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Megjelenik Zala megye minden településén
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INFORMÁCIÓS ÉS KERESKEDELMI MEGYEI LAP
A gazdag és harmonikusan
fejlõdõ Zöld Zala, ez a célkitûzése az elmúlt év decemberében
elfogadott megyei területfejlesztési koncepciónak, melyrõl
Manninger Jenõ, a megyei közgyûlés elnöke tartott elõadást a
Papp Simon Népfõiskola Tagozat
rendezvényén a Magyar Olaj- és
Gázipari Múzeumban, Zalaegerszegen.

ZALALÖVÕ FELLÉLEGEZHET 2016 VÉGÉRE

Megépül az elkerülõ
Letették az alapkövét a 86-os fõút Zalalövõt elkerülõ szakaszának, a közel 13 kilométer hosszú új út költsége több mint 13 milliárd forint. A szlovén határtól az osztrák és szlovák határig húzódó
fõút zalalövõi szakaszát jelenleg naponta közel 5400 jármû veszi
igénybe, ami nagy terhet ró a városra. A jármûvek mintegy 60 százaléka a nemzetközi forgalomban közlekedõ kamion.

Az ünnepségen részt vett Pintér Antal, Zalalövõ polgármestere,
aki úgy fogalmazott: régi vágyuk
teljesül be a 86-os fõút által kettészelt zalalövõieknek ezzel a beruházással. 2016 végére a kamionforgalom végre elkerüli a várost,
megkönnyítve ezzel az itt élõk életét. Zalalövõ római kori múltjáról
kiemelte: Rómát is jó útjai tették
naggyá.
Vigh László országgyûlési képviselõ ünnepi beszédében kitért

arra, hogy az elmúlt nyolc évben
minden fórumon szót emelt a
zalalövõi elkerülõ szakasz mielõbbi
megépítéséért. Hosszas elõkészületek után az alapkõletétellel fontos állomáshoz érkeztek, hiszen
elkezdõdhet a beruházás, mellyel
végre valóra válhat a helyi választópolgárok álma.
Loppert Dániel, a beruházó
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ
Zrt. kommunikációs vezetõje elmondta, a projekt megvalósulásá-

val az új elkerülõ fõút forgalma a
jelenlegi rendkívül leromlott és
balesetveszélyes burkolatú belterületi szakaszok helyett biztonságosabbá és gyorsabbá válik. A 2x1
sávos elkerülõn 2016 év végétõl
lehet közlekedni. Zalalövõn az átmenõ gépjármûforgalom jelentõsen lecsökken, minimalizálva a
környezetet érõ por- és zajterhelést. 2012-ben felújították a 86-os
fõút Rédics–Zalalövõ közötti 25 kilométeres szakaszát, majd az
Egyházasrádóc–Körmend közötti
részt. Most a nádasi, a zalalövõi elkerülõ építésével folytatják a korszerûsítést, valamint további 9,2
kilométer hosszan végeznek 11,5
tonnás burkolaterõsítést Vas, Zala
megye határától egészen Körmendig.

Elmondta, a megyei területfejlesztési
koncepcióban
a
2014–2020-as uniós pénzügyi ciklusra meghatározott stratégiai
tervek megvalósítását a Területés Településfejlesztési Operatív
Program, továbbá az egyéb ágazati és határon átnyúló programok forrásainak lehívásával kívánja elérni. A középpontban a
munkahelyteremtés, illetve a helyi gazdaság fejlesztése áll. Ennek
fõ irányai a Zalaegerszeg–Nagykanizsa ipari tengely kialakítása, és
csatlakoztatása az autóipari övezethez, új gyógy- és rekreációs
központ kiépítése Hévíz központtal (a termálfürdõkre is építve,
melyek az olajipar hagyatékaként
jöttek létre), valamint a kisvállalkozások és mezõgazdasági termelõk támogatása a kistelepüléseken.
Vigh László országgyûlési képviselõ hozzáfûzte, a megye fejlesztése sokoldalú feladatvégzést
kíván meg, mivel eltérõek a lehetõségek és az igények. Ugyanakkor minden település forrást remél, mely kéréseknek igyekeznek
eleget tenni. Többek között példaként említette meg, hogy a közelmúltban a kormány döntése
alapján újabb négyszázmillió forintot sikerült a zalaegerszegi
szívcentrum megépítéséhez rendelniük.
A „Mit adott Zala megyének az
olajipar?” címû idõszaki kiállítás
megnyitása kapcsán arról beszélt,
hogy pályázat vagy egyéb lehetõség útján segíteni fognak abban,
hogy a páratlan értékeket, mûkincseket felvonultató múzeum
továbbfejlõdjön, híre Zalában is
erõsödjön, egyre többen látogassanak ide a megyébõl is.

A MEGYE A XXI. SZÁZADBAN

Harmonikusan fejlõdõ Zala

Tóth János, a Magyar Olaj- és
Gázipari Múzeum igazgatója kiemelte, ritkaságnak számít, hogy
egy vidéki város adhat otthont
egy országos jelentõségû bemutatóhelynek. Mint mondta, 2014ben centenáriumot ünnepelhet

az iparág, egyaránt 100 éves a
nagyipari kõolajtermelés, földgáztermelés és földgázszolgáltatás. A tárlat kapcsán beszélt arról,
hogy a magyar olajipar bölcsõje
Bázakerettye, itt végezték az elsõ
sikeres fúrást 1937-ben.

MEGYE
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A FOGYATÉKKAL ÉLÕK EMBERIBB ELHELYEZÉSÉÉRT

Intézmények helyett támogatott lakhatás
A beteg, ellátott, gondozott helyett használjuk inkább a szolgáltatást igénybevevõ kifejezést, ami része a fogyatékkal élõk intézményi
ellátásban bekövetkezett szemléletváltásnak – hangzott el azon a
konferencián, melyet a Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság
valamint a pózvai Integrált Szociális Intézmény rendezett a down világnap alkalmából Zalaegerszegen.

Dr. Halász Gabriella, a Szociális
és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság
Zala Megyei Kirendeltségének
igazgatója elõadásában arról beszélt, hogy a kormány elfogadta

rendszerben szóba jöhetõ lehetõségeknek.
Kitért arra, ma az intézmények
többsége kistelepüléseken, vagy
városok szélén található Zalában is,

azt a stratégiát, ami újragondolja a
fogyatékos személyek intézményi
ellátását. A harmincéves program
keretében kívánják megvalósítani
azt, hogy az érintettek otthonuk
közelében, akár saját háztartásukban kapják meg azt a segítséget,
amely lehetõvé teszi számukra,
hogy a társadalom teljes jogú tagjaivá váljanak. Az elsõ akciótervben
1500 intézményi férõhelyet szeretnének kiváltani uniós pályázatok segítségével három év alatt.
Mint mondta, sokat gondolkodtak
azon, hogy pályázzanak, végül úgy
döntöttek, ezt a három évet kihasználják a tapasztalatszerzésre,
a tanulásra, mert még nagyon sokat kell finomodnia az új ellátási

ahol a társadalomtól elkülönítetten élnek a fogyatékkal élõk. A
stratégiában azt a célt tûzték ki,
hogy az intézményi férõhelyeket
támogatott lakhatással váltják ki,
melyhez szabályrendszert rendeltek. A támogatott lakhatás az öngondoskodás képességére épülõ
és azt fejlesztõ szolgáltatási rendszer, mely biztosítja, hogy az érintettek önálló életvitelt folytathassanak a segítõ szolgáltatások
igénybevételével. A súlyosabb állapotú, halmozottan sérült, egész
napos gondozásra szoruló fekvõ
betegek intézményi elhelyezését
is jobbá kívánják tenni 25–50 férõhelyes lakócentrumok létrehozásával.

