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Megjelenik Zala megye minden településén
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INFORMÁCIÓS ÉS KERESKEDELMI MEGYEI LAP

FELSÕFOKÚ ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁSSAL

AZ IFJÚSÁGI KATASZTRÓFAVÉDELMI VERSENY DÖNTÕJÉBEN

Erõsítenék a megyéhez való kötõdést Mit tegyünk a bajban?
A közgyûlés legutóbbi ülésén tárgyalta a Zala Megyei Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló rendelettervezetet, s megállapította, hogy az önkormányzat a rendelkezésre álló forrásokkal jól
gazdálkodva, a takarékosság elvét elõtérbe helyezve teljesítette a
törvény által elõírt feladatait.

Szukics Ferenc megyei rendõrfõkapitány-helyettes beszámolt a
képviselõknek Zala megye közbiztonsági helyzetérõl és az annak javítása érdekében tett intézkedésekrõl. A grémium meghallgatta
Egri Gyula igazgató tájékoztatóját
a Zala Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság tevékenységérõl és
aktuális feladatairól.
A közgyûlés döntött arról,
hogy a zalai fiatalok megyéhez

való kötõdésének erõsítése, a helyi vállalkozások fejlõdéséhez
szükséges szakképzett munkaerõ
biztosítása érdekében, felsõfokú
iskolakezdési támogatási pályázat
keretében támogatást nyújt
azoknak a fiataloknak, akik elsõ
diplomájukat megszerezve Zala
megye közigazgatási területén
mûködõ felsõoktatási intézményben kezdik meg államilag elismert tanulmányaikat, s a pályázat

benyújtásakor még nem töltötték be 30. életévüket.
Az egyszeri, legfeljebb 50 ezer
forint összegû támogatásra azok a
fiatalok pályázhatnak csak, akik a
megyei jogú városok kivételével
állandó lakóhellyel rendelkeznek
Zala megyében a közgyûlés döntésének napján, azaz 2014. április
23-án és az igénylés benyújtásának idõpontjában is.
A kérelmeket 2014. szeptember 15-tõl lehet benyújtani, a végsõ beérkezési határidõ pedig október elseje. A támogatási összeget
a kérelmek elbírálását követõen
legkésõbb október 31-ig utalják át
a nyertes pályázóknak. A teljes
pályázat a 3. oldalon olvasható.

VIGH LÁSZLÓ ÁTVETTE MEGBÍZÓLEVELÉT

Legfontosabb a munkahelyteremtés
Átvette országgyûlési képviselõi megbízólevelét Vigh László,
a Fidesz–KDNP országgyûlési
képviselõje. Az elsõ számú választókörzet kormánypárti jelöltje 19 jelölt közül került ki gyõztesen az áprilisi szavazás eredményeinek teljes mértékû feldolgozását követõen.

A választási bizottság nevében
Dr. Pápai Ferenc kívánt eredményes és sikeres munkát Vigh
Lászlónak, aki szerint az elõtte álló
idõszak kihívásokkal teli, de igyekszik eredményesen folytatni a
megkezdett munkát.
Mint fogalmazott, egyik legfontosabb feladat a munkahelyek
megtartása és újak létrehozásának
elõsegítése, mert a foglalkoztatás
bõvülésével a gazdasági mutatók
is növekednének, így több pénz
jutna az infrastruktúra fejlesztésére, az oktatás színvonalának növelésére, ahogy a kultúra támogatására is.
Az országgyûlési képviselõ
hangsúlyozta, mindent megtesz
azért, hogy a város, a térség és a

A felmenõ rendszerû katasztrófavédelmi ifjúsági verseny megyei döntõjében a járási fordulókból továbbjutó csapatok mérték
össze tudásukat a zalaegerszegi Dísz téren az elmúlt héten. A
zalaegerszegi Mindszenty Általános Iskola és Gimnázium csapata
jutott tovább az április 26-i országos döntõbe. Képünkön a megyei
döntõ gyõztesei tûzvédelmi ismereteikrõl adnak számot.

A megyei döntõt 21. alkalommal rendezték meg a Magyar Polgári Védelmi Szövetség szervezésében.
Kemény József nyugállományú
polgárvédelmi ezredes, a verseny
egyik fõ szervezõje érdeklõdésünkre elmondta, a tanulók elméletben és gyakorlatban, életkori
sajátosságaiknak megfelelõen játékos formában adnak számot a
tanév során elsajátított veszélyhelyzeti ismereteikrõl, az ön- illetve más személy mentésében
megye sikeres legyen. Ennek érdekében a zalaegerszegi önkormányzattal is együttmûködik.
Gyutai Csaba, Zalaegerszeg polgármestere hozzáfûzte, természetesen folytatják a munkát.
Rendkívül fontos, hogy ügyesek
és eredményesek legyenek a forrásszerzés tekintetében és nagyon sok közös teendõjük van
még a munkahelyteremtésben.

való jártasságukról. Úgy fogalmazott, a verseny alapot teremt az
önmentési készség kialakításához, és a biztonság komplex értelmezéséhez, kapcsolatot teremthetnek a rendvédelmi szervek tagjaival, segítséget kapnak a
pályaválasztáshoz, egy hivatás
megismeréséhez.

A megyei döntõbe hat általános iskola és öt középiskola jutott
be. A versenyzõknek tizenkét
helyszínen kellett elméleti és gyakorlati feladatokat megoldani.
Lehet, hogy jobban tudnák mi a
teendõ, mint a felnõttek – vélekedtek a becsehelyi általános iskolások. Hári Fanni elmondta, szívesen vesznek részt a vetélkedõn,
mert ismereteket szerezhetnek
arról, hogyan kell a bajban segíteni, például hogyan meneküljenek
tûzeset vagy földrengés bekövetkeztekor, hogyan és kitõl kérjenek
segítséget.
(Folytatás az 5. oldalon.)
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Az enyhe tél miatt egy hónappal korábban borultak virágba a
gyümölcsfák. A természet is sokkal hamarabb életre kelt. Az elõre
tolódott érési idõszak okozott-e
zavart a méhek életében? – kérdeztük Petõ Zsolt méhészt, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület Zala Megyei Tagszervezet
önálló keszthelyi egyesületének
lag mindenhonnan tudvezetõségi tagját.
tak gyûjteni, mert az átlagosnál jóval magasabb
A Zalaszentgróton élõ méhész- volt a nappali hõmérsékmester véleménye szerint: a ha- let. A meleg a növények
marabb kinyílt méhlegelõ, a ren- nektárképzõdésére is
geteg virágpor kifejezetten hasz- pozitív hatást gyakorolt.
nos és üdítõ a méhek számára. A Az anyaméhek folyamaleginkább repce-, akác-, és hárs- tosan azt érzik: van eleméz elõállításával foglalkozó mes- gendõ nektár, virágpor,
ternek tavaly sikerült medve- fehérje, így a fiasítás is
hagyma mézet is elõállítania és zökkenõmentesen starúgy látja: idén Zalában sokkal több tol. Tavaly, a márciusi
gyümölcsméz készülhet. A tél oly- hóesés miatt egy hónap
annyira nem tette le a névjegyét, kényszerû „bezáratásra”
hogy a fehér százszorszép a fû kö- voltak ítélve, így nem
zött feltalálható volt a legna- tudtak virágport hordagyobb hidegben is. A mester a ni. Az elõzõ évi, maguktöbb mint két évtizedes szakmai nak besilózott por meg
múltjában nem emlékszik olyan már elfogyott. Várhatóesztendõre, amikor március 24- an május 10-éig az akác
ére kipattant volna a repce virága. kivirágzik. Április legvéA méhek élete már január köze- gén a vérehulló fecskepén elindult. Az anyák már akkor fû, a réti boglárka és az árvacsalán
petéztek. Idén május elején a mé- bont virágot. A fák közül a tölgyhek milyen növényeken lehetnek, félék és a juharok már elvirágozlesznek intenzívek? – érdeklõd- tak, június végén már csak a hárs,
tünk.
július elején pedig a szelídgeszte– Minél többféle virágpor van, nye marad.
a méhek annál erõteljesebben fej– Milyen fajta mézekbõl lelet
lõdnek. A méhecskék gyakorlati- jó termésre számítani?

HA AZ IDÕJÁRÁS KEGYES MARAD

Az akácméztermés is jó lesz

Aktuális kínálatainkat megtekinthetik:

www.ba-auto.hu
Bérelhetõ kisteher- és személyautók

a környék legjobb áraival!
BIZOMÁNYOS ÉRTÉKESÍTÉS
RÖVID HATÁRIDÕVEL
www.facebook.com/baautotrade
kon is!
Kövessen bennünket a faceboo

LAKÁS ELADÓ
Újonnan szigetelt kertvárosi 56 m2-es kétszobás,
egyedi fûtéses társasházi lakás eladó Zalaegerszegen.
Érdeklõdni a +3630/95-62-654-es telefonszámom.

– Ha a hideg és a fagyosszentek nem zavarnak be, akkor a matematikai törvényszerûség is azt
erõsíti, hogy az akácméznek jónak
kellene lenni. Április derekán az
akácerdõk virágzata megfelelõ
nagyságúnak és minõségûnek tûnik. Az utóbbi négy esztendõbõl

három évben az akác gyönge,
gyatra minõsítéssel szerepelt. A
repce nem mézel jól, ha éjjelente
fagyok fordulnak elõ. A nektár-kiválasztódás üteme ilyenkor lelassul, de jó termésre lehet számítani itt is.
– A méhészek számára mi jelent nagy nehézséget májusban?
– Az akácra való felkészülés
nagy kihívás. Ki kell találni, hogy
az adott helyzetben milyen technikákat kell alkalmazni ahhoz,
hogy a jó termés is fokozható legyen plusz emberi beavatkozás
segítségével. Az akácvirágzás
elõtt az anyakirálynõk petézésben
való korlátozásával például el tudjuk érni, hogy a peték, álcák gondozására ne legyen szükség
„munkaerõre”, így ezek a méhek
is gyûjtésre mehetnek. Az akácerdõkben szerencsére még nem kell
számolni permetezéssel, de a repcetábláknál már óvatosnak kell
lenni. A méheket manapság már
nem lehet a tábla közepébe telepíteni, hanem 3-4-500 méterrel
távolabb, mert nem csupán a permetezés, de a csávázószerek is
okozhatnak gondot. Ilyentájt a

Külföldi
munkalehetõségek,
akár nyelvtudás
nélkül is!

Külföldi
munkalehetõségek,
akár nyelvtudás
nélkül is!

