manninger Jenõ
a Hévíz–Zalakaros–Keszthely–Zalacsány turisztikai desztinácó kiemelt fejlesztésével Zala az ország
egyik legnépszerûbb turisztikai
célpontjává váljon; Zalaegerszeg
és Nagykanizsa részvételével létrejöjjön a Dunántúl meghatározó gazdasági jelentõségû jármûipari és mechatronikai központja; a közszolgáltatások kiemelkedõ minõségben álljanak a
zalaiak rendelkezésére; megyénk
a horvát–magyar–osztrák–szlovén
együttmûködés szervezõ erejévé
és az ebbõl fakadó elõnyök kihasználójává váljon.
– Rendkívül fontos ezenkívül
a Vidékfejlesztési Operatív Program készítése.
– A tervek szerint a 7 éves ciklus alatt mintegy 65 milliárd forintos keret áll majd rendelkezésre a fiatal gazdálkodók vállalkozási tevékenységének megkezdéséhez nyújtandó támogatásokra, illetve az idõs gazdák által fiatal

– Kiemelten fontos és támogatandó cél a vidékfejlesztésben az úgynevezett rövid ellátási láncok kialakítása, mûködésük
segítése.
– Igen, mert általuk lehetõvé
válik, hogy a termelõ saját maga
vagy valamilyen együttmûködés
részeseként értékesítse termékeit a végsõ fogyasztóknak. Mindez
megvalósulhat úgy, hogy a gazda
saját lakókörnyezetében, falusi
vendégasztalon vagy termelõi

piacokon, vásárokon értékesíti
termékeit, de lehetõség van
mozgó bolttal vagy házhozszállítással megoldható rendelésre
történõ kiszállításra is, ami lehetõvé teszi a friss, környékbeli gazdaságokban elõállított élelmiszerek vendéglátásban, közétkeztetésben való megjelenését. Úgy
számolunk, hogy erre a programra mintegy 30 milliárd forint áll
majd rendelkezésre a következõ
7 évre.

A földtulajdon és a haszonbérletek átrendezõdése a Fidesz
programja szerint abba az irányba
változik, hogy minél többen gazdálkodhassanak és éljenek meg a
földbõl, külön támogatja és ösztönzi az állattartást, és felülrõl
szervezve is segíteni fogja, hogy
az élelmiszer feldolgozás is a térségben történjen. A vadkárok
esetében pedig meg kell akadályozni, hogy egyes vadásztársaságok kibújjanak a fizetés alól.
A következõ ciklus feladata
lesz – fogalmazott Manninger
Jenõ –, hogy az erdõkbõl is több
haszon jusson a helyben élõ embereknek. A tervek szerint fafeldolgozó üzemeket is kellene létesíteni. Ezenkívül nagyon fontos, hogy a falusi kisvállalkozások könnyebben kapjanak hitelt,
ezt szolgálják a központi törekvések is.

140 ZALAI ÖNKORMÁNYZAT RÉSZESÜL TÖBBLETFORRÁSBAN

Zalaszentgrót kapja a legtöbbet
megyében 140 település részesülhet összesen
1 milliárd 283 millió forintnyi támogatásban. Ezek az
önkormányzatok nem halmoztak
fel adósságokat, s most többletforráshoz jutnak a kormány döntése értelmében – jelentette be
Manninger Jenõ, a Zala Megyei
Közgyûlés elnöke sajtótájékoztatóján.
A részletekrõl elmondta, a Fidesz-kormány elsõ körben az eladósodott önkormányzatok tartozásait vállalta át, mert a
2002–2010 közötti szocialista
kormányzás alatt az önkormányzati szektor hitelállománya
a hatszorosára nõtt. Az újabb lé-

A

MEGYEI SAJTÓNAPI FOGADÁS

pés, hogy a felelõsségteljesen
gazdálkodó zalai önkormányzatokat is levegõhöz juttatja, és
ezáltal lehetõvé teszi, hogy kihasználhassák a 2014–2020-as
európai uniós költségvetési ciklus lehetõségeit. Az állam ezzel
ismeri el a jó gazdálkodást. Azok
az önkormányzatok, amelyeknek tartozását korábban az állam átvállalta, most nem részesülnek támogatásban.
Manninger Jenõ kiemelte, ez
a kormányzati döntés azért is
fontos, mert az állami támogatás nagy segítség a jól gazdálkodó önkormányzatok fejlesztési
elképzeléseinek megvalósításához. Zala megyében a lakosság-

szám arányainak megfelelõen
140 település jut többletforráshoz most. Kiemelkedik Zalaszentgrót
önkormányzata,
amely 181 millió forintot kap. A
támogatások összegét a lakosságszám alapján kiszámolva, és
összevetve a hasonló lakosságszámú települések adósságátvállalásának átlagos összegével
határozták meg. Gyenesdiás 112
millió, Vonyarcvashegy 44 millió,
Balatongyörök 20 millió forint
fejlesztési támogatáshoz jut. A
kisebb településeknek is jól jönnek a támogatási összegek, többek között Kemendollárnak,
Búcsúszentlászlónak, Pakodnak,
Garaboncnak, Zalaszentlászló-

nak, Nagykapornaknak vagy
Nemesbüknek a megítélt 10–10
millió forint, vagy Balatonmagyaródnak,
Kisbucsának,
Nemeshetésnek, Zalaistvándnak
a 6,5–6,5 millió forint.
A BM-rendelet szerint az érintett települések a kapott többletforrást belterületi út, híd vagy
járda építésére, felújítására, karbantartására, vízrendezési és
csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására, továbbá
közcélú feladatot ellátó, önkormányzati tulajdonban lévõ épület felújítására, energetikai korszerûsítésére, valamint településrendezési tervek készítésére
használhatják fel.