Sidlovics Ferenc, a Szociális és
Gyermekvédelmi Fõigazgatóság
Módszertani Fõosztály fõosztályvezetõje nyitotta meg a rendezvényt, beszédében kiemelte a társadalmi elfogadás fontosságát. Dr.
Tihanyi Mariann, a Zala Megyei
Kórház klinikai genetikusa a Down
szindróma sajátosságait mutatta
be. Stummer Mária Mara, a Nyitott
ház Módszertani Intézet igazgatója a Down-szindrómás gyermekek
gyógypedagógiai
kísérésének
gyakorlatáról elmondta, a családok bevonásával sikeres munka
folyik az „életrevalóságra nevelés”
jegyében.
Baranyai Antalné, a Zala Megyei
Integrált Szociális Intézmény
gyógypedagógusa az intézményben élõ down-szindrómás fiatalok
fejlesztési lehetõségeit és sikereit
mutatta be a hallgatóságnak. Az
elõadásokban megjelent a társadalom közeledésének és a közvélemény formálásának fontossága.
Az Integrált Szociális Intézmény
csoportja egy különleges táncjátékban a Répamese egyik feldolgozását jelenítette meg, Németh
Nóra, a Békeligeti Iskola 12. osztályos tanulója Wass Albert az Otthon-fa címû versét szavalta. A rendezvény a Mandulavirág Fogyatékosok Otthona lakójának, Csiszár
Éva versmondó elõadásával, valamint Török Zoltán igazgató emlékezéseivel zárult.

Hosszabb
nyitva tartás

AKTUÁLIS
POLITIKAI HIRDETÉS

az okmányirodákban

a választás elõtt
Meghosszabbított ügyfélfogadási rendben tartanak nyitva
az okmányirodák 2014. március
31-tõl április 7-ig, hogy biztosítsák az ügyfelek részére a választási jog gyakorlásához kapcsolódó ügyeik zökkenõmentes intézését.

A választáson való részvétel
feltétele, hogy a választópolgár
érvényes okmánnyal igazolja személyazonosságát, és lakcímét
vagy személyi azonosítóját.
Zala megyében Hévízen, Lentiben és Zalaegerszegen hétköznaponként reggel 8-tól este 8-ig lehetõség van az ügyintézésre. Zalaegerszegen az okmányirodai
feladatokat is ellátó új típusú kormányablakban, illetve a nagykanizsai és keszthelyi okmányirodákban is lehetõségük lesz az állampolgároknak arra, hogy április 5én (szombat) 8–18 óráig és április
6-án (vasárnap) 8–19 óráig a személyazonosításra alkalmas okmányok (állandó, illetve ideiglenes
személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártya formátumú vezetõi engedély) kiadását, valamint az ideiglenes személyazonosító igazolvány, továbbá a lakcímigazolvány pótlását is elintézzék.
Valamennyi okmányirodában a
meghosszabbított nyitva tartás
ideje alatt valamennyi ügytípus
intézésére lehetõség nyílik.

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.
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KRÓNIKA

Ivóvízhálózat
rekonstrukciója
A Zala Megyei Közgyûlés
elnökének részvételével tartották meg a „Gyûrûs –
Pókaszepetk
települések
ivóvízminõség javítása” címû
projekt ünnepélyes nyitórendezvényét Pókaszepetken,
ahol letették a beruházás
alapkövét.
Köszöntõjében Manninger
Jenõ kiemelte a térségben
élõk egészséges ivóvízzel
való biztonságos ellátásának
fontosságát, hiszen a most
induló beruházással nemcsak Pókaszepetk és Gyûrûs,
hanem Zalaistvánd, Kemendollár és Vöckönd települések
lakosságának korszerû vízellátását oldják meg.
A Környezet és Energia
Operatív Program keretében
mintegy 270 millió forintos
támogatással megvalósuló,
közel 300 millió forint összköltségû projekt keretében
csökkentik az ivóvíz egészségre káros ammóniatartalmát, megoldják a kútvizek
vas- és mangántalanítását,
valamint két kút fúrásával
biztosítják a folyamatos és
biztonságos vízellátást a térségben.
Tóth András, Pókaszepetk
polgármestere elmondta, új
vízmûtelep épül, és a két település között 8,2 kilométer
hosszan kicserélik az ivóvízvezetékeket az elmúlt 15 év
legnagyobb beruházásában.
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1,8 MILLIÁRD FORINT ÉRTÉKBEN ÚJULNAK MEG UTAK ZALA MEGYÉBEN

Folytatódnak az útfelújítási munkálatok
Óhídon tartott sajtótájékoztatóján Manninger Jenõ, Zala
megyei útügyi biztos bejelentette, hogy elindultak a kormányzati útfelújítási program megyei
munkái. Tizenegy helyszínen
teljesen új dupla aszfaltréteget
kapnak az elhasznált útszakaszok.

A részletekrõl elmondta, Zalában 1,8 milliárd forint értékben
összesen 19 kilométernyi útszakaszt újítanak most fel. Mindenütt folynak a munkák, több helyen már aszfaltoznak, néhány
szakaszon pedig már be is fejezõdött a kivitelezés.
Tavasszal indul a 74-es út felújítása is 35 km hosszan, mintegy
7 milliárd forint értékben, s emellett további folytatásra is lehet
számítani, hiszen a mellékutak
felújítására is szükség van.
A 71-es úton Szépkilátó és a
megyehatár, az Afrika Múzeum
között két kilométer hosszan
szintén elindultak az aszfaltozási
munkák, egy hónap múlva vadonatúj burkolaton haladhatnak az
autók. Döntés született a szépkilátói csomópont átépítésérõl is,
itt kanyarodósávot és gyalogátkelõhelyet alakítanak ki. Ugyanennek a programnak a része,
hogy felújítják a Szigliget felé, illetve a Sümeg felé tartó út további szakaszait is, amelyek már
Veszprém megyéhez tartoznak.