06-30/353-4302

06-30/976-5275

AKTUÁLIS
méhek betegségét okozó atkafélék irtására is ügyelni kell, a vírusbetegségeket illik gyorsan meggyógyítani. Elõfordul, hogy a kijárókat elpettyezik a méhek ürülékükkel. Ez a méhek hasmenése,
amit ugyancsak mihamarabb meg
kell szüntetni. A vándorlási elõkészületekkel, a szállítással és sok
más teendõvel is számolnia kell
annak, aki méhészkedésre adta a
fejét.
– Drágább lesz-e „a természet
édes adománya”?
– Az akácméz kilónkénti ára
2000 forint körül lenne ideális,
mert a ráfordított munka értéke
ekkor térülne meg valójában. Jelenleg is és várhatóan a jövõben is
lehet majd ennél olcsóbban is hozzájutni az Európában egyedülálló,
különleges minõségû akácmézhez, amivel Európa egyetlen méze
sem tudja fölvenni a versenyt. A
Kárpát-medence hun-garikuma
fertõtlenítõ hatású, köhögés ellen
is ajánlott és a víztartalma 16–18
százalékos, ellentétben az antibiotikummal kezelt kínai mézzel,
amelynek víztartalma a 40 százalékot is elérheti. Egész Európában
Magyarországon van a legkiterjedtebb, összefüggõ erdõségeket alkotó akácfaállomány, ahol ez a fajtaméz elõállítható. A kollégáimmal
igyekszünk azért dolgozni, hogy a
méz szerepe, megbecsültsége zalai és országos viszonylatban minél
nagyobb legyen.
Nemes Norbert

Valós otthoni munkák:
adatrögzítés,
borítékolás,
bedolgozás!
06-30/605-5359

Ausztriai
munkalehetõségek,
szak- és
segédmunkák
mindenkinek!
06-30/573-9092

Ingatlaniroda
külföldi partnerei
részére keres akár
azonnali készpénzes
fizetéssel
eladó ingatlanokat!
06-30/988-6658

MÛVELÉSRE ÁTADANDÓ
A BALÁSFAI HEGYEN (Dobronhegy és Milejszeg között)
ezer négyzetméteres szõlõ és gyümölcsös MÛVELÉSÉRE keresek megbízható embert. A feltételekrõl érdeklõdni lehet a 06/30210-5390-es telefonszámon.

A ZALAI BORÚT EGYESÜLET

14. nemzetközi borversenyén
 A Zalai Borút Egyesület idén áprilisban 14. alkalommal szervezte
meg nemzetközi borversenyét
Zalaszentgróton, a Civil Turisztikai
Centrumban, melyen a zalai mellett
horvát nedûket is bírált a szakértõ
zsûri. A rendezvény a Szlovénia–Magyarország Határon Átnyúló
Együttmûködési Program 2007-2013
által támogatott „Jó bor – jó szomszédság” projekt keretében
valósult meg.

két fõbõl álló bírálóbizottságnak 141
bormintát (101 fehér, 11 rosé, 29 vörös) kellett minõsítenie. Az elnöki
posztot ezúttal is dr. Pálfi Dénes okleveles kertészmérnök látta el, aki egyben a Zalai Borút Egyesület védnöke.

Szõkéné
Hajduk Andrea,
a szervezet elnöke elmondta,
tagjaikon kívül a
horvát
határ
menti Bilikum
Szõlõ- és Bortermelõk Egyesület, valamint a

szlovén Lendvai Szõlõ- és Gyümölcstermelõk Egyesület képviselõit is meghívták, hogy boraikat megmérettessék.
A nemzetközi borversenyen, a hagyományokhoz híven igen nagy volt az
érdeklõdés, így
sok a tennivaló
is, hiszen a tizen-

Az eredmények alapján 34 mintát arany-,
69 mintát ezüst-, 33at bronz-, valamint 5
mintát oklevél-minõsítéssel jutalmaztak.
A borversenyen 64
termelõ borát értékelte a zsûri.
Idén is kiválasztották a Zalai Borút
Egyesület legjobb fehér- és vörösborát, a zalaszentgróti
Veress János Olaszrizling késõi szüretelésû 2002. évjáratú borát, valamint a
nagyradai Cezar WineryCabernet
Sauvignon 2012. évjáratú borát.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ÖSSZESSÉGÉBEN CSÖKKENT A BÛNCSELEKMÉNYEK SZÁMA

A Zala Megyei Közgyûlés PÁLYÁZATOT HIRDET

A megye közbiztonsági helyzete

A pályázat meghirdetése és benyújtása a Zala
Megyei Közgyûlés a bizottságok által adható támogatások rendjérõl szóló 6/2004. (II. 20.) ÖR
rendeletének figyelembe vételével történik.
A pályázat lebonyolítója a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal.
1. A pályázat célja:
A Zala Megyei Közgyûlés a felsõoktatásban, az
elsõ diploma megszerzése érdekében, nappali tagozaton, államilag elismert képzésben tanuló, Zala
megyei fiatalok számára, tanulási költségeinek
enyhítésére, valamint Zala megyéhez való kötõdésük erõsítésére pályázatot hirdet.
2. A pályázók köre és a pályázat feltétele:
 aki a megyei jogú városok kivételével állandó lakóhellyel rendelkezik Zala megyében jelen pályázati felhívás Zala Megyei Közgyûlés általi elfogadása (2014. április 23.) és a benyújtandó igénylés
idõpontjában is
 aki Zala megye közigazgatási területén mûködõ felsõoktatási intézményben kezdi meg államilag elismert tanulmányait,
 aki a pályázat benyújtásakor nem töltötte be
30-ik életévét,
 nem pályázhat, akinek lakóhelyi önkormányzata azonos célú támogatási lehetõséggel rendelkezik.
3. A támogatási forrás nagysága: 1.150 E Ft
A 2. pontban foglalt feltételeknek megfelelõ
pályázó részére egyszeri, legfeljebb 50.000 Ft-os
támogatást nyújt a Zala Megyei Önkormányzat,
melynek pályázó részére történõ átutalásáról a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. október
31-ig gondoskodik.
A támogatás formája: vissza nem térítendõ támogatás.
4. A pályázat benyújtásának módja:
A támogatás igényléséhez a mellékelt adatlapot szükséges benyújtani csatolva az alábbi kötelezõ mellékleteket:
 állandó lakcímet igazoló személyi okmány
másolata,
 hallgatói jogviszony igazolást (iskolalátogatási igazolást),
 a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerin-

Dallal és tánccal, az egészségmegõrzés jegyében zajlott a 14.
egervári kistérségi vásár a húsvét elõtti hétvégén, melyen a
programnak helyet adó település és a környék falvainak kistermelõi, kézmûvesei mutatkoztak
be saját termékeikkel.

– Ismét nagy energiát fektettünk a vásár megrendezésébe,
melynek szervezési feladatait az
Észak-nyugat Zalai Kistérségi Tárulás és önkormányzatunk vállalta
magára. Kicsit izgultunk, hogy
más programok miatt kevesebb
érdeklõdõ lesz, a szombati nap kicsit szerényebbre sikeredett, vasárnap azonban egész napra megtelt a rendezvénynek helyet adó
iskola tornaterme – értékelte a
vásárt beszélgetésünk elején
Szijártó József, Egervár polgármestere. – Megérte a sok fáradozás, mivel a kiállítók szép számmal
– közülük sokan immár 14. alkalommal – éltek a bemutatkozás le-

hetõségével. A polgárõrség által
elnyert egészségmegõrzõ projekt
sok érdekességet kínált a látogatóknak, akik moderntánc „kategóriában” egyszerûbb lépéseket is
megtanulhattak a színpadon.
– Térjünk át a feladatokra. Hol
tart a település fejlesztése a ciklus utolsó évében?

ti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozatot, továbbá
szükség esetén a közzétételi kérelmet.
Az adatlap átvehetõ, illetve igényelhetõ megcímzett, felbélyegzett válaszborítékkal a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezési Osztályán
(8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.), vagy letölthetõ a Zala Megyei Önkormányzat honlapjáról
(www.zala.hu).
Az adatlapot a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal címére (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.)
1 példányban, postai úton, vagy személyesen kell
benyújtani. A kérelemmel kapcsolatban érdeklõdni lehet: Zala Megyei Önkormányzati Hivatal, telefon: 92/500-722.
5. A pályázat benyújtásának határideje:
A kérelmeket 2014. szeptember 15-tõl lehet
benyújtani, a kérelmek beérkezésének (nem postára adásának!) határideje 2014. október 1., melynek elbírálásáról annak beérkezését követõ 15 napon belül küld értesítést az önkormányzat.
6. Nyertes pályázat esetén:
A megállapított összeget a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal utalja a jogosultak részére az
adatlapon megadott bankszámlaszámra.
7. A pályázati felhívás kiírásait figyelmen kívül
hagyó pályázó automatikusan kizárja magát a
részvételbõl.
8. Egyéb:
A kérelmeket a Közgyûlés által átruházott hatáskörben a Közgyûlés elnöke bírálja el. A Közgyûlés elnöke soron következõ ülésén tájékoztatja a
Közgyûlést döntésérõl.
A pályázati eljárásban döntéshozóként vagy
döntés-elõkészítésben közremûködõként nem vehet részt az, aki vagy akinek közeli hozzátartozója
a pályázóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. Az összeférhetetlenség fennállásáról az
érintett köteles haladéktalanul tájékoztatni a közgyûlés elnökét, a közgyûlés elnökének személyét
érintõ összeférhetetlenség esetén a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökét, ebben az esetben a közgyûlés alelnöke dönt, elnök és alelnökök együttes
összeférhetetlensége esetén a Jogi és Ügyrendi
Bizottság.