ÚJABB BERUHÁZÁSOK A KOLPING HOTELBEN

A
családok
igényeire
hangolva
Tisztesség és hitelesség a tájékoztatásban
Dr. Halász Gabriella, a Szociális
A sajtó sokat segített abban, hogy munkájuk és törekvéseik híre eljutott az állampolgárokhoz – fogalmazott Rigó Csaba, Zala megyei kor- és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság
mánymegbízott a szabad sajtó alkalmából tartott fogadáson a zala- Zala Megyei Kirendeltsége igazgatója azt mondta, miután a legelegerszegi Arany Bárány Hotelben.
esettebb és legrászorultabb célcsoport ellátásával foglalkoznak, a
Párhuzamot vonva a Nemzeti ben fontosnak számított, hogy a sajtó többször ír róluk, de többnyidal Talpra magyar kezdetû sorával megye feladataiban történt válto- re csak akkor, ha valamilyen építazt mondta, 2010-ben a kormány zások érhetõ módon eljussanak az kezésrõl, vagy ha ellátotti panaszaz ország talpra állításába fogott, állampolgárokhoz. Mint fogalma- ról van szó. Arra kéri a sajtót, leami sikerrel járt, s mára már érzé- zott, nemcsak a sajtótól, de min- gyen továbbra is segítségükre abkelhetõk a számos területen vég- den közszereplõtõl elvárható az ban, hogy ezen emberek társadalmi elfogadottsága jelentõsen növekedjen. Azt is szeretnék, hogy az
ellátási formák újragondolásával
kapcsolatos jövõbeli terveik is eljussanak a társadalomhoz.
Pácsonyi Imre, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Zalaegerszegi Tankerületének igazgatója arról beszélt, nagy a felelõsségük, mivel a legifjabb generáció
nevelése nyugszik vállaikon. A felelõsségnek éppen ezért a sajtó részérõl is meg kell jelennie. Üdvözlendõ, hogy a médiában újságírói
ambíciókat dédelgetõ fiatalok is
helyet kapnak, akik példaképpé
válhatnak diáktársaiknak. Továbbra
bement átalakítások pozitív hatá- õszinteség, tisztesség és hiteles tá- is nyitottak, de leginkább az iskolásai. Ilyen volt a közigazgatás át- jékoztatás, mert csak így lehet kat, diákokat, pedagógusokat keszervezése is, melynek eredmé- együtt gondolkodni. Ennek az ér- ressék meg, az õ sikereikrõl, erednyeként sorra nyílnak a kormány- tékrendnek a zalai sajtóorgánu- ményeikrõl számoljanak be, kérte
a sajtótól.
ablakok, az új típusú ügyintézés mok nagy többsége megfelel.
színterei a megyében és országDr. Farkas Tibor, a Zalaegerszegi
A rendezvényen bejelentették,
szerte. Emlékeztetett arra, hogy Rendõrkapitányság vezetõje úgy hogy március 15-e alkalmából milegutóbb Lentiben adtak át új kor- vélekedett, a sajtó tevékenysége niszteri elismerésben részesült
mányablakot, amelybõl öt lesz nagyon fontos, hogy az állampol- Szalai Gáborné, a kormányhivatal
gárok jobban megismerjék felada- pénzügyi fõosztályvezetõje valamég a megyében.
Dr. Pál Attila, a megyei önkor- taikat, s megértsék azt, hogy az el- mint Sós Katalin Andrea ügyintézõ.
mányzat alelnöke kiemelte, az el- lenõrzések nem ellenük, hanem Rigó Csaba pedig a Honvédelemért
múlt években korrekt és kiegyen- értük vannak. A megyei sajtó e te- Kitüntetõ Cím I. fokozatát vehette
súlyozott kapcsolatot ápoltak a saj- kintetben közvetítõ szerepet tölt át munkája elismerésül.
AL
tóval. Ebben az együttmûködés- be, ezért köszönet illeti.

Az egyedülálló családbarát szolgáltatásairól híres
alsópáhoki Kolping Hotel életében a 2013-as esztendõ
az építkezések éve volt. Egy teljes lakóépület, a családi
élményfürdõ, valamint a wellness- és egészségközpont
felújítása után megszépülve, minden tekintetben a családok igényeire hangolva ünnepli 18. születésnapját idén
a nagykorúvá érett hotel.

Lázár János, a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár avatóbeszédében hangsúlyozta: „A Kolping
Szövetség és a magyar kormány
társadalmi küldetésének középpontjában egyaránt a család áll”.
Éppen ezért fontos törekvésük,
hogy minden támogatást, segítséget és bátorítást megadjon a fiataloknak, hogy minél több gyermeket
vállaljanak. Ezt szolgálja az adórendszer, a fiatal nõk támogatása,
ahogy ebbe a szemléletbe illeszkedik az alsópáhoki hotel fejlesztéssorozatának támogatása is.

Gebhard Kaiser, az
augsburgi Kolping Képzõközpont elnöke gratulált a német és magyar Kolping
közösségek újabb sikeres projektjéhez. A beruházásnak köszönhetõen
szép és kényelmes terek jöttek létre. A magyar kormány családbarát
politikáját méltatva Adolf Kolpingot
idézte: „a család sorsa rövid vagy
hosszú távon egyaránt meghatározza az ország sorsát".
Baldauf Csaba ügyvezetõ igazgató a munkálatok nehézségérõl a
következõket mondta: „Valamennyi

Manninger Jenõ, a Zala Megyei
Közgyûlés elnöke a szálloda „odaadó csapatának” munkáját úgy
jellemezte: Példamutató elkötelezõdésük ösztönzõleg hat a megye fejlesztési elképzeléseinek
megvalósítására is. Ezek egyike a
Hévíz központú egészségturisztikai és gyógyászati centrum létrehozása.

munkatársunk egy éven át „háborús körülmények” között dolgozott
folyamatos üzem mellett.” A határidõre befejezett beruházás megvalósulásáért köszönetet mondott a
tulajdonosoknak. Hangsúlyozta,
mindez a jövõbe vetett hitet jelképezi, ahogy az elmúlt hat évben
megvalósított több mint kétmilliárd
forint értékû beruházás.

Az utolsó, modernizálásra váró
épület, a Gizella-ház teljes felújítása
során 12 kétágyas szobát alakítottak ki, valamint 14 családi apartmant rendeztek be, ahol a pár hónapos babával érkezõ családok is
otthonosan pihenhetnek. A tervezõk olyan színes vízi világot álmodtak meg a családi élményfürdõbe,
ahol minden korosztály még tartalmasabban pihenhet. Vizes játszótér
és a babamedence, a tekergõzõ kígyó alakú csúszda
a gyerekeket várja. A szülõk pihenését a finn szauna, míg az egész
családét gõz- és
aromakabin
és
sószoba egészíti
ki. A wellness és
egészségközpont
is teljesen átalakult. A különleges
hangulatú kényeztetõ birodalom a
Hanami Beauty&Spa nevet kapta,
ahol a párok akár együtt is kipróbálhatják a kényeztetõ testkezeléseket és masszázs rituálékat.
A közel 850 millió forintos beruházás az Új Széchenyi Terv Nyugatdunántúli Operatív Program keretében elnyert 258 millió forintos támogatással valósult meg.
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A 900 MILLIÓ FORINT ELNYERT TÁMOGATÁSSAL ELSÕK A FALVAK KÖZÖTT

TELEPÜLÉSKÉP

BERUHÁZÁSOKKAL FORMÁLJÁK IGAZI KISVÁROSSÁ

Zalaapáti a legsikeresebb pályázó Megépülhet a mentõállomás Zalalövõn

Zalaapáti nyerte el a 2007–2103-as uniós tervezési idõszakban a
legtöbb támogatást a Zala megyei falvak között. Úgy érték el ezt a
tiszteletre méltó elsõ helyezést, hogy valamennyi uniós pályázati projektjük esetében tartaléklistáról indultak. A település önkormányzata
és civil szervezetei a Leader-program kiírásain is eredményesnek bizonyultak, ezáltal plusz 100 millió forintot fordíthattak fejlesztésekre,
közösségi programokra. Pályázati sikerekkel kecsegtetett az azóta eltelt idõszak is; Vincze Tibor polgármestert kérdeztük.