Megye

Út
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Út neve

Kezdõ
szelv.
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szelv.
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(km)

Munkaterület
átadás idõpontja
tavasszal

Jelenlegi státusz

1

Zala

74104

Szenterzsébethegy
I. bekötõ út

0+233

1+235

1,002

2014.02.25

Munkák folyamatban
(szerkezetcserék)

2

Zala

74134

Kerkakutas
bekötõ út

0+000

1+529

1,529

2014.02.25

Munkák folyamatban
(vízelvezetés, szerkezetcserék)

3

Zala

7540

Letenye–Bázakerettye
összekötõ út

4+200

5+865

1,665

2014.03.05

Munkák befejezõdtek

4

Zala

7422

Mumor–Lentikápolna
összekötõ út

3+585

6+249

2,664

2014.03.17

Munkák folyamatban (aszfaltozás)

5

Zala

71

Lepsény–Balatonfüred–
Keszthely

92+253

94+340

2,087

2014.03.17

Aszfaltozás indult március 20-án

6

Zala

7536

Becsehely–Bak
összekötõ út

2+000

3+450

1,450

2014.03.03

Munkák befejezõdtek

7

Zala

7543

Bak–Páka
összekötõ út

22+284

23+054

0,770

2014.03.10

Munkák befejezõdtek

8

Zala

6834

Nagykanizsa–Molnári
összekötõ út

11+404

12+204

0,800

2014.03.06

Munkák befejezõdtek

9

Zala

6834

Nagykanizsa–Molnári
összekötõ út

12+204

13+166

0,962

2014.03.03

Munkák folyamatban (aszfaltozás)

10

Zala

7426

Lentikápolna–Kerkabarabás
összekötõ út

0+000

1+845

1,845

2014.03.17

Munkák folyamatban (aszfaltozás)

11

Zala

7331

Karmacs–Jánosháza
összekötõ út

13+580

17+800

4,220

2014.02.25

Munkák folyamatban (aszfaltozás)

POLITIKAI HIRDETÉS

TÉRSÉG
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GAZDASÁG

A ZALACO TEJBOLTOT NYIT A ZALAEGERSZEGI PIACON

A
VÍZ
ÉRTÉK
,
A
VÍZ
KINCS
Friss, valódi tejtermékek
VILÁGNAPI

A Zalaco évek óta árusít
gyõrvári házi tejet pékáru szaküzleteiben, így adódott az ötlet,
hogy a tehenészettel közösen tejüzemet létesít. 2013 decemberében kezdték meg a termelést a
zöldberuházásban
felépített
üzemben, mellyel párhuzamosan
tejboltokat és tejivókat nyitottak
elsõként Vas megyében. Az új tejtermékekkel a Zalaco Zala megyei
pékáru-szaküzleteiben is találkozhattak már a vásárlók. Jó hír a zalaegerszegiek számára, hogy a
piacon hamarosan nyílik az elsõ
megyei tejbolt.

– Miért kezdtek bele a tejfeldolgozásba? – érdeklõdtünk Berta
Lászlótól, a Zalaco Sütõipari Zrt. vezérigazgatójától.
– Ennek fõ oka az volt, hogy
szinte naponta szembesültünk azzal a szomorú ténnyel, hogy Magyarországon lehetetlen folyamatosan azonos minõségben és
mennyiségben tejet, túrót, vajat,
sajtot kapni sütõipari termékeink
gyártásához. A minõségi alap-

anyagok biztosítása mellett legalább annyira fontos volt számunkra az is, hogy felélesszük azt a kihalt hagyományt, amit a hangulatos, közösségi térként is funkcionáló tejivók, tejboltok képviseltek 3040 évvel ezelõtt az egész országban. Ennek okán határoztuk el,
hogy a gyõrvári tehenészeti telepen a Provid Kft.-vel közös vállalkozásban tejüzemet építünk, és létrehozzuk a közös tulajdonú Gyõrvár
Tej Kft.-t.
– Miben rejlik az üzem különlegessége?
– Magyarországon ilyen típusú
tejüzem még nem létesült szarvasmarhatelep mellé, ami több okból is példátlan a maga nemében.
Részben azért, mert magyar, azon
belül is Vas megyei illetve gyõrvári
terméket állít elõ. A tehenek itt élnek, a környéken termesztett takarmányt esznek, itt adják le tejüket, ami mindössze egy hetvenméteres csövön át érkezik az
üzembe. Mivel nincs szállítás, a tejet valóban teljesen friss állapotban tudjuk feldolgozni, a késztermékeket pedig saját boltjainkban
értékesítjük. Ezáltal a teljes gyártási és értékesítési folyamatot
kontroll alatt tartjuk, ami egyben
komoly garanciát is jelent az állandó magas minõségre.
– A tejboltok nyitását milyen
koncepció vezérelte?
– A pékáruk értékesítése tekintetében immár egy jól kiépített
szaküzlethálózatra támaszkodhatunk, melynek mintájára a tejbolthálózat kiépítésébe kezdtünk. Azt
gondoltuk, miután az üzem
gyõrvári, úgy illik, hogy az elsõ tejboltokat és tejivókat Vas megyében hozzuk létre. Az ingatlanok
mérete alapján döntöttünk. A kisebb helyiségekben tejboltokat
alakítottunk ki a szombathelyi vásárcsarnokban, a Szûrcsapó utcában, valamint Sümegen. A nagyob-

DÍJÁTADÓ

ÉS ÜZEMLÁTOGATÁS A ZALAVÍZ ZRT.-NÉL
 A Zalavíz Zrt. tizenkettedik
alkalommal ünnepelte a víz világnapját. A társaság ebbõl az
alkalomból rajz- és fotópályázatot hirdetett, és egész napos nyílt napot tartott óvodások és iskolások részére a
Zalavíz központi telephelyén.
A világnap szlogenje: Víz és
Energia.
Az új tejtermékek a Zalaco pékáru szaküzleteiben
is kaphatók.
bakban tejivókat létesítettünk a
helyben fogyasztás lehetõségével,
Szombathely fõterén, Kõszegen,
Körmenden és Sárváron. Jó hír a
zalaegerszegiek számára, hogy a
piacon jövõ héten megnyitjuk az
elsõ zalai tejboltot, amit majd a
Berzsenyi utcai követ. Az új tejtermékeinket pékáruboltjainkban már
megismerhették a Zala megyei vásárlók is, a különbség abból adódik,

hogy a tejszaküzletekben nemcsak
csomagolt, hanem kimért áru, valamint teljesebb választék kapható.
– Mennyi tejet dolgoznak fel jelenleg, és milyen tejtermékeket
készítenek?
– Alig négy hónap alatt eljutottunk napi 4-5 ezer liter tej feldolgozásához, ami nagyon szép eredmény, hiszen az üzem kapacitása
napi 11-12 ezer liter. Tejbõl kétfélét gyártunk, a minimum 3,7 százalékos teljes tejet, valamint a
csökkentett zsírtartalmú 1,5 százalékos tejet. A teljes tej semmilyen manipuláción nem esik át,
egyszerûen olyan, amilyent a tehén ad. Ráadásul nincs homogénezve, mindössze egy kíméletes
hõkezelést kap, ahogy a csökken-

tett zsírtartalmú tej is. Az általunk
elõállított tej ezért természetes
frissességû, ízvilágú és vitamintartalmú. A tejbõl készített termékeinkrõl (vaníliás tej, kakaó, kultúra,
kaukázusi kefír, túró, vaj, sajt stb.)
ugyanez mondható el. Tejivóinkban sikertermékké váltak a mézes
vagy anélkül készített tejszínhabok
és joghurtok. Körülbelül egy hónap múlva már szélesebb választékban lesznek kaphatók a gyü-