Zala megye 2013. évi közbiztonsági helyzetérõl tárgyalt elmúlt megválasztása (196 esetben), ehülésén a megyei közgyûlés, Szukics Ferenc rendõrezredes, megyei hez zárkózott fel az elsõbbségi szafõkapitány-helyettes elõterjesztésében.
bályok megsértése (87 eset), míg a
harmadik helyet a haladás és menetirány-változtatás szabályainak
A gazdaságvédelmi tevékenyég be nem tartása (48 eset) foglalja
A Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság és négy rendõrkapitánysá- keretében 2013-ban befejezett el- el. A legtöbb sérüléses közlekedési
ga, valamint nyolc rendõrõrse az járásokban elsõsorban hivatali, balesetet továbbra is a gépkocsiaprófalvas szerkezetû megyében gazdasági és gazdálkodással össze- vezetõk okozzák (259 eset), õket
258 település, köztük 10 város függõ vagyon elleni bûncselekmé- követik a kerékpárosok (89 eset)
közbiztonságáért felel. A 2012 és a nyek gyanúja miatt került sor nyo- és a segédmotor-kerékpárvezetõk
2013 évet összehasonlítva a re- mozás elrendelésére. Összesen 72 (38 eset). A megyei adatokat figisztrált bûncselekmények tekin- bûntetõ ügyben jártak el, melyek gyelembe véve 2013-ban a csütörtetében 23,2 százalékos csökke- közül 56 fejezõdött be. Ezek közül tök (85) és a szombat (73) volt a
nést regisztráltak. A megyei jogú 10 esetben került sor vádemelési leginkább balesetveszélyes nap. Az
városoknál megyei szinten csökke- javaslatra, 18 ügyben bûncselek- ittas okozók száma 28,9 százaléknés tapasztalható, míg Lentiben mény hiányában , egy ügyben pe- kal csökkent (86-ról 59-re).
A rendõr-fõkapitányság beszánövekedés, Keszthelyen csökkenés dig elévülés miatt szünt meg a
mutatható ki. A községekben re- nyomozás. A nyomozáseredmé- molt a közbiztonság érdekében
gisztrált bûncselekmények száma nyességi mutató Zala megye rend- tett intézkedésekrõl és az azzal
a megyében 3318-ról 2665-re õri szerveinél 52,4 százalékos volt, kapcsolatos feladatokról is. Megálcsökkent. A bûnügyi fertõzöttség 9,2 százalékkal több mint 2012- lapítható, hogy nõtt a közterületekintetében a legfertõzöttebb a ben. A közterületen elkövetett ten eltöltött órák száma és a szolKeszthelyi Rendõrkapitányság ille- bûncselekmények nyomozás ered- gálatot teljesítõ rendõrök száma is
ményességi mutatója 48,6 száza- a korábbi 41 589 fõrõl 47 996 fõre
tékességi területe volt.
A kiemelten kezelt bûncselek- lékról 65,4 százalékra nõtt. A tulaj- nõtt, ami lehetõvé tette többek
mények száma 5114-rõl 4494-re don elleni szabálysértésekkel kap- között azt, hogy az értékelt évben
esett vissza Zala megyében. Az csolatos tapasztalatok alapján a megyei jogú városainkban, a
emberölések száma 3-ról kettõre megállapítható, hogy számuk az nappali idõszakokban állandó gyaesett vissza 2013-ban. A testi sér- elzárással is sújtható összes sza- logos járõrök kerültek kivezényléstések száma a megyében 329-rõl bálysértésnek több mint 80 száza- re. A közterületi munka során elõ366-ra nõtt. A kiskorú veszélyez- lékát teszi ki. 2013-ban Zala me- térbe került a figyelmeztetés és a
tetése bûncselekmények száma gyében 2274 esetben indult eljárás helyszíni bírságok alkalmazása.
31-rõl 35-re emelkedett, az em- tulajdon elleni szabálysértés miatt. Utóbbira 16 283 esetben volt
bercsempészések száma pedig 2- Ez öt százalékos csökkenés 2012- szükség, míg az azt megelõzõ évben 13 505 esetben éltek ezzel a
rõl 20-ra nõtt. Eggyel nõtt (10-rõl hez képest.
Zala megyében az elmúlt évben lehetõséggel. Az emelkedés több
11-re) az önbíráskodások száma,
a lopásoké 3929-rõl 3390-re esett 2012-höz képest kevesebb, össze- mint húsz százalékos. Az elmúlt évvissza, úgyszintén kevesebb au- sen 477 közlekedési baleset során ben 661 esetben, míg egy évvel
tót törtek fel az elmúlt évben a következett be személyi sérülés, korábban 721 alkalommal jelzett
megyében. Ugyanakkor a lakás- (2012-ben 522), melybõl 13 vég- pozitív értéket az alkoholszonda,
betörések száma nõtt 488-ról zõdött halállal (2012-ben 18), 157 ez közel 8,3 százalékos csökkenés.
520-ra. A rablások, kifosztások, súlyos, 307 pedig könnyû sérülés- Bár az ittas jármûvezetõk száma
zsarolások, és rongálások száma sel járt. A leggyakoribb baleseti ok évrõl évre csökken, ez az arány
továbbra is a sebesség helytelen mégis magasnak mondható.
is visszaesett.

FELELÕSEN GONDOLKODVA, EGYÜTT CSELEKEDVE

A vásárról és munkáról Egerváron
– Az ütemterv szerint haladunk, az elõzõ évrõl áthúzódó
munkáink nincsenek, új feladatok
viszont igen. Ezek egyike a temetõ rendbetétele az ÁNTSZ elõírásainak megfelelõen. A kerítést kell
megújítanunk, illetve kiépítenünk
ott, ahol még nincs. Ezt a munkát
megkezdtük már saját erõbõl, illetve egy sétányt is létesítünk,
melyre nyertünk pályázati forrást.
Idõközben a polgárõr egyesülettel
közösen nyertünk egy másik pályázatot, melybõl egy kilencszemélyes kisbuszt szerzünk be várhatóan május végére. A gépjármûvel kulturális csoportjaink és
polgárõr egyesületünk tagjait és a

mozgásban akadályozottakat szeretnénk szállítani rendezvények
és képzések okán más településekre.
Ebben az évben fel szeretnénk
újítani orvosi rendelõnket is, mely
pályázati kiírás hiányában váratott
magára ez idáig. Most sem áll rendelkezésre ez a lehetõség, ezért

saját erõbõl, mintegy 4,5 millió
forintból korszerûsítjük az épületet. A kivitelezõ májusban három
hét alatt végzi el a munkát. A rendelést a másik három településen
úgy kívánjuk megoldani, hogy az
lehetõleg minél kevesebb problémát okozzon az egervári lakosok
számára, akiktõl ezúton is türelmet kérek.
– Idén végre valóra válhat egy
másik régi álom, a kultúrház
megújulása is?
– Egy hiánypótló beruházás valósul meg általa, hiszen eddig nélkülöznünk kellett a kultúrházat,
ahol 80–100 fõt lehet fogadni. A
rekonstrukcióra az iskola alapítványa nyert támogatást a Leader
programon. Ide költöztetjük a közösségi könyvtárat, és itt szeretnénk majd tartani az iskolai és települési rendezvényeket. Önkormányzatunk közremûködik a projekt végrehajtásában, ahogy a

kultúrház mûködését is segíteni
kívánja anyagi támogatással, hiszen az intézményt nyitva is kell
tartani. Júniusban kezdõdik a
munka, amit szeptemberben fejezünk be, miután év végéig el kell
számolnunk az MVH-val.
– Hogyan értékeli a település
fejlõdését az elmúlt négy évben?
– Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy
szép és látványos fejlõdésen ment
keresztül a település az elmúlt
években, melynek legnagyobb
beruházása az egervári várkastély
rekonstrukciója volt. Egy pályázat
segítségével megújítottuk óvodánkat, gépészeti felújítást végeztünk az iskola tornatermében.
Igazán büszkék lehetünk a
Solymosi emlékparkra, mely meghatározó színfoltja településközpontunknak. Természetesen itt
nem állhatunk meg, folytatni szeretnénk a munkát útjaink, járdáink rendbetételével, de elsõk

között egy játszóteret szeretnénk
építeni a gyerekeknek, mindehhez szükséges majd megfelelõ pályázati lehetõség. A következõ
idõszakban meg kell találnunk
azokat a lehetõségeket, melyek
segítségével építészeti örökségeinket újíthatjuk meg. Kész tervekkel rendelkezünk a templomtetõ
rekonstrukciójához, már csak
megfelelõ pályázati kiírásra várunk. Önkormányzatunk egy turisztikai pályázat elõkészítésén
dolgozik a várkastély üzemeltetõjével. Bormúzeumot alakítanánk
ki a pincedombi épületben, valamint felújítanánk hegyi kápolnánkat és egy gõsfai hegyi pincét.
Mindez együtt adna egy komplex
programot a várkastélyba látogatóknak.
Tervezzük, hogy a várkastélyt
gyalogos és kerékpárúttal kötjük
össze a településsel, és bízunk abban is, hogy kerékpáros útvonal
létesülhet a megyeszékhely irányában.

– Mit tart ebben a munkában
a legfontosabbnak?
– Nagyon sok pályázatot dolgoztunk ki és valóban nagyon sok
pénzt nyertünk terveink megvalósítására. Egy-egy projekt véghez vitele sok felelõsséggel jár, a
beruházást követõ idõszak azonban még nagyobbal, hiszen fenn
is kell tartani, mûködésüket biztosítani kell immár önerõbõl. Mindez nagyon sok munkát és elfoglaltságot igényel, ezért köszönet
illeti önkormányzatunk és képviselõ-testületünk tagjait, valamint
családtagjainkat is, akik támogató
türelemmel viselik mindezt. Bízunk abban, hogy a következõ
idõszakban az ország gazdaságilag megerõsödik. S ha beindul az
ingatlanpiac, új lakókkal népesül
be a Solymosi utca, ahol építési
telkeket alakított ki önkormányzatunk – zárta a beszélgetést
Szijártó József.
Az egervári vásár elsõ napján
egy közlekedésbiztonsági rendezvényt is tartottak a várkastély udvarán, melyet motorosok leptek
el. Az õ felkészítésüket szolgálta a
vezetéstechnikai tréning és tájékozódási túra, melynek másodszor adott otthont a település.
Azt szeretnék, hogy ez a felkészítõ program hagyományként öszszekapcsolódjon Egervár nevével.
Antal Lívia
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MÉSZÖLY KÁLMÁN A PACSAI MÛFÜVES PÁLYA AVATÁSÁN

Sportöltözõ-avatás és termelõi vásár Jól focizó sportemberré váljanak
Sportbaráti futballtalálkozó keretében avatták fel április 13-án a megújított
felsõrajki sportcentrumot. Elsõként a helyi és a dobronaki iskola 7–12 éves diákjai léptek pályára,
majd a 13–15 évesek
mérkõztek meg egymással. Ezt követõen, fõ attrakcióként
a Zala megyei közéleti válogatott és a ZTE
NB II-es nõi futballcsapatának gálamérkõzését tekinthette
meg az érdeklõdõk
népes tábora.

A magyar futballban rengeteg a probléma, de a bizalom él, hogy
a fiatalok végre hozni fogják az eredményeket. Éppen ezért használják ki ezt a lehetõséget, az edzõk, a tanárok pedig tegyenek meg
mindent azért, hogy a gyerekek ügyes, jól focizó sportemberré váljanak – hangsúlyozta Mészöly Kálmán a mûfüves futballpálya átadásán, Pacsán.