– Mindez azt igazolja, hogy
megérte a sok fáradozás, hiszen
amit most látunk a településen, az
mind kitartás és feszített munka
eredményeként jöhetett létre.
Ezek egyike az általános iskola felújítása, ami április közepére fejezõdik be, a beruházás elszámolásának
határideje pedig május vége. A
munkálatok ideje alatt zökkenõmentesen mûködött az oktatás.
Épületbõvítéssel egy olyan nagy
befogadóképességû közösségi termet is létrehozunk, ami hiánypótló
e tekintetben. A közelmúltban hatodik alkalommal megrendezett
fánkkarneválon már láthatta is a lakosság ezt a teret. Az iskola rekonstrukciójával a jelenlegi önkormányzati ciklus egyik legfontosabb beruházása valósult meg.
Örömmel jelenthetem be, hogy a
2007–2013-as uniós költségvetési
idõszakban elnyert 802 millió forint
támogatással a dobogó legmagasabb fokára állhatunk a falvak között a megyében. Ennek köszönhetõen számos fejlesztéssel gazdagodhat, szépülhet településünk.
– Hogyan tovább? Milyen megnyert pályázatok várnak megvalósításra?
– Egy hónap múlva megkezdjük
az óvoda bõvítését. A 120 millió forintos beruházásban megépül egy
új épületrész, ahol a negyedik csoportszoba, tornaszoba és kiszolgálóhelyiségek kapnak helyet. Az új
csoportban bölcsõdei férõhelyeket
is biztosítunk, várhatóan 2015. január elsejétõl, segítve a munkába
visszatérni szándékozó édesanyákat. Egy újabb nyertes projektünkben a meglévõ kerékpárutat bõvítjük nyolcszáz méteres új szakaszszal. A volt vasúti hidat kerékpáros
hídra váltjuk, továbbá létesítünk
egy pihenõ- és rekreációs parkot,
ahol felnõttek, gyerekek egyaránt
játszhatnak, mozoghatnak. A KisBalaton könnyebb kerékpáros elérését szolgálja ez a hamarosan induló 180 millió forintos beruházás.
Egy KEOP projektben a házi komposztálás népszerûsítésébe fogha-

tunk bele. A lakosság tanfolyamokon vesz részt, az igénylõknek
250 komposztládát helyezünk ki,
melyek mellé önkormányzatunk
pluszban egy 120 literes kommunális edényt ad térítésmentesen. Itt
említem meg, hogy 2013-ig önkormányzatunk fizette a hulladékszállítás nagy részét, melyet 2014 második negyedévtõl a lakosságnak kell
megtérítenie, ezért az elmúlt év
végén az építmény- és házadót 45
százalékkal csökkentettük.

rint támogatáshoz jutott, amit
óriási sikernek könyvelhetünk el.
– Milyen lehetõségeik adódnak
munkahelyteremtésre?
– Széles Gábor nagyvállalkozó
tavaly decemberben megvette a
helyi ablak- és ajtótokgyártó üzemet. Ezt a profilt nem folytatják,
hanem más faipari tevékenységet
terveznek, 10–15 fõt foglalkoztat-

Március 15-i ünnepi mûsor helyi iskolások tolmácsolásában.
– A községháza melletti terület
sem marad ki a fejlesztésekbõl.
–Valóban, a Leader-program által támogatott 10,5 millió forintos
beruházásban egy háromszáz
négyzetméteres rendezvényhely-

Vincze Tibor
színt alakítunk ki, kis épülettel,
benne raktárral és mosdókkal.
Emellett a rendezvénysátrat is bõvíteni fogjuk. Az iskolában létrehozott közösségi tér benti, az új rendezvényszín szabadtéri programjaink megtartását szolgálja, mégpedig jobb körülmények között. A

Leader akciócsoportok átalakítása
kapcsán kiemelném, hogy az
Együtt
Egymásért
Egyesület
Zalaapáti folytathatja a munkát,
már nemcsak helyben, hanem az új
felállás szerint 23 településen, szolgálva annak 27 ezer lakóját. S még
mindig a Leadernél maradva, a
program révén közel 100 millió forint pályázati forrást tudtunk elnyerni az elmúlt idõszakban. Ezt
összeadva az elnyert uniós pályázatokkal, településünk 900 millió fo-

va. Egy másik vállalkozás varrodát
nyitna, amellyel további munkahelyek jöhetnek lére. A foglalkoztatottak munkahelyének megtartását úgy is próbáljuk segíteni, hogy
helyi és környékbeli vállalkozásokkal végeztetünk el bizonyos feladatokat, mint például az iskola felújítását. Úgy véljük, ha munkát
adunk, hozzájárulhatunk azon cégek mûködéséhez, ahol zalaapáti
lakosok dolgoznak. Megemlíteném
még a téli közmunkaprogramot,
amit 8–10 fõvel indítottunk el. A
munkaügyi központtól létszámbõvítést kértünk, ami meghallgatásra
talált, így közel 30 embert tudtunk
bevonni. A korábbi évekhez képest
ez jelentõs növekedés. Munkájuk
eredménye látszik közterületeink
ápoltságán, ami miatt már több
pozitív visszajelzést kaptunk a lakosságtól.
– A Zalaapáti Ifjú Polgára babakötvény bevezetése jó visszhangra talált.
– Nagy eredménynek tartom,
hogy a babakötvény 2008-as bevezetése óta több mint száz fõvel
gyarapodott településünk lélekszáma. 2013-ban adtuk át az eddigi
legtöbb babakötvényt 21 kisbaba
részére. Az „elsõ polgárok” idén
mennek iskolába. Szeretnénk tovább vinni ezt a programot, hogy 18 éves
kor után is támogathassuk fiataljainkat
immár a felnõtté válásban és családalapításban. Vannak önkormányzati tulajdonú épületeink és területeink is, ahol barnailletve zöldmezõs beruházással szociális
bérlakásokat alakítanánk ki, ezért bízunk
abban, hogy lesznek
újból pályázati lehetõségek. A lakosság
megtartása valamint
az intézmények fenntartásának biztosítása
vezeti ezen szándékainkat, ami legalább
annyira fontos önkormányzatunk számára, mint a beruházások általi településfejlesztés.
2002 óta vagyok polgármester,
így hosszú idõszakra tekinthetek
vissza. Semmit nem kaptunk ajándékba, mérhetetlenül sok munka
és erõfeszítés áll elért eredményeink mögött, amelyre joggal lehetek
büszke, s amelyet közösen értünk
el a képviselõ-testülettel valamint
a lakossággal együtt – mondta végül Vincze Tibor.
Antal Lívia

Szabadidõközpont és szabadtéri színpad, a civil ház bõvítése
inkubátorházzá, az iskolakonyha felújítása, a Szent Márton útvonal megismertetése valamint a mentõállomás megépítése szerepel Zalalövõ pályázati forrásokkal támogatott fejlesztési feladatai között. A településen az elmúlt év októberén öt független jelölt közül Pintér Antalt, a Salla Mûvelõdési Központ és Könyvtár
korábbi igazgatóját választották polgármesternek, vele beszélgettünk minderrõl.

– Negyedik alkalommal jelöltettem magam polgármesternek, s most az idõközi választáson elnyertem a szavazók nagy
többségének bizalmát. Azért indultam ismét, mert úgy látom,
végre el kell mozdulnunk a holtpontról, ahol jelenleg a település
áll. Korábban több lehetõség is
kihasználatlanul maradt, de még
most sem késõ, hogy kis lépésekkel az ide látogató számára is élhetõ, szerethetõ kisvárossá formáljuk Zalalövõt. Ebben az elképzelésben a külcsín is fontos, így
már megkezdtük járdáink, útjaink, parkjaink tavaszi rendbetételét. A téli közmunkaprogramban foglalkoztatottak végzik ezt
a feladatot, melyhez eszközöket
is kaptunk a munkaügyi központtól.
– Milyen további célokat tûzött ki?
– Rendkívül fontosnak tartom
a már elnyert és megkezdett
projektek megvalósítását, ezen
dolgozunk most, hiszen 2014.
december végére el kell készülnünk velük. Ezek egyike a Borostyán-tónál megépítendõ közel
nyolcvan négyzetméteres szabadtéri színpad, alatta kiszolgáló
helyiségekkel. Ez egy betonalapú
faszerkezetû építmény lesz, ami
a Zala Menti Napok záró programja mellett lehetõséget biztosít egyéb szabadtéri rendezvény
megtartásához. A Zala folyó partján egy ifjúsági szabadidõ- és
lovasparkot létesítünk, ahol helyet kap egy játszótér is, ami még
nincs a településen. Az elmúlt év
decemberében megalakult a
Zalalövõ és Környéke Lovassport
Egyesület, amely Zalalövõ mellett
Göcsej és Zalacsány térségét öleli
fel, csatlakozva az északnyugatmagyarországi lovassporthoz.
Célunk, hogy házigazdái és lebonyolítói legyünk a megyei fogathajtó versenyeknek. Ezen a rendezvénytéren kialakítunk egy
szánkópályát
mesterséges
dombbal, valamint egy betonozott területet a mobil szabadtéri
színpadnak. A turisztikai vonzerõ
növelése mindkét beruházás
egyik fontos célja.
– Mit szolgál a civilház bõvítése?
– Egy mini inkubátorházat hozunk létre az új épületrészben,
ahol internet-eléréssel, tárgyalóhelyiséggel irodai szolgáltatást
nyújtunk helyi vállalkozók számá-