mölcsös joghurtok és a különféle
ízesítésû ivójoghurtok. Hamarosan
megkezdjük a keménysajtok készítését is.
– Miként gondolkodnak a csomagolástervezés, az arculati
megjelenés terén?
– Nem a színes, feltûnõ, mostanság szokásos csomagolásban
gondolkodunk, termékeink megjelenésében és marketingjében az
egyszerûséget, mondhatni a retro jelleget kívánjuk
követni. A valóságot szeretnénk sugározni vevõink
felé, hogy ezek valóban
megbízható kézmûves minõségû termékek tartósítószerek, stabilizátorok és
aromák nélkül.
– A gyõrvári tejüzem
létesítése,
beindítása
mellett telephelyfejlesztésbe is kezdtek az elmúlt évben.
– A 2013-as esztendõt
közepes eredménnyel zártuk. Árbevételünket 28,
nyereségünket 75, létszámunkat 15 százalékkal
tudtuk növelni 2012-höz
képest. Úgy láttuk, növekedésünk
egyik gátja, hogy kinõttük a Kaszaházi úti sütõüzemünket. A zalaegerszegi északi ipari parkban vásároltunk meg egy 2,5 hektáros terület, ahol már elkezdtük az új telephely építését. Fagyasztott pékáru termékeink gyártását telepítjük át az új csarnokba, ahol 1200
raklapos mélyhûtõ tároló is rendelkezésre áll. A beruházásnak köszönhetõen mintegy 150 fõvel nõ
létszámunk, az új üzemet várhatóan augusztus 20-án adjuk át. A jelenlegi telephelyen marad a napi
friss és csomagolt pékáru termékek készítése és a cukrászat.
A felszabadult üzemcsarnokban
a korábbinál sokkal optimálisabb
helyet alakíthatunk ki sütõipari

tanmûhelyünk számára, mert fontos számunkra, hogy növekvõ létszámigényüket saját magunk által
képzett tanulókkal oldjuk meg. Jelenleg közel negyvenen tanulnak.
Büszkék vagyunk arra, hogy nemcsak képzést, hanem állást is tudunk nyújtani. Határozatlan idejû
munkaszerzõdéssel várjuk az
üzembe a tanulmányaikat idén befejezõ fiatalokat is – mondta végül
Berta László.

A rendezvény célja volt, hogy
felhívja az emberek figyelmét az
egyik legfontosabb természeti
kincs, a víz fontosságára és védelmének
szükségességére.
Nem véletlen tehát, hogy leginkább a jövõ nemzedéke a gyermekek figyelmét kívánták felhívni
e jeles napon. Ezért is hirdetett a
Zalavíz az ellátási területén mû-

ködõ oktatási intézmények diákjainak pályázatokat, a rajzpályázatra például 283 rajz érkezett. A legjobb alkotásokat korcsoportonként díjazták. A díjátadó napján
üzemlátogatás keretében ismerkedtek a diákok a Zalavíznél folyó
munkával.
A rendezvényen részt vett
Gyutai Csaba polgármester, aki
a víz fontosságáról beszélt, kiemelve, hogy a víz érték és
kincs, nem korlátlan erõforrás,

ezért szükséges a védelme. Zalaegerszegen igyekeznek olyan
technológiát alkalmazni, amivel
óvni lehet az ivóvizet. A polgármester szólt a környezettudatos
nevelés fontosságáról, amely része az Ökováros programnak is.
A Zalavíz az újító folyamatokban
elöl jár, és ezt a gyerekek is értik, ez látszik a falakon lévõ rajzokon is. Nagy András, a Zalavíz
Zrt. vezérigazgatója arról beszélt, hogy egyre fontosabb a
környezettudatosság, amely ma
már társadalmi felelõsség is.
Vízszolgáltató cégként az
egészséges ivóvíz szolgáltatása
mellett a vízszennyezés ellen
szintén felveszik a harcot, ezenkívül a víztakarékosságra is felhívják a lakosság figyelmét. A

Zalavíz munkatársai az év minden napján azért munkálkodnak, hogy a csapból mindig folyjon tiszta, egészséges ivóvíz, az
elhasznált, szennyezett víz pedig megtisztítva jusson vissza a
folyókba, tavakba. A Zalavíz Zrt.
2002 óta igyekszik felhívni a figyelmet arra, hogy ne vegyék az
emberek természetesnek a
csapból folyó tiszta ivóvizet, hiszen a környezettudatos gondolkodás révén õrizhetõ csak

meg vizeink tisztasága – hangzott el.
A világnapi rendezvényen 16
intézménybõl érkezett üzemlátogatásra közel 600 diák.
A víz és energia címû rajzpályázat eredményei. Óvodai rajzpályázat: I. Rékli Hunor Illés
(Csillagközi-óvoda, Zalaegerszeg) II. Nyári Ádám (Kosztolányi Téri Óvoda, Zalaegerszeg)
III. Szabó Tamara (Petõfi Utcai
Tagóvoda, Zalaegerszeg).
Általános iskola, alsós korcsoport. I. Pais Janka (Kustánszeg), II. Papp Kristóf (Eötvösiskola,
Zalaegerszeg),
III.
Bézsenyi Andrea (Zalacsány),
Közönségdíjas: Sipos Roberta
(Dózsa-iskola, Zalaegerszeg).
Általános iskola, felsõs korcsoport. I. Koltai Máté Márk
(Lenti), II. Rékli Bíbor (Kertvárosi Általános Iskola, Zalaegerszeg), III. Rácz Lili (Dózsa-tagiskola, Zalaegerszeg).
Középiskola korcsoport. I. Simon Viktória (Lenti), II. Nagy
Borbála (Ganz-iskola, Zalaegerszeg), III. Tajti Martin (Lenti).
Fotópályázat. I. Dienes Tifani
(Landorhegyi-iskola, Zalaegerszeg),
II.
Lóránt
Bence
(Deák–Széchenyi Szakközépiskola, Zalaegerszeg) III. Kovács
Adél (Zrínyi-gimnázium, Zalaegerszeg).
A díjátadó keretében Drávecz
Csabáné, a Dózsa-tagiskola
képviseletében vette át a Zalavíz
Zrt. ajándékát, egy beépítésre
szánt ivókutat, amely az új tanévnyitóra elkészülõ felújított udvarra kerül. Az intézményvezetõ
megköszönve az ajándékot elmondta, hogy a diákok ötlete
volt, hogy az intézmény udvarán
legyen ivóvízkút. Hozzátette:
minden évben megünneplik a víz
világnapját, és felhívják a gyerekek figyelmét a víz fontosságára,
védelmére.
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A NAGYKANIZSAI VÁROS NAPJÁRA

Nagy álmok, nagy lehetõségek és nagy megújulás
Ez év áprilisában ismét megrendezésre kerülõ, immáron 1995 óta
élõ Város Napja programsorozat és fesztivál egy sok területen megújuló Nagykanizsát ünnepelhet az idén, ahol az elmúlt esztendõk az
új stratégiai látásmódnak köszönhetõen nem múlhattak el kiemelkedõ sikerek nélkül.

Új belváros és fõtér, megújult
játszóterek és óvodák, 14 települést érintõ teljes csatornaberuházás, intézményi felújítások, hulladékdepó-fejlesztés, új mûfüves
pálya, országos bokszakadémia, sikeres kerékpáros nemzetközi pályázatok – Nagykanizsa és a térség
elmúlt éveket jelentõ közös sikerei. Mindez köszönhetõ annak,

múltra visszatekintõ történelme
és egyedi hangulata adja.
„Nagy álmok és nagy lehetõségek” helyszíne ez, a térség egészével és a határmente, sõt a határon átnyúló területek és városok
lakóival együttmûködve, ahol egy
idõben van jelen a tettrekészség
és a cselekvésre nyíló lehetõség.
Dél-nyugat Magyarország kapuja e

Orbán Viktor
az átadási ünnepségen.