Felsorakozott a közéleti válogatott Felsõrajkon.
Vigh László országgyûlési képviselõt, Felsõrajk polgármesterét a
meccs félidejében kérdeztük errõl
a nem mindennapi programról.
– Ez a nap több okból is kedves
számunkra, hiszen nemcsak Jézus
Krisztus Jeruzsálembe való bevonulását, a virágvasárnapot ünne-

peljük, hanem településünk közösségét is. Örömünk tehát annak is
szól, hogy felújítottuk a sportöltözõt, és minden más beruházásról,
mellyel gyermekeink, fiataljaink jövõjét alapoztuk meg. Ez a nap hirdeti a nemzetek közötti kapcsolatot, hiszen dobronaki vendégeket
fogadtunk, és hirdeti a barátságot
is. Közéleti válogatott szerepeltetésével pedig azt kívánjuk bemutatni, a társasági adókedvezmény
felhasználása milyen fontos célokat szolgál a kistelepüléseken. Ezáltal azt is tudjuk üzenni: falun is van
élet. Ezt szolgálja az is, hogy ilyen
népes körben ünneplünk itt ma
Felsõrajkon, ahol hagyományainkhoz híven mindenkit vendégül látunk étellel.
Az 1970-es években épült
sportcentrumban átadása óta nem
volt jelentõs fejlesztés. Felsõrajk
önkormányzata a társasági adókedvezmény segítségével 10 millió
forinthoz jutott tavaly, ebbõl kívülbelül megújították az épületet. Egy
fedett teraszt is kialakítottak,
amely rossz idõben védelmet nyújt
a szurkolóknak.
A Zala megyei közéleti válogatottban mások mellett pályára lépett Gyutai Csaba, Gyimesi Endre,
Rigó Csaba, Beznicza Árpád és dr.
Gárdos László. A csapat két volt NB
I-es játékossal megerõsítve állt ki.
A lányok a meccs végére feljöttek
és kiegyenlítettek. Az avatómeccs
5-5-tel zárult.
Kovács Katalin, a dobronaki két
tannyelvû általános iskola igazgatója érdeklõdésünkre elmondta, a
két intézmény között élõ kapcsolatot szeretnének létesíteni, s ennek
elsõ állomása a sporttalálkozó. A
felsõrajkiakat szeretettel várják
szeptemberben a hetedik nemzetközi gyermekszüretre. A felsõrajki
Szenti Imre Általános Iskola mû-

ködtetésében közremûködõ Suliharmónia 2007 Gyermekeket Segítõ Alapítvány elnöke, Kósa Istvánné
hozzáfûzte, önkormányzati és iskolai pályázati támogatás segíti a kialakítandó együttmûködést, áprilisban és szeptemberben is kiutaznak Dobronakra. Kapcsolatuk meg-

erõsítése érdekében élni kívánnak
a két település közösségi rendezvényei által kínált lehetõségekkel is.
A sportbaráti találkozón karatebemutatót tartottak a Sensei Németh Budo Akadémia SE zalakarosi
és felsõrajki fiataljai.
***
Majdnem egy héttel késõbb,
nagyszombaton a Felsõrajki Termelõi Vásár kétéves fennállását ünnepelték. A minden hónap utolsó
szombatján tartott rendezvényt
elõbbre hozták, ami húsvéti vásárként hirdette magát.
Vigh László országgyûlési képviselõ, Felsõrajk polgármestere köszöntõjében felidézte, két éve
döntöttek arról, hogy havi rend-

(méz), Kerecsenyrõl Kovács Mariannát (sajt), Búcsúszentlászlóról
Horváth Csaba keramikust és
Pózvai István hentest, valamint Tímár Jankó zalaegerszegi kegytárgyárust. A termelõi piac megszületése és folyamatos mûködése
érdekében végzett munkáért külön köszönetet mondott dr. Csikós Andrea
Dórának, a Közép-Zala
Gyöngyszemei Vidékfejlesztési Közhasznú
Egyesület munkaszervezete
vezetõjének.
Vigh László kiemelte,
több mint 30 település
és 100 tag alkotja ezt a
Leader
szervezetet,
melynek feladata, hogy
pályázati lehetõségekkel segítse a helyi kezdeményezéseket.
Beszélt arról, hogy a
vidékfejlesztés egyik
prioritása a rövid élelmiszer-ellátási láncok
(RÉL) kiépítése lesz,
melynek célja a helyi
termelés és feldolgozás
ösztönzése. Felsõ-rajkon a 16-lábú
pajta alatt kialakított termelõi piac
már segíti ezt, de más településen
is szeretnének létesíteni piacokat,
mert azt gondolják, az egészséges
helyi (hazai) élelmiszerekhez ott
jussanak hozzá a fogyasztók, ahol
megtermelik, elõállítják azokat. E
célból az egyesület más LEADER
csoportokkal együtt projektpartnerként rész vesz a RÉL-ZALA projektben, melynek elbírálása még
folyamatban van. A piac népszerûsítésének eszközeként „leghûségesebb vásárló akció” keretében a korábbi vásárokon megforduló vásárlók közül a délelõtt folyamán sorsolással döntöttek arról, hogy ki
lesz az, aki kedvezményesen vásárolhat az ünnepi piacon az akció-

szerességgel vásárt rendeznek. A
kezdeményezés bevált, ezt igazolja
az is, hogy sem a termelõket, sem
a vásárlókat nem kell különösképpen invitálni a programra.
A polgármester felsorolta, hogy
kik és milyen termékeiket kínálják a
húsvéti vásárban, majd azokat a
„piacalapítókat” is megemlítette,
akik ez idáig minden hétvégén itt
voltak: Felsõrajkról Bakonyi Anitát

ban résztvevõ árusoknál. A programban 12 árusnál lehetett kedvezményesen vásárolni. De hogy
senki se menjen haza üres kézzel,
mindenki kapott ajándékba egy a
piacot reklámozó textil bevásárlótáskát. A termelõi vásár legközelebb május 31-én Gyermeknapi vásárral várja az érdeklõdõket
Felsõrajkon.
Antal Lívia

A kétszeres világválogatott
labdarúgó, egykori szövetségi kapitány beszédében úgy fogalmazott, nagyon szívesen jött Zalába
és örömmel tölti el, hogy itt
mennyire segítik a
gyerekeket és a
futballt.
Mint
mondta, csak a jövõt kell nézni, mibõl lehet táplálkozni és olyan dolgokat elérni, hogy
hazánkat is komolyan vegyék a
nemzetközi futballban. Külön köszöntötte a gyerekeket, és felhívta
figyelmüket arra,
hogy éljenek a
korszerû focipálya
adta elõnyökkel,
mert õ még poros,
piszkos salakpályán kezdett el focizni a harmadik
kerületben,
és
rengeteg energiát fektetett abba,
hogy válogatott futballista legyen. Ez az út számukra is nyitva
áll, hogyha nagyon akarják.
Henczi Zoltán, Pacsa polgármestere felidézte, hogy az önkormányzat
képviselõ-testülete
2013 áprilisában döntött a pályázat beadásáról. A mûfüves pálya
megépítéséhez az MLSZ közel 25
millió forintot, az önkormányzat
7,5 millió forint önrészt biztosított. Az eredeti pályázat nem tar-

tett, de birkózott a gyõri Dózsa
NB I-es csapatában.
Az áldást követõen Henczi Zoltán, Mészöly Kálmán és Józsi
György, a megyei labdarúgó szö-

talmazta a labdafogó háló felszerelését, ami közel 1,8 millió forintba került. Ennek az összegnek
is csak a harminc százalékát kellett kifizetnie az önkormányzatnak, ami mintegy 500 ezer forint
volt. A kivitelezõ szeptemberben
kezdte meg a pálya építését. Az
október közepi mûszaki átadáson
megállapították, gyors és szakszerû munkát végzett. Az õszi
idõjárás bizonytalansága miatt
szervezték meg az átadást mostanra egy sportnapi rendezvény
keretében, jelezte a polgármester, aki a mûfüves futballpálya
használatához jó erõt és egészséget kívánt.
Szitás József plébános az áldás
elõtt személyes élményét osztotta meg a gyerekekkel. Gimnazista
korában osztálytársai azt javasolták neki, hogy a Honvédnak illetve
Mészöly Kálmánnak drukkoljon. A
miért kérdésre azt válaszolták:
mert vallásos futballista. Ez annyira meglepte, hogy úgy is tett
minden alkalommal. Attól kezdve
tiszteli Mészöly Kálmánt, akivel
most találkozott elõször élõben.
Hozzátette, a futballhoz nem ér-

lönféle technikák alkalmazásáról
árulkodott valamennyi alkotás,
melyet a mûfüves futballpálya
egyik oldalán állítottak ki.
Elsõ helyezettek: Óvodások:
Tatár Zsófia (középsõs), Tóth Regina (nagycsoportos). Alsó tagozatos iskolások: Horváth Krisztián,
Horváth Maja, Arzenovics Eliot,
Zsobrák Zsófia (1. osztály csapata); Ágoston Csenge Avarka,
Kimlei Dalma, Vida Szabolcs (2.

vetség igazgatóságának igazgatója elvégezték a kezdõrúgásokat a
futballpályán.
Az avató ünnepségre az óvodások és iskolások körében Sport
a szabadban címmel plakátpályázatot hirdettek. A felhívásra 56
A3-as méretû rajz érkezett. Az iskoláskorú gyerekek 42 darabot,
míg az óvodások 17 darabot készítettek a tanárok, az óvónõk valamint szüleik segítségével. Egyediségrõl és ötletességrõl, és kü-

osztály csapata); Benczik Bálint,
Belsõ Csongor (3. osztály csapata); Nagy Vince, Orsós Gergõ,
Szûcs Zsolt (4. osztály csapata).
Felsõ tagozatban összevont eredményt hirdettek: Csóka Vivien elsõ, Baksa Alexandra második,
Henczi Nikol és Magyar Patrícia
harmadik helyezést ért el. Különdíjasok: Varga Martina, Olt Csenge
és Ádám Vivien, Kelemen Emma
Sára, Turcsányi Rebeka és Kutasi
Botond.