ra. Ebben a projektben pályázati
tanácsadást is biztosítunk, valamint a helyi kistermelõk számára
egységes arculatú mobil pavilonokat készítünk, amit használhatnak majd a vásárokon.
Az egész napos iskola bevezetésével megnövekedtek az étkeztetési feladatai a már elavult
iskolakonyhának. Felújítása mellett új konyhai gépeket, edényeket is beszerzünk. Az elõbb említett négy projektre civil szervezeteink nyertek támogatást.
A Donji Martijane-tõl Szombathelyig vezetõ Szent Márton
európai kulturális útvonal keresztülhalad egyik zártkertünkön, a Pacsa-hegyen. Csak egy

ismertetõtábla jelzi ezt a városközpontban. A vallási turizmust
szolgáló projektünkben éppen
ezért iránymutató és ismertetõ
táblákkal tesszük láthatóbbá ezt
az útvonalat. Szeretnénk hozzácsatlakoztatni a korábban vállalkozók és az önkormányzat által
rendbe tett zarándokhelyet, a
Borosán-völgyet, ahol forrás, a
II. világháború befejezésére készült emlékmû és keresztút található.
– Teljesül-e Zalalövõ régi vágya, a mentõállomás létesítése?
– Igen. Örömmel számolhatok
be arról, hogy áprilisban megkezdik az ásatásokat, ami hat hétig
tart, és utána az építkezés is
megindul az egészségügyi központ mögötti területen. Az új
mentõállomáson két mentõautó
áll majd készenlétben. Azt szeretnénk, hogy az egyik rohammentõ legyen, mert nincs ilyen tizenhét kilométeres körzetben. Bízunk abban, hogy visszaállhat az
orvosi ügyelet is, melynek meg-

Felvonulás a Murci-fesztiválon. (korábbi felvétel)

Pintér Antal
szûnését nagyon sérelmezi a lakosság.
– Nagyon sokat vártak a 86os elkerülõ út megépítésére is?
– Naponta kétezer-kétezer-ötszáz kamion vágtat keresztül a
településen, ami elviselhetetlen
és rendkívüli terhelést jelent.
Március elsejétõl elkezdõdtek a
munkálatok, amit várhatóan
2016 augusztusára fejeznek be.

Két és fél évet kell kibírnunk addig. Azt szeretnénk, hogy helyi
vállalkozók is részt vállalhassanak
a kivitelezésben. A termálterveinkrõl sem mondunk le, de legeslegfontosabb a munkahelyteremtés. Dolgozunk azért, hogy
ipari parkunkba minél több vállalkozás települjön be.
Szeretnénk ösztönözni a lakosságot arra is, hogy adjanak újból esélyt a kiskerti növénytermesztésnek és állattartásnak. A
Csütörtök-hegyen már van víz és
villany is, melynek kiépítését a
Pacsa-hegyen is tervezzük. Persze lenne még sok fontos feladat, mint a járdák, belterületi
utak és belvízelvezetõ árkok felújítása. Óriási teher, hogy a helyi
adók elvonásából adódóan az iskola fenntartásához 29 millió,
míg a társulásban mûködtetett
óvoda fenntartásához 12 millió
forinttal kell hozzájárulni. Ha
ezen összegeket megkapnánk állami finanszírozásban, rendbe
lennének útjaink, járdáink.
Pintér Antal polgármester
úgy véli, ezek a projektek
hozzájárulnak
ahhoz,
hogy Zalalövõ igazi kisvárossá váljon, ahol megtalálják boldogulásukat az
itt élõk, és ahová szívesen
térnek vissza az elszármazottak és a vendégek. Sokat kell még dolgozni
ezért, ahogy idén is akad
elvégzendõ feladat bõven. Emellett megtartják
közösségi rendezvényeiket. Májusban civil majálist rendeznek, júniusban
Szent Iván-éji találkozót,
augusztusban a Zala Menti Napokra, októberben a
Murcifesztiválra invitálják
az érdeklõdõket.
A. Lívia

MEGYE

KITEKINTÕ
Közeleg az önkormányzati ciklus vége, ami jó alkalom az értékelésre, az elvégzett munka
számbavételére. Igaz még jó néhány hónap van hátra, így Nagykapornak önkormányzata kihasználja ezt az idõszakot arra, hogy
a már megkezdett illetve tervezett beruházások megvalósításával méltóképpen fejezze be ciklusprogramját.

– A sportöltözõ épülete már
áll, és nyáron a temetõben is elvégezzük a szükséges munkálatokat. Ezzel tulajdonképpen egy
nyolc éves idõszak zárul, vagyis
két önkormányzati ciklus, melyben valóra tudtuk váltani elkép-

BERUHÁZÁSOKKAL ZÁRJÁK A CIKLUST NAGYKAPORNAKON

Sportöltözõ, temetõ, orvosi rendelõ
– Említene néhányat ezekbõl?
– Ha a beruházásokat nézzük,
mindenképpen ki kell emelnem az
intézményi korszerûsítéseket, melyek az idõsek otthona, a turistaszálló, az óvoda, az általános iskola, a faluház megújítását tették lehetõvé. Valamennyi fejlesztés
megvalósítását pályázati támoga-