Lázár János, Brünner Szilveszter, Orbán Viktor és Cseresnyés Péter
hogy az új városvezetés meglátta
és kiaknázta azt a lehetõséget,
hogy a város és a térség egy hagyományokban gazdag, modern,
dinamikusan fejlõdõ közösség,
aminek fõ vonzerejét kedvezõ
földrajzi elhelyezkedése, nagy

vidék, amit igazol mindaz a rengeteg felújítás, átalakítás, beruházás
és sikeres pályázat, melynek megkoronázása a Kanizsai Dorottya
Kórház közel négymilliárd forintos
felújítása, amelynek nemrégiben
megtartott átadója nemcsak a vá-

ros, hanem az egész térség ünnepe is volt.
„A városé és a térségé, mivel az
itt élõ százezer ember egészségének, élete jobb minõségének jelent majd garanciát e kórházi
megújulás, ami egyben biztonságot, tehát bátrabb, stabilabb jövõképet és terveket eredményez. De
ünnep az ország egészének is, hiszen egy újabb erõs bástyája született az egészségügynek, így hazánk fejlõdésének és átalakulásának is a részét képezi. Hozzájárul
ahhoz, hogy megmutassa, ez az
ország és ez a vidék egy élni akaró
közösség, aki hisz a jövõjében, és
gondoskodik a jelenérõl is. Megteremti a feltételeket, kialakítja a
kulturált XXI. századi élet körülmé-

nyeit, és így tudatja a világgal,
hogy felkészült annak fogadására,
az új beruházások jövetelére” –
hangzott el Cseresnyés Péter polgármester, a térség országgyûlési
képviselõjének beszédében.
Mindezt a hitet megerõsítette
annak ténye is, hogy a kórház felújítását lezáró ünnepségen e vidék
erejét elismerve maga Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor adta át a mai igényeknek teljességgel megfelelõ intézményt
az itt élõk számára. Igazolva ezzel
azt a törekvést is, hogy Cseresnyés Péter jó irányba indult el
négy esztendeje az általa lefektetett nehéz úton, és hogy lett
eredménye megküzdeni a korábbi
súlyos problémákkal egy új szemlélet és munkamorál meghonosításával.
Ezért is van
oka tehát a város
közösségének
megállni egy rövid idõre, hogy
megünnepelhesse megújulását,
és azt a közös elkötelezettséget
és munkát, mely a
jövõbeni sikerek
alapját adhatja.
Így ez év áprilisának végén, 25-26án a Város Napja
kétnapos rendezvényén újból minden
korosztály
megtalálhatja a
kedvére valót, hiszen zenés és

színpadi elõadások, csapatjátékok,
sokszínû kirakodóvásár és vidám,
tavaszi hangulat várja az érdeklõdõket.
A program elmaradhatatlan része a színes, történelemre utaló
jelmezeket, gólyalábasokat és rövid produkciókat is bemutató felvonulás. És ahogy már hagyomány, az estéket neves elõadók, a

rendezvényt pedig tûzijáték zárja.
Mindezzel ünnepel tehát a város,
a helyi identitás erõsítésének, a
térségi sokszínûség, az összefogás szükségességének üzenetével, természetesen várva a helyi
hagyományok és történelem bemutatásával a város hírét messze
magukkal vivõ idelátogató turistákat is.

Április 25–26-án ismét megrendezik a város napját.

XX. századi viseletet rekonstruáltak Bakon Kistérségi vásár Egerváron
 A Szlovénia–Magyarország
Határon Átnyúló Együttmûködési Program 2007–2013 keretében megvalósuló SI-HU-21-004 Folklór határok nélkül
címû projekt egyik partnerét,
Baloghné Bacsa Ibolya táncpedagógust kértük arra, hogy
mutassa be nekünk a program keretében rekonstruált
baki népviseletet.

A FOLKLÓR HATÁROK NÉLKÜL PÁLYÁZATBAN
2014. ÁPRILIS 12-13. – VÁRJÁK AZ ÉRDEKLÕDÕKET
Idén immár tizennegyedik alkalommal rendezik meg a kistérségi vásárt Egerváron. Húsvét
elõtti hétvégén, április 12-én és 13-án ismét
nagy szeretettel várják az érdeklõdõket a rendezvénynek helyet adó általános iskola tornatermében.

– Hogyan álltak neki a viselet
rekonstrukciójának?
– A ruha elkészítésénél az
1920-as évekbõl származó családi fotókat használtunk, melyet
kiegészítettünk a gyûjtés során
mesélõ emberek leírásaival. Az
így rekonstruált viselet véleményünk szerint közel azonos lehet
a századelõs baki nõi ruhával.
– A népviseletek általában
nem egységesek, hogyan sike-

rül a variációkat beépíteni a
rekonstrukciós folyamatba?
– A fotók alapján igyekeztünk
többfajta díszítést és színt kiválasztani, tehát a ruhák is
többfélék, nemcsak méretben, hanem színûkben és díszítettségükben is.
– Mik a visszajelzések az elkészült munkákról?
– Falunk egyik ismert embere
Pista bácsi, aki már jóval 70
fölött jár, amikor elõször látta
a viseletben szembe jövõ lányokat, megállította õket,
majd így szólt: „Állj csak meg,

az édesanyámnak ugyanilyen ruhája volt!” – csak utána tudta
meg, hogy ezek azok a viseletek,
amelyekkel azt a kort idéztük
meg.
–Van-e a projekten kívül más
célja a rekonstrukcióval?
– Igen, szeretnénk belõle divatot csinálni, ahogy Erdélyben,
úgy Zalában is újra népviseletben
járjanak az emberek a közösségi
ünnepekre.
A projekt az Európai Unió által
társfinanszírozott ERFA forrásból
és állami támogatásból valósul
meg.

Hesselné Bea szervezõ elmondta, a kistérségi vásár április 12-én, szombaton 10 órakor
az ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét. Köszöntõt mond
Szijártó József, Egervár polgármestere, Köcse Tibor, az Északnyugat-Zalai Kistérségi Társulás
elnöke. A vásárt várhatóan
Manninger Jenõ, a megyei közgyûlés elnöke nyitja meg. Ezt
követõen kiosztják a vásárdíjakat, majd színpadra lép a KISZÖV
Senior Néptáncegyüttes.
Ez idáig 35 kiállító jelentkezett a vásárra, rajtuk kívül a kistérségi társuláshoz tartozó települések is képviseltetik magukat. A kínálatra idén sem lehet
panasz: a helyi és környékbeli kisiparosok, mezõgazdasági termelõk és kézmûvesek jó szívvel
ajánlják termékeiket a látogatóknak.
Szijártó József, Egervár polgármestere a további információkat megosztva elmondta, egy
TÁMOP-pályázatnak köszönhetõen az idei év az
egészségmegõrzés jegyében zajlik a településen,
ezért a vásár egyik szakmai része is erre a témára
irányul. Tartanak szûrõvizsgálatokat (vérnyomás-,
vércukorszint-mérés stb.), emellett egészségügyi
elõadásra is invitálják az érdeklõdõket, részvételükre a szombat délutáni véradáson is számítanak. Vasárnap a kiállítóknak, a vásárnak jut a fõszerep, a látogatókat mindkét nap délutánján
amatõr mûvészeti csoportok is szórakoztatják. A