A gyerekek fáradozását emléklappal és csokikkal jutalmazták az
eredményhirdetésen.
A mozgás és sport szeretetére,
az egészséges életmódra buzdítottak a plakátok, a gyerekek ezt a
gondolatot emelték ki valamennyi
rajzon, ahogy Tóth Kiara is. Plakátján Pacsa és Felsõrajk közötti futballmeccs egy pillanatát örökítette
meg. Mint mondta, azért, mert
Felsõrajk a legközelebbi település.
Nagyon tetszik, nagyon jó itt focizni, fejezte ki örömét egyöntetûen Bogdán István és több megkérdezett gyermek.
Kelemen József, a Haladás SE
Pacsa szakosztályvezetõ-helyettese érdeklõdésünkre elmondta, az
iskolában a Bozsik-programban
zajlik az utánpótlás-nevelés. A
mûfüves futballpálya különösen
õsszel és télen biztosítja az edzések, mérkõzések lehetõségét,
amikor a füves pálya kevésbé
használható.
A sportnapon az alkalomhoz illõ kreatív mozgásos bemutatót
tartottak az óvodások és az általános iskolások, valamint a Pacsai
Nõszirom Kulturális Egyesület
tagjai a nagypályán. Késõbb játékos ügyességi versenyek is szórakoztatták a jelenlévõket.
Mindeközben a mûfüves futballpályán az alsó tagozatosok,
majd a felsõsök mérkõztek meg
egymással. Az óvodai és az iskolai
szülõi munkaközösség lányai,
aszszonyai is pályára léptek egy
meccs erejéig, de elõtte egy egészen más mûfajban, a zumbában
is kipróbálhatták magukat az érdeklõdõk.
– liv –
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„VELÜNK ÉLÕ IRODALOM” RENDEZVÉNYSOROZAT ZALASZENTIVÁNON

Akarsz-e játszani Tüsi bohóccal?

Kovács Bálintnak és Mecséri
Ádámnak a „pálkatapéteres” játék
tetszett nagyon. Szabó Réka, Fehér Csenge, Bolya Dóra, Nagy Nikolett, Nagy Vivien és Farkas
Zseraldina egyaránt nagyon él-

vezték a versenyfeladatokat,
nemkülönben valamennyi gyerek, akik mindannyian hajtogatással készített lufi figurákat kaptak
Tüsi bohóctól a mûsor végén. Jó
hangulat és egészséges versenyszellem hatotta át a találkozót,
talán emiatt is kért szinte minden
fiú és néhány lány lufikardot. A
mondókázás és verselés rendhagyó irodalomórává is varázsolta a
programot.
Csuda jó közönségem volt! –
értékelt Tüsi bohóc, rendes nevén

Gergely János, aki civilben eredetileg tanítóként, jelenleg a közmûvelõdés területén dolgozik.
Egy helyzet megoldásaként vállalta elõször magára a bohócszerepet. Megformálásában nem má-

Hárompontos kosársuli
A projekt következõ rendezvénye az országos gyermekkönyvnapokhoz kapcsolódó író-olvasó találkozó volt, melyen Turbuly Lilla
zalai származású írót, költõt látták vendégül.

Hát persze, hogy hangos igennel válaszoltak a zalaszentiváni alsó
tagozatos diákok erre a kérdésre. Tüsi bohóc elmaradhatatlan
bõröndjével érkezett a helyi közösségi házba, ahol már nagy
izgalommal várták a gyerekek, s persze arra is kíváncsiak voltak,
milyen tárgyakat húz majd elõ „világot megjárt” kofferjébõl.

A diákok egybõl ráhangolódtak
a mûsorra, egymást túlharsogva
jelentkeztek a játékos feladatokra,
azok megoldásán felszabadultan
kacagtak, szórakoztak. Persze
odafigyelést, ügyességet és gyors
reagáló képességet is igényeltek,
mint például az a kiesõs körjáték,
melyet Szûcs Panna nyert meg. Õ
kapta fel az utolsó szappanbuborék-fújót a padlóról, legyõzve
vagy harminc diáktársát. Mint
mondta, egyáltalán nem izgult,
nagyon viccesnek találta a játékot.

5

sok kifigurázására, az emberi
esendõség kifigurázására törekedett, mint általában a bohócmûsorokban, hanem egy
kedves, vicces bohóc
bemutatására. Mint
mondta, a bohócjelmez azért kell, hogy
felkeltse és fenntartsa
a gyerekek érdeklõdését az egész mûsor
ideje alatt. Ha csak „civilben” tenné ezt,
nem biztos, hogy ez
folyamatosan sikerülne. Mûsorának gerincét a korosztálynak
megfelelõ interaktív játék adja, ez
a legnagyobb értéke, és nem a lufihajtogatás, amit bárki meg tud
csinálni. Mint fogalmazott, rettentõ nagy élmény, de egyben kihívás is minden fellépés, melynek
középpontjában a játék, a gyermek kíváncsisága, megismerésvágya áll. A vicces jelenetek és rögtönözések, a bátorító kérdések
hatására még a kissé félénk gyerekek is hamar felengednek, s valóban a vidámság, nevetés, önfeledt jókedv uralja a mûsort.

Ez a program egyik állomása
volt a „Velünk élõ irodalom" címû
rendezvénysorozatnak, melyre az
Élhetõbb Zalaszentivánért
Közhasznú
Egyesület a Nemzeti
Kulturális Alap pályázati kiírásán nyert támogatást. Dormánné
Péter Márta, az egyesület titkára elmondta, a mûsor azt a célt
szolgálta, hogy játékos és vidám szituációkon keresztül, versek, mondókák és történetek tolmácsolásában ismerjék és tapasztalják meg
az élet dolgait.
– Szeretnénk elérni, hogy a település lakossága még inkább
megkedvelje az olvasást, de fõképpen a gyermekekkel kívánjuk
megszerettetni a könyveket. Ehhez szervezzük a programokat az
olvasást népszerûsítõ rendezvénysorozaton belül, melynek egyes
elemei 2013 és 2014 irodalmi évfordulóihoz is kapcsolódnak –
avatott a projekt részleteibe
Dormánné Péter Márta.

Pöttyös könyvek sorozatából a
Kosársuli címû ifjúsági regényét
mutatta be a gyerekeknek. A kötet
önéletrajzi indíttatású, ami a szerzõ
hetedikes korában a nagykapornaki
ZTE kosárlabda-kollégiumban megélt élményeirõl szól.
A nyüzsgönc Homonnai Julcsi
és a csöndes Kárász Dóri közös
szenvedélye a kosárlabda. A két
lány hamarosan összebarátkozik a
sportkollégiumban, és közösen
keveredik izgalmas kalandokba.
Hol éhségsztrájkba kezdenek, hol
egy eltûnt szobatárs után nyomoznak, hol titkos segélyakciót
szerveznek. Egyikük szerelmes
lesz, csak éppen azt nem tudja eldönteni, hogy pontosan kibe. És
közben az ódon kollégium falai kö-

dik osztályosok, a történetnek azzal lesz vége, hogy befejezik az általános iskolát. Turbuly Lilla megszavaztatta velük az új kötet címét. Három javaslatot mondott:
Csont nélküli kosársuli, Hárompontos kosársuli, Viszlát kosársuli. A
gyerekek többsége a középsõ cím
mellett döntött.
Megkérdezte, hogy szerintük
kibe lett szerelmes a Kárász Dóri?
Több szereplõ felmerült, Szakos
Klaudia tudta jól, hogy a portásba.
Ez a történet folytatódik a második részben. Beszélgettek arról,
hogy szerintük mi volt a könyvben, ami fantázia szüleménye
vagy teljesen a valóság.
Huszics Dóra említette, hogy
szerinte fantázia volt az, amikor az

zött a kosársulisok tanulnak és
edzenek, meccseket veszítenek és
nyernek, veszekednek és kibékülnek, élik a maguk sokszor túlságosan is pörgõs, de többnyire vidám
életét – ízelítõ a kötetbõl.
Készül a folytatás, mert a
Kosársuliban szereplõk csak hete-

ágy alá tették az órát, hogy ne
hallják az ébresztést, mert nem
akartak korán kelni.
Mit olvasnak mostanában? –
kérdésre legtöbben azt válaszolták, Jeff Kinney: Egy ropi naplója
címû könyvét.
– liv –

Mit tegyünk
a bajban?

EGÉSZSÉGRE NEVELÉS ZALASZENTIVÁNON

Lazulás és gyógyulás a hangok erejével
 Az egészségre nevelõ és szem-

hatóságáról, a hanggyógyászat módszerérõl. Mindeközben olyan
gyakorlatokat végeztek a klinikai szakpszichológus irányításával, melyek kreativitásuk,
belsõ figyelmük fejlesztését hivatottak elõsegíteni. Emellett különféle relaxációs technikákat próbáltak ki a hangtálakkal, melyekrõl
Lázár Péter elõadómûvész, drá- megtapasztalhatták, méretétõl,
mapedagógus lazításként sziréna- belül vagy kívül ütögetve továbbá
és székfoglaló gyakorlatot végez- az ütögetés módjától és nagyságátetett a gyerekekkel, akik ezt követõen lányok és fiúk alkotta csoportokban
kezükbe vehették a
hangtálakat. Ismerkedés gyanánt forgatták, ütögették,
különféle hangokat
kicsalva belõlük.
Dr. Krekó Kata
érdeklõdésünkre elmondta, gyerekeknél terápiás célokra,
felnõtteknél meditációs és relaxációs
módszerek tanításához alkalmazza a hangtálakat. A tól függõen más és más hangokat
Peter Hess-féle hangmasszázst sa- bocsátanak ki. Miután zeneszerjátította el, amellyel a testi és lelki számként is használták korábban,
problémák egyaránt gyógyítha- a gyerekek egy rövid improvizácitók. Az eljárás során a testre és a ót is elõadtak. A gyakorlatok során
test mellé helyezi a tibeti hangtá- azt is megállapították, hogy belüllakat, melyek energiájukkal és rõl érzik a hosszan zengõ hangot,
hangjukkal harmonizáló és gyógyí- és annak elhalkulását nem egytó hatást váltanak ki a szervezetre szerre észlelik.
Kovács Dániel ütemesen és köés a lélekre.
A foglalkozáson a gyerekek is- zepes erõvel ütögette a Bogdán
mereteket szerezhettek a budd- Dávid fején tartott tálat, aki
hista gyógyító szerzetesek által elmondta, kívül és belül egyévezredek óta használt tibeti aránt érezte a hang által kihangtálak eredetérõl, felhasznál- váltott rezgést, ami jó érzés
léletformáló projekt keretében
„hangos” foglalkozáson vehettek
részt a zalaszentiváni iskola felsõ
tagozatosai. A különös hangokat a
tibeti hangtálak (éneklõ tálak)
szolgáltatták, melyeket dr. Krekó
Kata klinikai szakpszichológus hozott el erre az alkalomra.

volt.
Leposa
Márkó a nyakában, a szájában
és a torkában
érezte ugyanezt. Ajtai Dominik pedig érdeklõdve tapasztalta meg,
hogy a hangtálban lévõ víz szökõkútként kezd viselkedni az ütögetés hatására.
A hangtál gyógyító ereje éppen
ebben rejlik, hogy testünk közel
70 százaléka víz, ezért a rezgések
az egész testen kifejtik jótékony
hatásukat.
Lázár Péter úgy
értékelt, a nyolc alkalom során különféle relaxációs technikákba kóstolhattak bele a gyerekek,
akik megtapasztalhatták, ezek közül
melyik hat rájuk pozitívan, és melyik
nem. Még két foglalkozás van hátra a
projektbõl, melynek
végén egy felmérésben kérnék ki a gyerekek véleményét,
észrevételeit a megismert „új tudásokkal” kapcsolatban.
Az Élhetõbb Zalaszentivánért Közhasznú Egyesület az Új Magyarország
Széchenyi Terv, Társadalmi Megújulás
Operatív Program TÁMOP-6.1.2-11/1 –
„Egészségre nevelõ és szemléletformáló
életmód programok – lokális színterek”
felhívás keretében 8,5 millió forint viszsza nem térítendõ támogatást nyert.