Épül a sportöltözõ.
zeléseinket a képviselõ-testülettel együtt – kezdte az értékelést
Sifter Péter, Nagykapornak polgármestere. – Persze, nem ment
minden simán, mert az élet ezer
más dolgot hozott. A változásokhoz azonban jól alkalmazkodtunk,
ami munkánk eredményeiben is
megmutatkozott. Az idõközben
megjelenõ pályázatoknak köszönhetõen olyan fejlesztéseket is
megvalósítottunk, melyeket a
nyolc illetve négy évvel ezelõtti
választási programunkban nem
terveztünk.
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tás segítette, ahogy a faluház udvarán lévõ játszótér létesítését is.
Az intézményi felújításokban nagy
hangsúllyal esett latba az energiahatékonyság növelése a dologi kiadások csökkentése érdekében.
– Az építkezések mellett mit
tartott még fontosnak?
– Miközben sok minden épült
és szépült, a mozgalmasnak nem
nevezhetõ közösségi élet fellendítésén is dolgoztunk. Reményünk,
hogy összetartó és tevékeny közösséggé váljon a falu lakossága,
csak részben teljesült, ezért nem

lehetünk elégedettek ezen a téren. Nehéz a karosszékbõl kimozdítani az embereket. A színvonalas
karácsonyi koncerten is csak kevesen jelentek meg. Elgondolkodtató, hogy a helyi ingyenes programoknak (például a karácsonyi koncert vagy a Csík zenekar falunapi
fellépése) kevés a nézõközönsége,
miközben ugyanezen elõadásokat
drága pénzért megtekintik Zalaegerszegen.
– A közösségi életének fellendítése terén telitalálatnak bizonyult a népes vendégsereget
megmozgató
Countryés
Gasztrofesztivál elindítása.
– Örülök, hogy így látja. Önkormányzatunk elhatározta, hogy
olyan egyediséget visz bele a falunapba, amelybõl hagyomány lehet, és amely évekkel eggyé válhat a település nevével. A kétnapos fesztivált idén harmadik alkalommal rendezzük meg saját forrásból, melynek elsõ napja értelemszerûen a country életérzés,
míg második napja a gasztronómia
jegyében telik. Már most két társaság is bejelentkezett, hogy kulturális mûsort adnának elõ.
– Nagykapornak azon jól gazdálkodó zalai települések egyike,
amely most többletforráshoz juthat a kormányzati döntés értelmében.
– Panaszra nincs okunk, de az
önkormányzati rendszer új finanszírozásának korántsem haszonélvezõje településünk. Ezt anyagi
szempontból értem, ugyanis jól
gazdálkodtunk a rendelkezésre álló forrásokból, nem vettünk fel hitelt semmire, (ezzel talán hibát is

Virágos terek a megújított faluház mellett.
követtünk el), így
nekünk semmit sem
tudtak elengedni az
adósságkonszolidáció során. Ma már
sajnálom, hogy nem
vettünk fel hiteleket.
– Milyen célra
fordítják az egyszeri
tízmillió forintot?
– A tízmillió forintos többletforrást
rendeletben meghatározott
célokra
használhatjuk fel. Az
ötvenes
években
épült orvosi rendelõt
szeretnénk ebbõl kívül-belül
rendbe
tenni, többek között
kicseréljük a nyílászárókat, felújítjuk a
vizesblokkot és a tetõszerkezetet. Saját

erõbõl és társadalmi munkával a
temetõben felújítjuk a ravatalozót, térkövezzük a sétányokat,
parkosítunk, és padokat helyezünk
ki. A temetõ rendbetételére korábban beadott pályázatunk sajnos nem nyert támogatást.
Ugyancsak többször próbálkoztunk pályázattal a sportöltözõ
megépítésére, mely végül egy
Leader-kiírás által sikerült. A beruházást az önkormányzat saját erõvel támogatja, az önkéntesek pedig társadalmi munkával. A közösségi feladatokat vállalóknak ezúton is köszönetet szeretnék
mondani. Úgy tervezzük, hogy
ezeket a munkákat a nyárra, illetve még az októberi önkormányzati választások elõtt befejezzük.
Sifter Péter, mint mondta,
nem indul a polgármesteri posztért. Két ciklusban dolgozott
együtt a képviselõ-testülettel,
hogy jobb életkörülményeket teremtsenek Nagykapornak lakói
számára. Munkájuk eredményeként úgy szeretne felállni a polgármesteri székbõl, hogy teljesítették ezen idõszakra vonatkozó
vállalásaikat.

Ahogy a vadnyugaton... Tavalyi felvétel a Country fesztiválról.

ESÉLYEGYENLÕSÉG A KÖZLEKEDÉSBEN

„Lehetõségautót” adtak át
Mozgáskorlátozottak, vakok és látássérültek, siketek és hallássérültek, értelmi fogyatékosok és autisták közlekedését segíti az
állam azzal a támogatási formával, melynek révén akár fél áron
juthatnak új és használt autóhoz. A megyében az elsõ „lehetõségautót” ünnepélyes keretek között adták át tulajdonosának a zalaegerszegi kormányhivatal elõtt.

Vigh László országgyûlési képviselõ az átadást megelõzõ sajtótájékoztatón elmondta, a kormány ezen programjának célja,
hogy megkönnyítse a fogyatékkal
élõk életét, biztosítsa esélyegyenlõségüket a közlekedésben,

Dr. Egyed Péter, a Zala Megyei
Gyámhivatal vezetõje úgy vélekedett, a számok azt mutatják, a
személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatási program eléri a célját. A 2011-es jogszabályi
változással a korábbi 30-38 száza-

hozzátartozóik segítségével tudjanak eljutni oda, ahova szeretnének. Így munkába is. Hazánkban
jelenleg több mint négymillióan
dolgoznak, hogy minél több adófizetõ állampolgár legyen az országban, a fogyatékkal élõk munkahelyének megtartása is rendkívül fontos.

lékról száz százalékra teljesedett
ki a jogosultsági kör. A Zala Megyei Gyámhivatalhoz idén már 43
kérelem érkezett, ami a tavalyi
évben beérkezett összes igény
fele.
Szabó Krisztián, a támogatási
programban résztvevõ Széchenyi
Lízing Zrt. értékesítési vezetõje

elmondta, az elmúlt három év során több mint ezer jogosult részesült gépjármûszerzési támogatásban, közülük 700-an új gépjármû beszerzését választották.
Jelezte, hogy a 2011-es kormányrendelet kiterjesztette a jogosultak körét, így a mozgáskorlátozottak mellett a vakok és látássérültek, a siketek és hallássérültek,
valamint az értelmi fogyatékosok
és az autisták is élhetnek ezzel a
lehetõséggel. Felhívta a figyelmet arra, hogy a használt autók
esetében nem tudják kielégíteni
az összes igényt, ellenben
az új autók esetében szabad keretszámmal tudnak
gazdálkodni.
Az elsõ zalai „lehetõségautót” Spollár László,
nagykanizsai lakos vehette át. Mint mondta, születése óta látássérült, az elmúlt húsz évben sokat
romlott látása. Lakóhelyén
és környékén „rutinból
közlekedik”, az új autónak
köszönhetõen távolabbi
rokonokhoz és ismerõsökhöz is eljuthat. Ebben segítségére lesz lánya, aki az
autót fogja vezetni.
A jogosultak számára új
gépjármû
vásárlásához
900 ezer forint, használt
gépjármû vásárlásához 600 ezer
forint, személygépkocsi átalakítási támogatásához 90 ezer forint
állami támogatás biztosítható. A
támogatási igényt a lakóhely szerint illetékes szociális és gyámhivatalokhoz kell benyújtani, ahol
részletes információval is szolgálnak a programról.