kétnapos vásár megrendezését a polgárõrség
nyertes pályázatából is, illetve önkormányzati saját erõbõl finanszírozzák.
Hesselné Bea hozzáfûzte, mindkét nap lesz
sztárvendég, szombaton 17 órától Komonyi Zsuzsi, vasárnap 16 órától a Mercy együttes mutatkozik be. A gyerekeket húsvéti kézmûves foglalko-

zásra invitálják. Lesz tojásfestés, lufihajtogatás, a
mozogni vágyók számára ugrálóvár. Mindez ingyenesen vehetõ igénybe, az önkormányzat jóvoltából a finom langaliért sem kell fizetni.
A szervezõk szándéka szerint a rendezvény a
húsvétra való felkészülés jegyében zajlik. Így a
kétnapos vásáron a helyi és környékbeli kézmûveseknek köszönhetõen pazar kínálat lesz húsvéti
ajándéktárgyakból.
Az egervári kistérségi vásárt minden érdeklõdõnek érdemes felkeresni, ahol az erdélyi kürtõskalács mellett számos helyi finomságot, helyi termelõk által elõállított élelmiszereket (kenyér, sonka, kalács, rétes stb.) kóstolhatnak és vásárolhatnak meg igazi vendégszeretõ hangulatban.
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Balatongyörök bátran beerõsít
Az idei évben gyakorlatilag elmaradt a tél. Az idõjárás kegyessége miatt egyre több nyaralótulajdonos és természetjáró csoport viszont már március közepén megérkezett Györökre. A rügyfakadás
elindult, a kerti munkák elkezdõdtek, a szõlõ gondozását is megkezdték és három héttel korábban beindult az „elõszezon”. A fõidényre való készülõdést az önkormányzat is hamarabb tudta elkezdeni. A községgondnokságnak a fák metszését például már február
végére sikerült elvégezni, de folyamatosan halad a közterületek
ápolása, csinosítása, amelyben segítségünkre van a közfoglalkoztatotti állomány is. A munka dandárja viszont áprilisban és májusban válik aktuálissá – összegzett Biró Róbert, Balatongyörök polgármestere, akitõl a közeljövõt érintõ feladatok ellátásáról érdeklõdtünk.

– Két határidõ is szent: az egyik
a május elseje, a másik a pünkösdi
szezonnyitó: június 9-ei dátuma.
Az átfogó sétányfejlesztési projekt
keretében már készül az új fogadóépület
a
strand fõbejáratánál. Itt kialakítanak szociális
és vizesblokkokat, e helyen
mûködik majd a
strandi, illetve a
hajópénztár, de
lesz itt egészségügyi szoba
és Tourinform
irodahelyiség is.
Az egész központi partszakaszt körülöleli a
700 méternél is
hosszabb térkõ
burkolattal ellátott sétány: a
böngyéri
háromszögtõl, a
csónakházon és
a csónakkikötõn
keresztül, a rendezvénytéren át egészen a megszépült strandbejáratig.
–Tervezik a strand modernizálását?
– Hogyne. A strandi bevételek
zömét visszaforgatjuk, hogy minden évben csinosabb, vonzóbb legyen „Györök fürdõéletének kedvelt pihenõhelye”. A parti korzó a
strand hátsó bejáratáig egybefüggõen elkészül. Most, hogy a parti
sétány és a hozzá kapcsolódó fejlesztések túlléptek a közmûvezetéseken, a felesleges növényzet
eltávolításán, a földmunkákon,
már körvonalaiban látszik, hogy a
fejlesztés bizony szükséges volt.
Egyre több elismerõ szót és dicséretet kapunk olyanoktól is, akik

binsorok elbontásával újabb zöldfelületeket fogunk kialakítani. A
strand legértékesebb részén egy
önkormányzati raktár és mûhelyépület áll, amit hamarosan elbon-

korábban támadták a fejlesztést a
kényszerû fakivágások miatt. Új
rendezvényszínpad és sátor szolgálja itt a szabadtéri programok sikerét. Idén végre sikerül elõrelépni a strandhoz közeli parkolók kialakítása terén. Az önkormányzat
egy vállalkozáson keresztül mûködtetett ugyan egy autóparkolót
a falu központjában, ám ez most
európai módon újjáépül, és megduplázódik a hely az autóval érkezõk számára. A községi strandot
saját anyagi forrásból tovább csinosítjuk. A régi, alig használt ka-

egészségház által határolt udvar
felújítását, amivel május elejére
végezni szeretnénk. Itt a tervek
szerint térburkolt parkolóhelyek,
növényszigetek, pihenõsarkok,
gyalogutak létesülnek és még egy
ivókutat is elhelyezünk. Az önkormányzat a 71-es fõút mentén a kiemelt szegéllyel ellátott járdát
mind Keszthely, mind Tapolca irányában elkezdi kiépíteni. Idén valószínûleg csak 100-100 méter kialakítására lesz elegendõ forrásunk, de a programot folytatni
szeretnénk. A Szép-kilátói parkoló

tunk. Helyette egy kisebb, de a
funkcióját eredményesen betölteni képes új épületet emelünk. A
két évvel ezelõtt elkezdett sétányrekonstrukciós
programunkat
újabb szakasszal bõvítjük, egészen
a gyermekmedencéig. A vállalkozók kérésére és a vendégek „árnyékigényét” kielégítendõ, a
strandon újabb faegyedeket ültetünk el. A györöki strand nagy, árnyékot adó fákban eddig sem volt
szegény, de a forróságban enyhet
adó helyek számát tovább szeretnénk növelni.
– Milyen területeket érint még
a településfejlesztés?
– Saját forrásból megkezdtük
az önkormányzat épülete és az

és a kilátópont közötti mintegy
százméteres szakaszon a murvás
burkolatot térköves fedésûre
akarjuk cserélni. A sétány melletti
közvilágítást is korszerûsítjük. A
már említett élménysétánynak elkészül egy, a Szép-kilátóhoz kapcsolt eleme is. A Római-forrás
mellett is létesül egy Kneippélménypont. A Szép-kilátó tövétõl
a golfpálya bejáratáig tartó, 1200
méteres szakaszon uniós pályázati
forrásból új kerékpárutat létesítenénk. A Bakonyerdõ Zrt. közjóléti
ökoturisztikai fejlesztéseit: a Berzsenyi-kilátót, a Batsányi-kilátót, a
Bélapi-pihenõhelyet és a hozzá
kapcsolódó tanösvényeket a bakancsos turisták örömére április
elején avatjuk. Pályázaton nyer-