200/60 CM

(Folytatás az 1. oldalról.)
Korcsmár Barnabás, a zalaegerszegi Mindszenty Általános Iskola és Gimnázium csapatát erõsítette. Elmondta, harmadik alkalommal vannak itt. A döntõre sokat készültek. Az elsõsegélynyújtással kapcsolatban többek között
átnézték azt, hogyan lássák el a
sérültet szakszerûen, mit tegyenek a túlélõcsomagba kimenekítés, kitelepítés esetén, hogyan jelöljenek be egy helyet a térképen
a tájoló segítségével. Úgy érzi, az
egész csapat beletett apait-anyait
a versenybe.
A diákokat ezúttal is Kovács
Károlyné polgármester kíséretében a pusztaedericsi önkormányzati konyha vendégelte meg finom ebéddel.
A versenyen Rigó Csaba kormánymegbízott, Gyutai Csaba, Zalaegerszeg polgármestere és Egri
Gyula, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vezetõje is köszöntötte a fiatalokat.
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– Vonyarcvashegyen immár
hétéves tradíció, hogy a tavaszköszöntõ Hercegi Mandulás Napok megrendezésével, az elõszezont élénkítendõ, visszahozzuk a
mandula kultuszát, ami a Festetics manduláskerti uradalmi birtok helytörténeti ismertetõjeleként egykoron nálunk példaértékûen virágzott. Ami Pannonhalmának a levendula, az nekünk a
mandula. A mandulavirágzás jelképezi a Balatont, Vonyarcvashegyet és a startoló turisztikai
szezont.

A táncos, énekes, gasztronómiai, kulináris, helytörténeti programok értéke, hogy minden korosztályt megszólítanak. Ötmillió
forint támogatást nyertünk egy
jelképes manduláskert kiépítésére. Egy 2x3 méter nagyságú, 5
elembõl álló, installációs dombormû, melyet Major Janka helyi
szobrászmûvész készít el, mint
köztéri alkotás jeleníti meg hamarosan az üdülõtelepülés múltját és
jelenét – mesélte az elõszezont
firtató érdeklõdésünkre Péter
Károly, a család- és sportbarát
üdülõközség polgármestere, aki
az aktív turizmus dinamizálását tekinti munkája egyik legnagyobb
kihívásának. Mint összegezte: pályázati pénzekbõl és önerõbõl
mintegy 250 millió jut községfejlesztésre, felújításokra, beruházásokra.
– A nyárra szóló kulturális és
szórakoztató programok rendszere mintegy 10 millió forint ráfordításával összeállt és ez akár bõvebb is lehet, ha további pályázati pénzeket sikerül megnyerni.
Május 31-én a strand- és szezonnyitó ünnepség, júliusban a Boros
Forgatag, augusztusban a Bor és
Csemegeszõlõ Fesztivál kínál színvonalas idõtöltést. Egy sikeres
Leader-pályázatunkhoz kapcsoltan húsvét után, közel 16 millió
forintból indult a Halász-parki rendezvénytér kialakítása. Itt több

KÖRNYEZET

TURIZMUSFEJLESZTÉS FELSÕFOKON

A vendégvonzó Vonyarcvashegyért
járdát, sétányt építünk, és komoly
térrendezés kezdõdik. A június
27–29. között Deák Bill Gyula
sztárvendég részvételével tartandó IV. Vonyarcvashegyi Kézmûves Sörök és Házi Ízek Fesztiválját már erre az új helyszínre
terveztük.
– Milyen pályázatok szolgálhatják a szezon sikerét?
– A parti sétányt
már kialakítottuk, az
Aranyhíd
Horgász
Egyesülettel közös
projektünk: a Csónakkikötõ és a Peca-lak
ünnepélyes birtokbavételét május 16-ára
tervezzük. A sportöltözõ elsõ üteme 7,5
milliós pályázati forrásból plusz 5 milliós
önrész anyagi ráfordítással elkészült, de a
tetõszerkezet cseréjét még május végéig
kívánjuk befejezni. A
közbiztonság javítását szolgálja a köztérfigyelõ kamerarendszer kiépítése. A Norvég Civil Támogatási
Alap pályázatán sikert
remélve tervezzük a
Szent Mihály-kápolna
külsõ festését, a kápolnafeljárat rendbe tételét, a vizesblokkok kialakítását funkcióváltással, a közvilágítás rendszerének
felújítását, a sétányok újjáépítését, új harang öntését, ásatási dokumentáció gyûjtését. A kormánytól 44 millió forint állami támogatást remélünk, amit azon ön-

kormányzatoknak ígért meg,
amelyek jól gazdálkodtak, ezért
nem volt náluk adósságkonszolidáció. Az összeget a belsõ úthálózat javítására, járdaépítésre, csapadékvíz elvezetésre és újabb sétányok kialakítására kívánjuk fordítani. A DRV Zrt.-vel közösen 21
milliós vízhálózat fejlesztésbe
kezdtünk, hogy a gyakori csõtöré-

milliós KEOP-pénzbõl 200 darab
komposztládát osztunk ki a helyben lakók és intézmények között.
– Egyéb, önerõs fejlesztések is
szolgálják a községet?
– A fürdõzõk kedvelt zarándokhelyén újabb egyedi élményeket
Pecakunyhót létesítettek.
kínálunk. A 2-es fürdõpénztár
elõtt újrafüvesítettünk, térkõ- mintegy 120 milliós ráfordítással
– Hogyne! A horgászegyesület
burkolatot fektetünk le, hogy a modernizáljuk az óvodát, iskolát. a már említett parti pecakunyhó
Fûtéskorszerûsítés, nyílászárócse- kialakításában vállalt nagy szerere, külsõ hõszigetelés mellett 42,6 pet. A turisztikai egyesület tagjai –
milliós pályázattal megtámogatott beleértve az étteremtulajdonosoberuházás révén az iskola tetejére kat is – nagyon lelkesek, igen aktíegy napelemes rendszer kerül. vak. A Balaton Art alkotóközösség
2010-ben 12 millió forint volt az egy összeszokott baráti társaságiskola energetikai (fûtés, víz, vilá- ként karolja föl a kultúrát, a hagítás) fenntartásának költsége. gyományápolást, a mûvészeteket
Most már 6-7 millió forintot fize- és az alkotókat. A Szent Mihálytünk, de várjuk az idõt, amikor a hegy Védõ és Vendégváró Egyesüköltségeket 1,5-2 millió forintra let tagjai már kitakarították a
domboldalt, nyitva tartják a kápoltudjuk csökkenteni.
Önerõbõl kezdtük el a koráb- nát és a beadandó norvég pályában sokszor beázó, a településhez zat megalkotásában is segítséget
méltatlan állapotban lévõ orvosi adnak. A sportegyesület pedig a
rendelõ felújítását: a magastetõ mûfüves pálya és sportöltözõ páráépítést, felújító belsõ festést, lyázathoz nyújtott segédkezet.
Mind a civilek, mind a telepühõszigetelést és külsõ nyílászárócserét. A Bakonyerdõ Zrt. és az ön- lésüzemeltetési csoport aktív és
kormányzat támogatásával május lelkes munkájára számítunk a fõelején játszótér létrehozásával, új idényben is. A településdekoráció
épületekkel és közjóléti berende- rendszerében is szeretnénk minzésekkel megújul az erdei terepfu- den évben természetközeli újdontás új színfoltja: a Cseri-kapu pi- ságokkal elõrukkolni. Most új fahenõhely. A strandi fittness-park rönk szegélyzésû virágoskertek léA Halász-parki rendezvénytér látványterve.
pingpongasztalokkal, nyújtóval, tesülnek. Ezzel is megbíztuk a
sek ne okozzanak problémát. A nyári záporok hatására keletkezett páros korlátokkal bõvül. A röplab- munkát elnyert helyi kertészeti
Petõfi utca gerincvezetékét cse- itteni tócsák ne zavarják a vendé- dapályán új hálókat feszítünk ki. vállalkozót. A vendégek folyamaréljük nagyobbra június elejéig. A geket. A strand komfortos arcula- Május végén a mederben kijelö- tosan növekvõ, minõségi igényeit
MÁV Zrt.-vel közösen az Arany Já- tának kialakítása folyamatos. Már lünk egy vízilabdapályát, ahol elsõ csak összefogással tudjuk maranos utcai láncos korlátsor helyett a vállalkozók is látnak lehetõséget körben házibajnokságok lebonyo- déktalanul kielégíteni. Ehhez minden érdekelt partnerre szükséhorganyzott korlátsort alakítunk a strandban. Újabb két vendéglá- lítását tervezzük.
ki. A szelektív hulladékkezelés el- tóipari egység tulajdonosa jelezte:
– A civil szervezetek is részt günk van.
Nemes Norbert
terjesztését szolgálva, mintegy 10 teraszt alakít ki. Önerõvel együtt vállalnak a feladatellátásból?

FELMÉRIK A MEGYE ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEIT

ÍZKAVALKÁD ZALÁBÓL ÉS STÁJERFÖLDRÕL Mûemlékmentési program
AVAGY HÁZIAS ÉTELEK NAGYANYÁINK KONYHÁJÁBÓL

 Az Innovatív Dél-Zala
Vidékfejlesztési Egyesület és
a Kelet-Stájer LAG
Oststeirisches Thermenland
Lafnitztal LEADER szervezet
közös programjának
keretében 2014 februárjában
jelent meg a kétnyelvû
„Ízkínáló” Zalai és stájer
házias ételek szakácskönyve.
A projektpartnerek
célkitûzése a helyi
alapanyagokból készült
hagyományos ételek
népszerûsítése.