RÉGIÓ
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KIS-BALATON

SZAKMAI FÓRUMON TÁJÉKOZÓDTAK A CIVIL SZERVEZETEK

A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszerrõl
 Szakmai fórumra hívta meg az év elején a civil szervezetek képviselõit
az Országos Vízügyi Fõigazgatóság fõigazgatója: a „Kis-Balaton Vízvédelmi
Rendszer II. üteme” elnevezésû projektet vízügyi és természetvédelmi jelentõsége miatt, érthetõen, nagy társadalmi és szakmai érdeklõdés kíséri. A tudományos alapokon, hosszú elõkészítés után, szakmai és társadalmi egyetértéssel létrejött beruházásról folyamatos tájékoztatáshoz juthatnak az érdeklõdõk. Azonban – ahogy a meghívó fogalmazott – az OVF „a civil szervezetek tájékoztatását ezen túlmenõen is különösen fontosnak tartja”.
A Kis-Balaton – és a Balaton
– érdekében e beruházás keretében végzett beavatkozások
iránt érdeklõdõ civil szervezetek
képviselõi
január
22-én
Keszthely–Fenékpusztán,
a
Vönöczky-Schenk Jakabról elnevezett Kis-Balaton Kutatóházban találkozhattak a projektben
érintett szervezetek szakértõivel.
A népes civil részvétel az érdeklõdés intenzitását mutatta, ami
érthetõ, hiszen sorra készülnek
el az egyes létesítmények és közeledik a próbaüzem kezdete.
A fórumon képviseltette magát a mintegy 120 tagszervezettel, 30 ezer taggal rendelkezõ
Magyar Természetvédõk Szövetsége mellett a Magyar Madártani és Természetvédelmi

Egyesület, a Dráva Szövetség, a
Nõk a Balatonért Egyesület, a
zalaegerszegi Domberdõ Természetvédõ Egyesület, a keszthelyi Fehér Holló Természetvédelmi Egyesület, de a KKE
Bankfigyelõ Hálózat és a
Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány is.
A találkozó programja az elõkészítés során a civil természetvédõk által felvetett kérdések
szerint alakult – így a projektgazda OVF az egyes érintett részterületek szakembereit kérte föl
elõadásra.
A Kis-Balaton múltjáról és jövõjérõl dr. Varga Miklós tartott
elõadást. Az elõzetesen fölvetett
kérdésekre – „Milyen természetvédelmi eredményt várnak a

projekt tervezõi? Mik a megvalósíthatósági tanulmány fõbb ökológiai elemei?” – dr. Aradi Csaba
és dr. Müller Zoltán (Öko Zrt.)
válaszolt prezentációjában. A
projekt aktuális helyzetérõl – a
megvalósításról, a szakmai ütemezésrõl, a kifizetések helyzetérõl – az Országos Vízügyi Fõigazgatóság képviseletében
Tolnai Rita számolt be. A kivitelezés haladásáról és tapasztalatairól a Mérnök szervezet nevében Korompay András, a kivitelezõk képviseletében Nagy
Gábor (Szabadics-Pentávia) és
Nagy István (Öko Zrt.) tartott
részletes ismertetõt. Az üzemeltetés
természetvédelmi
szempontjairól Megyer Csaba,
a Balaton-felvidéki Nemzeti

Rugalmas üzemirányítás,
kedvezõ környezeti feltételek

Dr. Varga Miklós a Kis-Balaton múltjáról és jövõjérõl tartott elõadást.
Park természetmegõrzési osztályvezetõje adott képet.
A találkozó valódi szakmai
eszmecsere lehetõségét hozta,
ahol olyan kérdések is fölmerültek, mint hogy hogyan lehet
hosszú távon megelõzni az ökológiai rendszer telítõdését a tápanyagoktól és foszfortól, vagy mi
módon lehetne már a Zala

vízgyûjtõjére érkezõ diffúz
szennyezõdést „megfogni”? De
fölvetõdtek olyan távlati környezetvédelmi célok is, mint a vízgyûjtõ területen folyó mezõgazdasági tevékenységek optimalizálása, „természetbarátabbá” tétele, hiszen a hagyományos tájhasználati formák megõrzése is
segíthet mind a kis-balatoni víz-

védelmi rendszer hatékony mûködésében, mind a legfontosabb
cél elérésében, a Balaton vízminõségének javításában.
A résztvevõk az elõadások
után a szakmai eszmecserét a
terepen folytatták, megtekintve a
létesítmény néhány fontosabb,
még épülõben lévõ vagy már elkészült helyszínét.

Kis-Balatonon napjainkban zajló, világszerte egyedülálló vízügyi-természetvédelmi beavatkozás elsõdleges célja a Balaton vízminõségének megóvása. Az
ún. II. ütem keretében, az I. ütem tapasztalataira is építve, egy a természetes
vízjárás utánzására alkalmas rendszert alakítanak ki a szakemberek, amely rugalmas
üzemirányítást, vízkormányzást tesz lehetõvé, alkalmazkodva a csapadék mennyiségéhez. Így mindig a megfelelõ mennyiségû és minõségû víz kerülhet a Balatonba, és kedvezõ környezeti feltételek jönnek létre a vizes élõhelyeket kedvelõ élõlények számára
is. Az Európai Unió támogatásával, a Környezet és Energia Operatív Program keretében megvalósuló projekt tervezett, 100 százalékban támogatásból finanszírozott összköltsége 6 147 138 996 forint.

A

A civil szervezetek képviselõi a terepen tájékozódtak.

Lakossági fórumra hívja az érdeklõdõket az OVF
március 26-án Zalavárra
projekt kedvezményezettje, az Országos Vízügyi Fõigazgatóság az érdeklõdõ lakosság részére március 26-án, szerdán délután 5 órától lakossági fórumot tart Zalaváron, a Könyvtárban (Dózsa György út 61.). A szervezõk várják
a környékben élõket, akiknek a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszerrel kapcsolatos felvetéseire, kérdéseire a jelen lévõ vízügyi, természetvédelmi, mûszaki szakemberek
válaszolnak.

A

A fórumon valódi szakmai eszmecsere zajlott.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
www.kisbalatonprojekt.hu
Információs központ: Kis-Balaton Ház, Zalavár.
Nyitva tartás: keddtõl vasárnapig: 9–12 óráig és 13–18 óráig.
Információs zöld szám:
06-80/630-051, hétköznap 9–13 óráig.
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Közös megoldáskeresés a termelõkkel A növényvédõ kamara a szakmaiságra épít
A Keszthelyi B. L. Agrokem Kft. ismét megrendezte hagyományos
téli tanfolyamát Alsópáhokon, a Kolping Hotelban. A háromnapos
programon az integrációjukba tartozó termelõk szakmai elõadásokon vehettek részt.

– A 2013-as esztendõ nem volt
egy sikertörténet a termelõk számára a kedvezõtlen idõjárás és terményárak következtében – kezdte
értékelését Simofalvi Elemér ügyvezetõ igazgató. – Az elhúzódó tél
miatt késõn sikerült elvégezni a
növényvédelmi munkákat, a hideg
miatt a növények fenológiai fejlõdése visszaesett, ami a várható
terméspotenciált is megkérdõjelezte. A kedvezõtlen idõjárás miatt
a tavaszi gabonák, a kukorica és
napraforgó vetése is csúszott. A
hideg, csapadékos május után pedig nyári forróság köszöntött be,
ami szintén nem kedvezett a kultúrák fejlõdésének. Ezt tetézte,
hogy a kormány által elfogadott
vis maior törvény hatására a gabonakereskedelemmel foglalkozó
multicégek nem kötöttek elõszerzõdéseket a magyar termelõkkel.
Ennek következtében a gazdák
csak dömpingáron tudtak értékesíteni, pedig a terméshozamok átlagosak voltak.
A legtragikusabb visszaesés a
napraforgó felvásárlási árában mutatkozott 2012-hez képest, miközben növekedtek az input anyagok
árai. A szója ára esett vissza legkevésbé, így hozott némi eredményt.
Ha a 2013-as megyei átlagot nézzük a terméseredmények és a felvásárlási árak tekintetében, akkor alig
volt növény, ami pozitív szaldót mutatott volna. Idén azt
látjuk, hogy sokkal
gyengébb
anyagi