tünk 270 darab komposztáló
edényt, amit hamarosan kiosztunk
a bio zöldhulladék kezelésére.
Mivel nem vagyunk hitelkonszolidált település, ezért a következõ négy évben 40 millió forint
állami többlettámogatásra vagyunk jogosultak, aminek felét
még idén fölhasználjuk kötelezõen ellátandó önkormányzati feladatok ellátására. A képviselõ-testület úgy határozott: a járdák és
az úthálózat modernizációjára
költjük a 20 milliót. Ha a támogatási szerzõdést március végéig sikerül megkötni, akkor a szezon
kezdetéig szeretnénk elvégezni a
faluközponti Petõfi utca szélesítését, útburkolatának javítását. Meg
szeretnénk újítani a Temetõ
utca, az Eötvös Károly utca,
a Szent István utca egy-egy
szakaszát is.
Most elkezdjük, de várhatóan csak õsszel fejezzük be
a községgondnokság székhelyének felújítását, átépítését, kibõvítését. Egy
könnyûszerkezetes, a környezetbe illõ épületet tervezünk, ahova elfér majd a
tûzoltóegyesület fecskendõautója is. Másfél éve kész
a körforgalom, de környékének csinosítása, parkosítása
még elmaradt. A szezonkezdetre ezzel is végezni akarunk. Új padokat, szemeteseket, növényszigeteket, útbaigazító táblákat is kihelyezünk majd a község több
pontjára, amivel a településképen
javítunk. A civil egyesületek – akik
a szezon sikerét elõsegítik – anyagi támogatását az elõzõ évek gyakorlatához igazítottan a képviselõtestület jóváhagyta. Kölcsönösen
hiszünk a partneri együttmûködés
eredményességében. Az összes,
eddig megszokott rendezvényt
megtartjuk és újként lép be a bográcsos „Háromlábú fesztivál”, valamint a Balatongyörök–Balatonmáriafürdõ közötti evezõs teljesítménytúra.
Nemes Norbert
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A ZALABAKSAI MAGYAR MALOM KFT. KÍNÁLATÁBAN

Rekorderedményt ért el 2013-ban Kitûnõ minõségû lisztek
A Zal-Agro Zrt. közel 90 millió forint adózás elõtti eredményt ért el
2013-ban, ezzel története legsikeresebb üzleti évét tudhatja maga
mögött. A példátlan növekedésrõl Szabó László elnök vezérigazgatót
kérdeztük.

– Több lépést tettünk annak érdekében, hogy valamennyi üzletágunk hatékonyságát növeljük. A
termeltetéssel együtt közel kétezer hektáron szántóföldi növénytermesztést végzünk. Új gépeket
vásároltunk, melyek korszerûbb
talajmûvelést tettek lehetõvé. Ennek köszönhetõen az eddigi legnagyobb terméshozamokat értük el
2013-ban, melyek a megyei és országos átlagoknál is magasabbnak
bizonyultak. Nyereséget hozott a
vetõmagok elõállítása, jó áron és a
korábbiakhoz képest nagyobb volumenben tudtuk értékesíteni.
A lucernapellet értékesítésünkre elõnyösen hatott a keresleti piac, ugyanis az elmúlt idõszakban
országos szinten jelentõsen csökkent az elõállítás. Vevõi körünk átalakításába jelentõs energiát fektettünk, melynek köszönhetõen
nõtt az exportunk. A takarmányalapanyagot négy külföldi országba illetve belföldön értékesítjük. Jó
eredményt értünk el szolgáltatások területén is.
Szõlészeti ágazatunkon belül
borászati tevékenységünk fejlõdést mutat. Fehér- és vörösborunk
minõsége immár országosan is
megállja a helyét. Ehhez meg kell
találnunk még a piacot.
– A tejtermelõ ágazat hogyan
teljesített?
– Sajnos, nem lehetünk elégedettek. Az ágazat veszteséggel
zárt annak ellenére, hogy az érté-

kesítési árak emelkedtek. Ennek
oka: az idõjárási anomáliák miatt
rendkívül megdrágult a takarmány, illetve a nyolcvanas évek
elején épült telepünkön elavult a
tartástechnológia. Büszkélkedhetünk ugyanakkor egy különleges
országos eredménnyel is. Tejleadásban hosszú éveken át tartotta
az országos rekordot Lujza nevû
tehenünk. Az ágazati veszteség
felszámolása és a tejtermelés felfuttatása érdekében új istállót kívánunk építeni, ami várhatóan
2016-ban készülhet el. A több
százmilliós beruházás megvalósításához uniós támogatást remélünk.
Kétszáz hektáron öntözõrendszer
kialakítását tervezzük, hogy növeljük a takarmánytermesztésünk
biztonságát.
– Az elért eredmény milyen hatással bír a cég életére?
– Az elért magas adózás elõtti
eredménynek köszönhetõen pénz-

ügyi helyzetünk jelentõs mértékben javult. A stabil gazdasági háttér évente több mint százmillió forint értékû beruházást is megenged. Cégünk történetének eddigi
legnagyobb eredményében az is
szerepet játszott, hogy jelentõsen
mérsékeltük általános költségeinket. Létszámcsökkentés az adminisztráció területén történt. A
zalaszentgróti irányítási központunkat a türjei termelési centrumba helyeztük át. Immár két éve új
vezetés viszi a társaságot. Nagy
Gyula termelési vezérigazgató-helyettes és Nádasi Lászlóné fõkönyvelõ tevékenysége nagyban hozzájárult az elért eredményekhez.
– Milyen várakozásokkal tekintenek 2014-re?
– A gazdálkodás tavaszi helyzete jónak mondható. A határ szép
és ígéretes. Az állattenyésztés hozamai javultak, a tejárak emelkednek. Minden jel arra mutat, hogy
jó eredményt érhetünk el 2014ben is. A zrt. elhivatott vezetése és
dolgozóink szakmai felkészültsége
biztosítja az éves feladatok magas
szintû elvégzését és a hosszú távú
elképzelések megvalósítását.

ELADÓ

A Zal-Agro Zrt. megvételre ajánl:
– szigligeti és cserszegtomaji üdülõtelkeket,
ZALASZENTGRÓTON:
– egy 3400 m2-es alapterületû tárolót,
– egy 841 m2-es alapterületû irodaházat,
– telephely kialakítására alkalmas ingatlanokat.
ÉRDEKLÕDNI A 83/360-048-AS SZÁMON LEHET.

A kevés csapadékkal induló tavasz elegendõ indokot szolgáltat a napraforgó- és kukoricavetések során a gyökértömeg-növelésre alkalmazható
speciális biológiai mikrogranulált Radistartok alkalmazására!
A Radistart® Turbo biológiai hatását a benne lévõ Amalgerol talaj- és
növénykondicionáló készítmény és idei évtõl a különleges zeolit kiegészítés biztosítja.

A Radistart® Algit speciális hatását a 10% zeolités 15% alginittartalom fémjelzi!
Mindkét
Radistart®
szabadalommal védett,
nem másolható és hamisítható, a mikrogranulátumok között egyedi
starter mûtrágya!

PRÓBÁLJA KI
ÖN IS!

A zalabaksai malomban olyan lisztet állítanak elõ, ami semmilyen adalékanyagot nem tartalmaz. A múlt század elején épült
malomban kezdetben gõzmeghajtással õrölték a búzát, majd a
hatvanas években villanyüzemû berendezéseket építettek be,
melyek azóta is mûködnek. A kitûnõ minõségû lisztet ezzel a hagyományos technológiával készítik.