Öntött laska
Hozzávalók:
1 kg liszt, 1 kanál só, 1/2 l víz (vagy amennyit
felvesz), 1 kanál fagyos zsír, 2 fej vöröshagyma,
2 dl tejföl
A lisztet, vizet, sót olyan állagúra gyúrjuk,
mint a kifõtt tészta anyagát. Kisodorjuk és a megfordított tepsi aljára terítjük. Sütõben megsütjük,
de vigyázzunk arra, nehogy megégjen! Régen a
tûzhely mellett sütötték. Ha kihûlt, meggyfalevél
nagyságúra tépkedjük, lobogó, sós vízzel leforrázzuk és egy kicsit állni hagyjuk, hogy megdagadjon, de szét ne ázzon. Egy tálra rétegezzük, a
tetejét pirított hagymás zsírral és tejföllel meglocsoljuk. Másnap a maradékot – egy kis zsírt alá
téve – átpiríthatjuk, így még finomabb lesz.
TIPP: Önmagában fogyasztható, de szaftos
ételekhez, pörköltekhez is kiváló kísérõ.

A

Az alapanyagokat, az elkészítés
folyamatát, valamint a kész ételeket fotókon örökítették meg, így a
kevés gyakorlattal rendelkezõ érdeklõdõ is biztos támpontokat kaphat a fõzés folyamatáról. Két nyelven olvasható a dél-stájer õszi, valamint a zalai lakodalmas menüsor, így mindkét tájegység ízei felidézhetõk, kipróbálhatók. A kiadványban nem csupán a húsételek, a nehéz ételek kedvelõi, de a
vegetáriánusok is örömmel lapozgatnak.
A szakácskönyvrõl érdeklõdhet
a www.innovativdelzala.hu honlapon szereplõ elérhetõségeken.

www.zalamedia.hu

A nagykanizsai és zalakarosi térséghez kötõdõ, régies, zalai ízeket tartalmazó
receptek nagy
élettapasztalattal rendelkezõ
vidéki portákról
származnak.
Az ételleírásokat egy szakács
pontosította,
majd napjaink
sütõ-fõzõ eszközeinek segítségével elkészítette azokat.

Az Országház tervezésében, építésében és Steindl Imre halála után
A közleményben kitérnek arra,
a befejezésében játszott nagy szerepet Tandor Ottó nagykanizsai hogy a megye kedvezõ kulturális
származású építészmérnök, akinek nevét mûemlékmentési program adottságai, a települések építészeviseli Zalában.
ti képe országos viszonylatban is
kiemelkedõ jelentõségû. Közel félezer országos védelem alatt álló
A Zala Megyei Kormányhivatal talános és középiskolások számára mûemléképület található a meÉpítésügyi és Örökségvédelmi Hi- megyei rajz- és fotópályázatot is gyében, köztük például a Festevatala arról tájékoztatta lapunkat, hirdet, amellyel a fiatalokat kuta- tics-kastély vagy a kallósdi kerekhogy a mûemléki világnap alkal- tómunkára is ösztönzi, hogy felfe- templom, de a zalai mûemlékek
mából útjára indította a Tandor dezzék a lakóhelyükhöz közeli vé- közel 20 százaléka veszélyeztetett
Ottó Mûemlékmentési Progra- dett építészeti értékeket.
állapotban van.
mot. Ennek keretében a közvélemény és a lelkes helyiek segítségével mérik fel a megye épített
Magyar Vöröskereszt
környezetének értékeit, illetve
Zala Megyei Szervezerögzítik és dokumentálják azok
te április 22-én tartotállapotát.
ta a felmenõ rendszerû elsõA program során az országos
segélynyújtó verseny megyei
védelem elõtérbe helyezése meldöntõjét
a
zalaegerszegi
lett a helyi értékmentés fontossáMindszenty József Általános Isgát is hangsúlyozzák, ezért a zalai
kolában.
önkormányzatok fõépítészeit is
A megmérettetésen hat csaszeretnék bevonni munkájukba.
pat vett részt, általános és köAz örökségvédelmi hivatal Mentzépiskolai, valamint felnõtt korsük meg örökségünket címmel álcsoportban. A versenyen tizenhárom sérült-imitátor segítségével négy baleseti szimulációs
és két elméleti (elsõsegélynyújtás és vöröskeresztes ismeretek) helyszínen kellett számot
adniuk tudásukról. A szoros versenyt követõen megszületett a
végeredmény, melynek alapján
az általános iskolai kategóriában a zalaegerszegi Mindszenty,
a középiskolák közül a nagykanizsai Thúry György Szakközépiskola, míg a felnõtt kategóriában a szintén zalaegerszegi
Deák Ferenc Szakközépiskola
csapata képviselheti megyénket május 17-én, a nyíregyházi
országos döntõn.

Elsõsegélynyújtó

verseny
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A ZALA-CEREÁLIA KFT. KIVÁLÓ MAGYAR ÉLELMISZERT ÁLLÍT ELÕ

A Tüskeszentpéteri liszt mindenki kedvence
Több száz éven át vízimalomként mûködött a tüskeszentpéteri
– Melyek a felvevõ piacaik?
malom, melynek legfiatalabb épülete is legalább száztíz éves. Itt a
– A Tüskeszentpéteri lisztet a
hagyomány valóban maga az élet, hiszen a Tüskeszentpéteri lisztbõl Dunántúl teljes területén értékeimmáron több száz éve sütnek kenyeret, ahogy a molnármesterség sítjük. Változás ezen a téren, hogy
is generációról generációra öröklõdik Zalaszentgrót térségében.
Ádám László személyében új kereskedelmi ágazatvezetõnk van,
aki új értékesítési technikákat ve– Naturális mutatóink nagyon tékesítettünk. Ez a mennyiség an- zetett be, ettõl új piacokat is vászépen alakultak az elmúlt évben, nak is köszönhetõ volt, hogy sok runk. Másik fõ üzletágunk a takarnagyon sok búzát és kukoricát si- hasonló profilú vállalkozás bezárni mánygyártás és -értékesítés, amit
került felvásárolnunk, mégpedig kényszerült, így kiszélesedtek a Zala, Vas, Somogy, Veszprém és
jó áron – értékelte a 2013-as esz- piaci lehetõségek cégünk számá- Gyõr-Moson-Sopron megyei csirtendõt Király László, a Zala- ra, mely túlélte ezt a helyzetet. A ke- és pulykatermelõ partnereink
számára végzünk.
Cereália Kft. ügy– Milyen termésre és
vezetõ igazgatója.
felvásárlási árakra számí– A viszonylag alatanak az idén?
csony felvásárlási
– Jelenleg nagyon szép a
árak egyfajta helyhatár, így bízunk abban,
zeti elõnyt jelenhogy jó minõségben és
tettek a piacon,
mennyiségben tudják a búami a malmi õrlés
zát betakarítani. A malmi és
illetve a takartakarmánybúzából összemánygyártás terüsen 24 ezer tonnát szerletén
egyaránt
zünk be az idén. Tavaly tonkedvezõen alakínánként 45 ezer forint feltotta input költsévásárlási árral számolhatgeinket. Fõleg az
tunk, ez idén már most úgy
állattenyésztési
tûnik, hogy 1-2 ezerrel maágazatnak
volt
szüksége az alacsonyabb takar- malomban 13 ezer tonna búzát gasabb lesz. Növekedést mutat jemányárakra, az elmúlt évek vesz- õröltünk meg. Kedvezõnek bizo- lenleg az elõzõ évhez képest a kuteséges termelése után talán egy nyult az is, hogy mind a búza, korica felvásárlási ára is.
– A Tüskeszentpéteri lisztre
kis eredményt is fel tudnak mutat- mind a kukorica mikrobiológiai
ni 2014 végére. Reméljük, hogy szempontból teljesen tisztának sok háziasszony és pékség eskümegvalósul az a kormányzati szán- minõsült. 2013-ban cégeink szik.
– A Kiváló Magyar Élelmiszer
dék, mely a növénytermesztés és együttes árbevétele 12 milliárd
állattenyésztés egyensúlyát hiva- forint volt, ebbõl a Zalacereália védjeggyel rendelkezõ liszt régóta
tott helyreállítani. Ekképpen nem- Kft.-é a korábbi évekhez hasonló- megbízható márka a piacon. Lisztcsak a hazai sertés-, de a baromfi- an nyolcmilliárd forint. Piaci hely- jeink hagyományos technológia
ágazat is igényelne kormányzati zetünk arra enged következtetni, szerint (ember által folyamatosan
hogy ezt az eredményt hosszabb érzékelhetõ gyártási folyamat sobeavatkozást.
– Számokban kifejezve ho- távon is tartani tudjuk. A foglal- rán) készülnek, így a minõséget a
koztatottak száma két fõvel bõ- készítés minden pillanatában felgyan sikerült az elmúlt év?
– Majdnem ötvenezer tonna ta- vült, így jelenleg 64-en dolgoznak ügyeljük – zárta gondolatait Király
László.
karmányt állítottunk elõ, amit ér- nálunk.
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Nic-It Turbo a kukorica gyomirtó szere!
A Nic-It Turbo 5 ha kukorica posztemergens
gyomirtására alkalmazható három hatóanyagot
tartalmazó kereskedelmi gyûjtõcsomag. A Nic-It
Turbo tökéletes megoldást biztosít a kukoricában gyomosító magról kelõ és évelõ egy- és
kétszikû gyomok ellen.

Levadásszuk a gyomokat!
Magról kelõ és évelõ
egy- és kétszikû gyomok ellen

Ideális kijuttatási idõpontja a magról kelõ kétszikû gyomok 4–6 leveles, magról kelõ egyszikûek gyökérváltás elõtti
fejlõdési stádiuma, de a
kezelést a kukorica 5 leveles fejlettségi állapotáig
végezzük el! Fenyércirokkal fertõzött területen a
Nic-It Turbo-t a gyomnövény 10–20 cm-es fejlettségénél permetezzük ki!
A Nic-It Turbo alkalmazása esetén utóveteménykorlátozás nincs!
Kentaur 5 G-vel talajfertõtlenített területeken
a Nic-It Turbo biztonsággal alkalmazható!
www.cheminova.hu
A terméket keresse kereskedõjénél!
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Python család: Új dimenzió
a kukorica korai posztemergens gyomirtásában
kukorica gyomirtásában az elmúlt
években a legnagyobb sikert a korai
posztemergens gyomirtás érte el, mely
a gyomnövények szik-2 leveles állapotában történõ kezelését jelenti. Sikerének feltétele, hogy
kikelt gyomok legyenek a területen, illetve a
tartamhatást adó készítmény használata, mivel
késõbbi csapadék esetén a kezelt terület újra
gyomosodhat.