háttérrel rendelkeznek a gazdák.
Nem kedvez az euróárfolyam alakulása: amikor a terményeket értékesítették, 280–290 forint volt egy
euró, most 310 forint, amikor az
amúgy már megdrágított input
anyagokat kell beszerezni.
Simonfalvi Elemér az idei év kilátásaival kapcsolatban elmondta,
a mediterrán tél kedvezett az õszi

kalászosok és a repce fejlõdésének, de egyben a kártevõknek is.
Ezért már február végétõl védekezni kellett, és idõszerû a fejtrágyázás is. A tavaszi munkálatok elvégzéséhez minden szükséges készítmény kapható az
Agrokem raktáraiban.
A terménykereskedelem kedvezõtlen változást ígér 2014-re,
mert a jelentõs termésfelesleggel ren-

delkezõ Ukrajna és Oroszország
piacokat hódított meg Európában,
így komoly konkurenciának számít.
– Úgy véljük, partneri körünkben és társaságunknál is megvan
az a szakmai háttér, mellyel ezeket
a nehézségeket tompítani tudjuk.
A kihívásokra való válaszadást nehezíti az újabb uniós szabályozás,
mint a kukoricabogár elleni talajfertõtlenítõk és csávázószerek kivonása, illetve más növényvédõ
szerek használatának mennyiségi
és idõbeli korlátozása. Magyarország sem növényvédõ szert, sem

gépet nem állít elõ, így ezen termékek beszerzésében is hátrányt
szenved, mert nincs a piacra befolyása. Bizonytalanság övezi egyelõre azt a kérdést is, hogy a
2014–2020-as pénzügyi idõszakban
milyen és mennyi támogatással élhet a magyar agrárium. Nem könynyû a helyzetünk, de ahogy említettem, a szakmaiságra koncentrálunk, hogy kevesebb veszteséget
illetve eredményt is könyveljünk el
– mondta Simonfalvi Elemér.

Az elmúlt évben jelentõs létszámbõvülést tudhat magáénak a
növényvédelmi kamara, 17 fiatal szakember lépett be soraik közé,
ami azt is jelzi, hogy a korábbi évekhez képest javultak a frissen
végzett növényorvosok elhelyezkedési mutatói – értékelt Simonfalvi
Elemér, a Magyar Növényvédõ Mérnöki és Növényorvosi Kamara
Zala megyei szervezetének titkára.

– Emiatt is tartjuk fontosnak,
hogy évente több alkalommal
kamarai napot tartsunk. Szakmai
testületként a növényvédõ szerek engedélyokiratnak megfelelõ
felhasználásának felügyeletét
látjuk el, melyhez hozzátartozik a
képzés is. Ennek egyik eleme az
általunk szervezett szakmérnöktovábbképzés, valamint a mezõgazdasági termelõk számára
meghirdetett növényvédelmi
nyolcvan órás alapképzés illetve
a nyolc órás zöldkönyves továbbképzés, ami nagy létszámmal
most zajlik a megyében, Keszthelyen, Zalaegerszegen és Nagykanizsán. Ezt a feladatot részben
a keszthelyi egyetemmel és a növényvédelmi hatósággal közösen
látjuk el.
A titkár kifejtette, az utóbbi
idõszakban sokat javult a termelõk hozzáállása a jogszabályok betartását illetõen, amit igazolnak
az MVH (Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal) és a NÉBIH
(Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal) által végzett ellenõrzések tapasztalatai is. Nemcsak az
adminisztráció van rendben, hanem a növényvédõ szerek beszerzése, tárolása, a göngyölegek
megsemmisítése körüli teendõket is az elõírások szerint végzik a
gazdák. A magyar termelõk nem

Simonfalvi Elemér
használnak illegális növényvédõ
szereket, ez inkább csak a külföldiek esetében fordulhat elõ, miután a szabad határon könnyen
behozhatók egyes termékek. Az
ilyen esetek száma elenyészõ, hiszen a növényvédelmi kamara által végzett ellenõrzések erre is kiterjednek.
– Szeretnénk azt elérni, hogy
a mûszaki berendezések, permetezõgépek felülvizsgálata legyen
hasonló a gépjármûvek mûszaki
vizsgájához. Az errõl szóló törvény várhatóan 2016-ban jelenik
meg. Ez mielõbb fontos lenne,
hiszen a kijuttatott szerek nagy
értéket képviselnek, másrészt
nem mindegy, hogy a rossz mû-

szaki állapot miatt mennyi felesleges növényvédõ szer jut ki, terhelve a környezetet, az emberi
és állati szervezetet. A jól karbantartott permetezõgéppel kevesebb szerre van szükség, ezáltal kevesebb a szermaradvány is.
Biztonságosabb, egészségesebb
élelmiszerek kerülhetnek a fogyasztókhoz.
A megyei növényvédelmi kamara céljai közé tartozik az is,
hogy szaktanácsadással segítse a
tavaly újjáalakult agrárkamara
munkáját. Már több fórumon
tettek erre ajánlást. Évek óta
lobbiznak azért is, hogy újból legyen országos növényvédelmi
elõrejelzés, várhatóan ezen a téren indul el az elsõ közös munka
az agrárkamarával. A szakma látja csak ennek jelentõségét, hiszen ahhoz, hogy egy adott gazdasági év kiszámíthatóbb legyen,
szükség lenne információkra, mikor kell számítani bizonyos kórokozók, kártevõk megjelenésére.
Így idõben fel tud készülni a kereskedõ és gazda is, melynek pozitív hozadéka az egységesebb,
jobb és több termés.
Mint mondta, növényvédelmi
elõrejelzés hiányában például
nem tudni, hogy mekkora területen kell a kukoricabogár ellen védekezni Zalában. Ráadásul az
unió megszüntette a kukoricabogár elleni csávázószerek használatát, melynek következtében
egymillió hektár vetésterület kerülhet veszélybe az országban,
ami nemzetgazdasági szinten
sem elhanyagolható.
Antal Lívia
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Genius WG herbicides kezelés után – repcevetés A növényre váltott tudomány
TM

A

z elmúlt évek során egyre nagyobb területet borít egy, a búzában újnak mondható veszélyes gyomnövény, a nagy széltippan. Az ellene
való védekezés azért nehéz, mert egyszikû kultúrából kell egyszikû gyomnövényt irtani. Ráadásul mellette megtalálhatóak a klasszikus kétszikû
gyomok is, pl. a ragadós galaj, az ebszikfû, a mezei acat, a pipacs, a parlagfû stb. Szerencsére van már megoldás: ez a GeniusTM WG.
Egy olyan búza gyomirtó szer, amely
a széltippan mellett az összes fontosabb
kétszikû gyomot is nagy hatékonysággal
irtja. Nagyon sok gazda (különösen a
Nyugat- és Dél-Dunántúlon) küzd nagy
széltippan fertõzöttséggel. Ezt õsszel
próbálják megoldani, azonban ekkor
szükség van tavaszi felülkezelésre elsõsorban mezei acat és árvakelésû napraforgó ellen, ami két kijuttatási költséget
és drágább technológiát jelent.
Ezen segíthet a GeniusTM WG alkalmazása tavasszal, amikor gyakorlatilag
az összes fontos magról kelõ egyszikû
gyomnövényt és majdnem az összes nehezen irtható kétszikû gyomot elpusztíthatjuk A készítmény kiemelkedõ hatással irtja az olyan õszi-kora tavaszi áttelelõ gyomokat mint a ragadós galaj,
ebszikfû, orvosi szikfû, nagy széltippan,
vadzab, rozsnok fajok, szarkaláb fajok,
sebforrasztó zsombor illetve a kék búzavirág. Kiválóan dolgozik olyan évelõ kétszikûek ellen mint a mezei acat, útszéli
zsázsa, pitypang és a mogyorós lednek.
A kora õszi, áttelelõ gyomok közül a
pásztortáska, tyúkhúr, mezei árvácska
valamint a veronika fajok ellen nagy hatékonyságú. A készítmény széles gyomspektrumába tartozik a parlagfû, vadkender, árvakelésû napraforgó (IMI és
SU is), fekete ebszõlõ és a keserûfû fajok. A mezei acat ellen gyökérirtó hatással rendelkezik. A készitmény már 5 OC
felett hatékonyan mûködik.