– A kalászosok tekintetében jól
sikerült az elmúlt év a termésmennyiség és a minõség tekintetében egyaránt. A jó termés most
is visszaköszönt az általunk elõállított liszt minõségében, amit extrának nevezhetünk – mondta érdeklõdésünkre Nagy László, a Magyar Malom Kft. ügyvezetõje. – Kisebb pékségeknek értékesítjük a
lisztet Vas és Zala megyében. Üzleti partnereink sorába belépett a
Zalaco is, a megyeszékhelyi sütõipari céggel szívesen mûködnénk
együtt hosszabb távon is speciális
igényeikre alapozottan.
– Hogyan teljesítettek a tavaszi vetésû növények?
– Az elhúzódó tél és a nyári
aszály következtében a szója és a
kukorica is gyenge terméshozamot produkált 2013-ban – folytatta Nagy László, aki fõként szántóföldi növénytermesztéssel és
vetõmag-elõállítással foglalkozik.
– Az elmúlt évben megsínylették
az idõjárást tavaszi vetésû növényeink is, melyek vetõmag-elõállításunk harmincöt százalékát teszik ki. A tavaszi zab, árpa és búza
kisebb termésátlagot ért el, s mivel többször kellett beavatkozni,
kétszer annyi ráfordítást igényelt.
Országosan is ez volt a helyzet, hiánycikké vált a vetõmag. A tavaszi
kínálatunkban most a Scorpion

zab-, a Xanadu árpa- és a Granny
búzavetõmagot árusítjuk. Szeretnénk bõvíteni õszi és tavaszi vetõmagkínálatunkat. Szerbiából származó õszi búzát vetettünk el tavaly, a magokat a Novisad Kutatóintézettõl szereztük be. Tavaszi kínálatunkat pedig szójával bõvítjük, amelybõl majd jövõre lesz vetõmag.
A zalabaksai vállalkozás a vetõmag-elõállítás területén a Szegedi

A Nuance Star a tribenuron-metil és
fluroxipir hatóanyagok kombinációjával széles
körû hatékonysággal (ebszikfû, ragadós galaj,
napraforgó árvakelés, tyúkhúr, árvacsalán,
vadrepce, mezei acat) és rugalmas felhasználhatósággal rendelkezik.
A kereskedelmi csomag 10-12 ha kalászos
gabona kezelésére használható.

Gabonakutatóval, a Martonvásári
Mezõgazdasági Kutatóintézettel,
valamint több fajtatulajdonos
céggel áll kapcsolatban. Szigorú
követelményeknek kell megfelelnünk, mivel csakis az a vetõmag
árusítható, mely keresztlevéllel és
származási bizonylattal ellátott.
A magas minõséget
tartják szem elõtt a
liszt gyártása során is.
Nagy Borbála, a Magyar Malom Kft. kereskedelmi vezetõje elmondta, malmukban
csak olyan lisztet állítanak elõ, hogy a belõle
készült ételeket õk is
szívesen fogyasztják. A
BL-55-ös finomliszt az
egyik
legfinomabb
szemcséjû, legvilágosabb liszt, étkezési célokra szolgál. A BL-80as kenyérlisztet elsõsorban pékségek keresik, mostanában viszont az otthoni kenyérsütés népszerûvé
válásával egyre több
háziasszony is keresi. A
teljes kiõrlésû liszt fontos szerepet játszik az egészséges
táplálkozásban, mivel rostban és
vitaminokban gazdag. A melléktermékek, a takarmánykorpa és a
takarmányliszt állatok takarmányozására szolgál.
A malom Zala megye jelentõs
ipartörténeti emléke. A hagyományok tisztelete miatt a tulajdonosok megtartják, s karbantartják a
régi gépeket, melyeket nemcsak
a hozzáértõk csodálnak meg.

A Nuance Super gyári
kombináció, amely a piacon egyedien magas
tribenuron-metil
és
tifenszulfuron-metil hatóanyagokat tartalmaz, így
kiváló hatékonysággal
rendelkezik a toleráns
napraforgó árvakelés ellen is. Dózisa 50 g/ha.
A szükséges nedvesítõszert a Nuance termékekhez ingyen biztosítjuk, ennek használata elengedhetetlen a jó hatás
elérésének érdekében.
A Nuance Star és a
Nuance Super is zászlóslevél megjelenéséig
kijuttatható!
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A gabonaföldek gyõztesei!
A gabonában használható,
kétszikû gyomok ellen alkalmazott gyomirtók szegmensében a legszélesebb gyomirtó
spektrummal és legnagyobb hatásbiztonsággal
rendelkezõ készítmény a Mustang Forte, amely
igazi prémium készítmény.
A Mustang Forte gyomirtó spektrumába több
mint 70 kétszikû gyomnövény tartozik, melyeket

A Colombus-t azoknak a termelõknek javasoljuk, akik szeretik a látványos, gyors,
hatékony gyomirtást és mindezt prémium minõségben.
A Colombus a legszelektívebb hormontartalmú
készítmény. Rendkívül gyors hatással rendelkezõ
és rugalmasan kijuttatható (tavasszal 3 levéltõl a
gabona zászlóslevelének megjelenéséig) készítmény. Ez munkaszervezés szempontjából mindenképpen könnyebbséget jelent.
Kedvezõtlen idõjárás esetén a gyomirtás is
megkéshet. A Colombus használatával fejlett gabonában is több mint 80 gyomfajt irt kiváló ered-

a szer nagy hatásbiztonsággal irt. A versenytársakkal összehasonlítva egyértelmûen erõsebb a
készítmény a mezei acat, az IMI toleráns napraforgó árvakelés, a ragadós galaj, a parlagfû és a
szarkalábfélék ellen. A mezei acat ellen kiváló hatékonyságú: állományban, tarlón sõt a következõ évi növénykultúrában is mentes a kezelt terület a mezei acattól!
A Mustang Forte biztonságos és szelektív
minden gabonafélében (sörárpa is) és egyik legnagyobb elõnye, hogy használata után õsszel
biztonsággal vethetünk õszi káposztarepcét. A
repcére ugyanis – ellentétben sok más hatóanyaggal – semmilyen káros utóhatása nincs.
A Mustang Forte minden kalászosban felhasználható. Dózisa 1 l/ha

ménnyel. Olyan jelentõs gyomokat kezel a készítmény, mint a napraforgó árvakelés, apró szulák,
ragadós galaj. Mezei acat elleni hatása kiemelkedik,
mivel a hatása tarlón és a következõ évi állományban is látványosan jobb. Parlagfû ellen a tarlón jóval kevesebb gyomnövény csirázik ki, így kisebb a
hatósági büntetés veszélye. Alacsonyabb hatékonyságú azonban a libatop, disznóparéj, veronika,
árvácska, árvacsalán fajok ellen.
A készítmény tartamhatása miatt a késõi gyomosodás is elkerülhetõ. Vetõmagtermesztésben is
alkalmazható és nincs utóvetemény-probléma,
nem károsítja a repce utónövényt. Mélyfekvésû területeken, napraforgó elõvetemény után különösen javasolt.
A Colombus: minden kalászosban felhasználható. Dózis: 1,0–1,5 l/ha.
Alacsonyabb dózis (1,0 l/ha) a 2–4 leveles magról kelõ gyomok ellen.
Magasabb dózisok (1,25–1,5 l/ha) a túlfejlett
gyomok vagy évelõ gyomok ellen.

HORVÁTH ZSOLT

TERÜLETI SZAKTANÁCSADÓ
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