A

A korai posztemergens gyomirtás a már kint lévõ gyomokat kiválóan írtja, ugyanakkor hosszú tartamhatással rendelkezik. Mivel a már kikelt gyomok ellen hatékony és tartamhatással rendelkezik,
ezért szélesebb hatásspektrummal bír, mint a
preemergens gyomirtás. A gyomkonkurenciát a lehetõ leghamarabb kiiktatjuk, így a korai gyomosodás által okozott termésveszteség elhanyagolható.
A készítmények kockázata a kultúrnövényre lényegesen alacsonyabb, mint a posztemergens készítményeké.

hetnek fel, például a napraforgóban 2012-ben. Nagyon jelentõs probléma, hogy a jelenleg népszerû
korai posztemergens készítmények nem adnak
megfelelõ hatékonyságot az évelõ gyomokkal erõsen fertõzött területeken.
A technológia sikere várhatóan folytatódni fog
a következõ években is. A fenti problémákat hivatottak kiküszöbölni a Python technológiai csomagok, a Python Optima és a Python Duplo.
Mindkét készítmény kijuttatható a kukorica 6
leveles állapotáig, ami az idõzítés nagy rugalmasságát biztosítja. A gyomnövények fejlettsége sem
korlátozza túlságosan a technológiát, mivel akár a
6-8 leveles kétszikû gyomok ellen is jók a tapasztalatok. A magról kelõ egyszikûek közül a kakaslábfû
5 levélig, a muharfajok, a magról kelõ fenyércirok
és a pirókujjas muhar 3 leveles korig érzékeny. A
köles fajokat szik-1 leveles állapotban irtják.

RENDKÍVÜL SZÉLES HATÁSSPEKTRUMMAL RENDELKEZNEK, AMIVEL EGYEDÜLÁLLÓAK A KORAI
A technológia elterjedése azonban elõhozott POSZTEMERGENS PIACON.
néhány olyan problémát, amellyel korábban nem
voltunk tisztában. Az idõzítés nagyobb szakmai és
A Python Duplo-t költséghatékony megoldásgépészeti felkészültséget igényel, mivel egy „szû- ként olyan területekre ajánljuk önmagában, ahol
kebb idõablak” áll a rendelkezésünkre a kezelésre. a magról kelõ gyomok okozzák a legnagyobb probA gyomok optimális fejlettsége a szik-2 levél, míg lémát a kukoricában.
a kukorica fejlettsége is korlátozva van egyes eseAzokon a területeken, ahol nemcsak a magról
tekben (3 levél). Bizonyos fejlettebb gyomok kelõ gyomok, hanem az évelõ kétszikû gyomok is
esetén a hatékonyság csökken. Szárazabb évjá- megjelennek, prémium megoldásként a Python
ratok után komoly utónövény-problémák merül- Optima-t javasoljuk.

HORVÁTH ZSOLT

TERÜLETI SZAKTANÁCSADÓ

06-30/444-9107
Egy rendkívül összetett tevékenységet folytató, szakmailag
nagyon jó hírnevû és nem utolsósorban korszerû eszközparkkal
rendelkezõ vállalkozás vezetésével bíztak meg. Munkámmal azt
kívánom elõsegíteni, hogy a
Zalagrár Kft. jelenlegi elõkelõ pozícióját megtartsa, és tovább növelje vezetésem alatt – mondja
Pál György ügyvezetõ igazgató,
aki januártól vette át a
pókaszepetki
mezõgazdasági
cég irányítását, ahol kétezer hektáron szántóföldi növénytermesztést végeznek és 150 hektáron almát, körtét és meggyet
termesztenek.

– Élénk színekben pompázik a
határ, sárgul a repce, zöldül a gabona – állapítottuk meg, mikor
körbejártuk a szántóföldeket.
– A szokatlan enyhe, csapadékmentes tél és csapadékszegény
tavasz ellenére valóban szép képet mutat a határ, és jónak ígérkezik az idei termés – vélekedett Pál
György. – Õsszel 665 hektáron vetettünk õszi búzát, 300 hektáron
árpát és 420 hektáron repcét. A
szokatlanul enyhe idõjárás több
növényvédelemi feladatot adott,
különösen az árpában, mely elég
sok gombabetegséggel vészelte
át a telet. A repce már március vé-

vonuló ügyvezetõ oldalán, aki tanácsadóként segíti tovább a cég
mûködését. Jó a kapcsolatunk
egymással, és én szeretnék is átvenni tõle minden tudást és tapasztalatot egy ilyen cég irányításával kapcsolatban. Az átmeneti
idõszakra valóban szükség van, hiszen nem lehet egy ekkora céget
egyik napról a másikra átvenni.
Most is számíthatok rá, a döntés
azonban már az enyém, és a felelõsség is. A Zalagrár Kft.-nél más

vevõk terén. A cég érdekei szerint
arra törekedek, hogy minél olcsóbban, jobb minõségben és
mennyiségben termeljünk, és minél drágábban adjuk el termékeinket. Persze az idõjárás segítõ illetve akadályozó tényezõje is lehet
terveinknek, de mégis mindent
meg kell tennünk céljaink érdekében. A szakmai tudás birtoklása és
alkalmazása azonban nem elég, ha
nincs valami más… Én nagyon
örülök annak, hogy azt csinálhatom, amit szeretek. Hasonló lelkületet és gondolkodást várok el a
kollégáktól is, mert csak így lehetünk eredményesek – hangsúlyozta az ügyvezetõ igazgató.
Pál Györgyöt mindig is vonzotta a föld, aki olyan családban nõtt
fel, ahol egyaránt foglalkoztak növénytermesztéssel és állattartással. Mindez befolyásolta pályaori-

munkakörökben is generációváltás figyelhetõ meg, ami természetes folyamat. Kiváló szakemberek
dolgoznak a cégnél, a nyugdíj
elõtt állók több évtizedet töltöttek el itt, s lassan eljön az idõ, mikor fiatal szakemberek lépjenek
helyükre.
Vezetési elképzeléseimben követem az eddigi fõ irányokat, ekképpen szem elõtt tartom a régi,
kölcsönös jó viszonyon alapuló
kapcsolatokat a beszállítók és a

entációját, a soproni erdészeti
szakközépiskola után agrármérnöki diplomát tett le Gyöngyösön,
majd a gödöllõi egyetemen vadgazdálkodási szakmérnöki, a
keszthelyi Georgikon egyetemen
pedig növényvédelmi szakmérnöki végzettséget szerzett. Dolgozott mezõgazdasági termelõ vállalkozásban és a kereskedelemben
is, mielõtt kinevezték volna a
Zalagrár Kft. élére.
Antal Lívia

BEMUTATKOZIK A ZALAGRÁR KFT. ÚJ ÜGYVEZETÕJE

Új elképzelésekkel és tervekkel a bevált úton
gén virágozni kezdett, több mint
két héttel a szokott ideje helyett.
Valóban korán indult a tavasz, ez a
gyümölcsfák esetében is látszik,
hiszen 2-3 héttel megelõzték
„rendes” fenológiai fázisaikat. A
korán jött felmelegedés a károsítókat és kórokozókat is elõcsalta,
ami a gyümölcs esetében teljes virágzáskor még nagyobb fertõzésveszéllyel járhat. Ennél fogva nagyobb törõdést igényelt a gyümölcsös, ahogy a repce is, hisz virágzáskor már plusz egy rovarkártevõ elleni védekezést is be kellett
iktatnunk. Az idei tavasz növényvédelmi szempontból csakugyan
rendkívül nagy kihívást jelentett
és jelent.
– Hol tartanak a tavaszi vetésekkel?
– Annak ellenére, hogy Zalában
visszaesett a kukorica termésterülete, cégünk „tartja” a négyszáz
hektáros területet, melyen a legkorábbi fajtákat és hibrideket már
hetekkel ezelõtt elvetettük. Bízunk

Pál György
abban, hogy augusztus végén be is
tudjuk majd takarítani. A késõbbi
vetésû kukoricákkal húsvétra végeztünk. Szóját 170 hektáron tervezünk elvetni. Úgy vélem, ez a pillangós növény jól beilleszthetõ a
vetésszerkezetbe, emellett kiváló
elõveteménye az õszi gabonáknak.
Ha virágzáskor is megfelelõ mennyiségû csapadékot kap, jó termésre számíthatunk. Összefoglalva valóban szép képet mutat a határ jelenleg, de még korai arról beszélni, mekkora terméshozammal
takaríthatunk be.
– A gyümölcsösben elvégezték a tervezett munkálatokat?
– Az enyhe idõjárás az elmúlt
évben és idén tavasszal is hagyott
idõt feladataink elvégzésére. Tavaly õsszel a 75 hektáros almásból
húsz hektáron kivágtuk az elöregedett fákat, melyek helyébe új
almafajtákat (mint a red.j.prince,
golden, jonagored, red idared) telepítettünk az idén. Pályázati támogatás segítségével 53 ha alma-

és 31 ha körteültetvényen csepegtetõ és esõztetõ öntözõrendszert építettünk ki, és az alma területén belül ismét 20 ha-ral növeltük a jéghálóval borított terület
nagyságát. Ezzel a három technológiai megoldással meg tudjuk védeni az almást, mert szinte függetleníteni tudjuk magunkat az
idõjárástól. Az alma nagyon jól virágzott, a körte virágzása egyik
fajta esetében szerényebbre sikerült. Szintén elvirágzott a negyvenhektáros meggyünk is, a tisztuló hullás után derül ki majd, milyen terméshozamot produkálnak.
2015 õszére huszonöt hektáron új
meggyes telepítését tervezzük. A
gyümölcsfélék sikeres értékesítése tekintetében is bízunk a bõ termésben, a magas felvásárlási árakban. Persze vannak olyan dolgok,
melyek nem rajtunk múlnak.
– Az elmúlt évben komoly fejlesztést hajtottak végre az eszközpark bõvítése során is. Milyen
célokat szolgált ez a beruházás?
– A mai gazdasági helyzetben
egy cég versenyképességét, annak növekedését fejlesztési lehetõségei befolyásolják leginkább.
Ezek a beruházások nagy tõkeerõt
igényelnek, ezért nagyon fontos
kérdés a megtérülés, mind a vásárolt traktorok, mind a kiépített
csöpögtetõ rendszer és jégháló
esetében. Ehhez pedig megfelelõ
üzemi méret szükséges, mert a
befektetések csak ezekben a gazdaságokban térülhetnek meg.
– Ön január elsejétõl vette át a
vezetést. Mennyiben hoz új
szemléletet a cég irányításába?
– Már tavaly bekapcsolódtam a
munkába Pintér Sándor nyugdíjba