Fontos továbbá nem elfelejteni, hogy
a repce termesztéstechnológiája már az
elõveteményben elkezdõdik. A biztonságos repcekelés egyik alapfeltétele, hogy
olyan gyomirtó szert válasszunk az elõveteményben,
amely alkalmazása megengedi a repce
vetését. Számos hatóanyag alkalmazása esetén nem érdemes a repce vetését megkockáztatni
vagy nagyon sok feltételnek kell egyidejûleg teljesülnie. Pl. egyes szulfonilkarbamidok használata után eléggé kockázatos a repce vetése vagy kellõ csapadék, kellõ idõ és szántás szükséges. Számos hatóanyagnál ezeket a korlátozásokat nem tüntetik fel, ezzel szemben a
Dow AgroSciences Hungary Kft. a
GeniusTM WG esetében is széleskörûen
tájékoztatta a gazdálkodókat az esetleges
kockázatokról.
Amikor 2009-ben a GeniusTM WG nevû búza gyomirtó szer bevezetésre került, akkor elõvigyázatosságból az engedélyokirat szövegében feltüntetésre került az a mondat, hogy „száraz idõjárás
és kötött talajon a repce utónövényként
károsodhat”. Az azóta eltelt 5 szezonban
Magyarországon közel 100 ezer ha-on,

HORVÁTH ZSOLT
területi szaktanácsadó
06-30/444-9107

míg a tõlünk északra fekvõ országok közül Lengyelországban és Csehországban
több mint 1-1 millió ha-on, míg Szlovákiában közel 300 ezer ha-on használták a
terméket. Ezekben az országokban a
normál vetésváltás a búza-repce-búza,
de itt sehol nem korlátozták a termék
használatát repcevetés esetében. Ugyanakkor itthon is elvégeztünk számos kísérletet, amelyek azt bizonyítják, hogy
mind a száraz évjáratban (2009, 2011,
2012, 2013), mind nedves
évjáratban
(2010)
semmiféle problémát nem okoz a
WG
GeniusTM
használata búzában repce utónövény vetése esetében.
Ezért cégünk kérvényezte a
növényvédelmi hatóságtól, hogy a 2014.
évi szezontól a Genius engedélyokiratából kikerüljön a repce termesztését korlátozó mondat és a gazdák biztonsággal
használják a repce elõveteményének
számító õszi búzában magról kelõ egyés kétszikû illetve évelõ kétszikû gyomok
ellen. Az engedélyokirat módosítása
megtörtént!
A GeniusTM WG hatóanyagai a (piroxszulam 10 g/ha + floraszulam 5 g/ha +
aminopiralid 10 g/ha) levélen és gyökéren is felszívódó szisztemikus anyagok.
Használatával nincs szükség õszi gyomirtásra, tavasszal egy kezeléssel megoldható gyakorlatilag az összes jelentõs
egyszikû és az összes fontos kétszikû
gyom elleni védekezés õszi és tavaszi
búzában, tritikáléban és rozsban.
A GeniusTM WG használata esetén javasolt a PolyglycolTM nedvesítõ szer
használata (ez a permetezési segédanyag nem habzik), ami a 10 hektáros
csomagban megtalálható (2x1 kg Géniusz + 10x0,5 l Polyglycol).

Talajspecifikus baktérium készítmények jelennek meg idén tavaszszal BIOFIL néven a növénytermesztõk szolgálatára, a talajélet
javítására, a növények támogatására. Magyar kutatók által fejlesztett, magyar termék, magyar gazdáknak és magyar földbe. A BIOFIL
talajoltó baktérium készítmények újdonsága abban rejlik, hogy hazai szélsõséges talajokon is képesek jótékony hatásuk által bizonyí- minokat biztosítanak. Növelik a nötottan terméstöbbletet biztosítani.
vények stressztûrõ képességét,
például szárazságtûrését. Részt
vesznek a talajélet gazdagításában
és a humuszképzésben.
Azonban a baktériumok is, mint
minden más élõ szervezet, ha életfeltételeik nem megfelelõek, csak
gyengén vagy egyáltalán nem szaporodnak, mûködnek, s el is pusztulhatnak.
– A BIOFIL talajspecifikus készítmények miért számítanak világújdonságnak?
– Az elmondottak mellett a
BIOFIL talajoltó készítmények
mindegyike 7 baktériumtörzset
tartalmaz, melyek különlegességét
még az is adja, hogy a baktériumtörzsek az egymással való együttAz új BIOFIL készítményeket sajtótájékoztatón mutatták be.
élésben nem zavarják egymást, sõt
– Több évtizedes tapasztalatot talajoltó baktérium készítmény a egyes esetekben kifejezetten segítudhat maga mögött a talajoltó 7–9, míg a BIOFIL Normál talajoltó tik is egymás mûködését. A világújbaktérium készítmények területén baktérium készítmény a 6–8 pH donságnak számító BIOFIL talajaz a BIOFIL kutatócsapat, aki majd tartományú talajokra fejlesztett specifikus készítmények hazai szélfél évtizedes munkával fejlesztette célzottan.
sõséges talajokon is, hazai éghajlaki az új BIOFIL termékeket – mond– A baktériumos talajoltó ké- ti körülmények között mûködnek
ta el érdeklõdésünkre dr. Pénzes szítményeket már több mint há- jól, és a legjobb tulajdonságokkal
Éva, a TERRAGRO Kft. ügyvezetõ rom évtizede használják a nö- bírnak, ezért ajánljuk bátran a maigazgatója. – Köztudott, hogy a vénytermesztõk hazánkban.
gyar gazdák számára.
szélsõséges talajokon (erõsen sa– Ezen készítmények szávanyú, vagy lúgos, szikes és mos jótékony hatással bírsóterhelt talajokon) való növény- nak, emellett természetesek
termesztés kockázatos. A kutatók és biogazdálkodásban is alhazai szélsõséges talajokból izolál- kalmazhatók. Tápanyagot
tak és szelektáltak olyan hasznos biztosítanak a növényeknek:
baktériumtörzseket, amelyek a nitrogént kötnek meg, káliumot és
TERRAGRO Kereskedelmi Kft.
növények fejlõdését, növekedé- foszfort mobilizálnak, javítják a
1095 Budapest,
sét, és a talajéletet támogatják. A mûtrágyák hatékonyságát. Fontos
Soroksári út 48–54.
BIOFIL Savanyú talajoltó baktérium növényi hormonokat, mikro- és
Tel./fax: 06 1/793-2670
készítmény a 4–7, a BIOFIL Lúgos makroelemeket és különbözõ vitainfo@terragro.hu

