
Ajánló
Legszebb nyári hónap a

július, az aratás hónapja.
Ilyenkor minden az élet

örömérõl szól a természetnek
köszönhetõen. A búzát már be-
takarították, és a szabadföldi
kiskertekben is lassan érésre
fordulnak az elsõ termések. 

A Zalai Napló mostani számá-
ban több írásban is foglalkozunk a
természettel, a várható terméski-
látásokkal, Zala megye felfedezés-
re váró növényi ritkaságaival.

Talán már itt-ott piroslanak,
vagy éppen sárgállanak a paradi-

csomok. A paradicsom egyébként
olyan növény, hogy sose dõlhe-
tünk hátra, várva, hogy beérjen.
Egész nyáron akad vele tenniva-
lónk. Egyik örökös program a hón-
aljazás. Az elõkandikáló oldalhajtá-
sokat folyamatosan ki kell csipked-
nünk ahhoz, hogy a paradicsomok
szára megerõsödjék, dúsan, jó mi-

nõségben teremjen. Kivétel a kok-
télparadicsomok. 

Az õszi saláta, retek, sárgarépa,
cékla, fehérrépa, kelkáposzta és
spenót betakarításhoz vessük el a
magokat július végén, augusztus
elején.  Egy kis kert is nagy meny-
nyiségû zöldségeket termelhet,
ha egész nyáron ültetünk bele.

Megjelenik Zala megye minden településén
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A Miniszterelnökség fejlesztés-
politikai kommunikációért felelõs
helyettes államtitkára ezzel a be-
jelentéssel kezdte tájékoztatóját
az európai uniós támogatásokat
ismertetõ zalaegerszegi konfe-
rencián. Csepreghy Nándor felhív-
ta a figyelmet, hogy 2020 után
várhatóan csökken az uniós fej-
lesztési forrás, ezért a jelenlegi le-
hetõségekkel úgy kell élni, hogy
anélkül is legyen gazdasági növe-
kedés Magyarországon. Jelezte, a
2014–2020-as idõszak fejlesztési
forrásainak felhasználásakor a
munkahelyteremtés és a gazda-

ságfejlesztés elválik egymástól. Az
új munkahelyek létesítése elsõ-
sorban a mezõgazdaság, a turisz-
tika és a gépipar területén várha-
tó uniós forrásból, és a támoga-
tott különbözõ szektoroknál fon-
tos szempont lesz, hogy egyre
több magyar termék és szolgálta-
tás találjon külpiacot. 

Az innovációra a mostani fej-
lesztési ciklusban 750 milliárd fo-
rint uniós támogatás várható a
korábbi idõszak 250 milliárdjával
szemben. Kiemelte, hogy az új pá-
lyázati rendszerben olyan vállalko-
zások kaphatnak pénzügyi támo-

gatást, amelyek hozzá tudnak já-
rulni a munkahely-teremtési és a
gazdaságnövekedési célokhoz. 

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere az önkormányzat
vállalkozásokat segítõ programjait
mutatta be. A helyi gazdaság erõ-
sítése érdekében együttmûködési
megállapodást kötöttek a Zala Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamará-
val, a Zala Megyei Vállalkozásfej-
lesztési Alapítvánnyal, valamint a
VOSZ Zala Megyei Szervezetével. 

Az iparûzési adó mentességé-
nek felsõ határát 1,5 millióról 2,5
millió forintra emelték. Vállalkozói
alapot hoztak létre, amit közmû-
csatlakozásra fordíthatnak, vagy
kerékpárutak, járdák, buszmegál-
lók építésére. Országosan is egye-
dülálló önkormányzati kamattá-
mogatási rendszert alakítottak ki. 

Zalaegerszeg északi ipari parkja
az országban elsõként nyerte el a
Tudományos és Technológiai Park
címet, ami pályázati elõnyt jelent.
Beszélt arról, hogy Kecskeméttel
egy idõben, az országban elsõként
indították el a duális mérnökkép-
zést 2012-ben, amit a BGF közgaz-
dászképzésén is bevezettek. 

Kitért a Modern Városok Prog-
ram részeként megkötött kor-
mányzati megállapodás jelentõsé-
gére. Mint mondta, lobbiznak
azért, hogy Zalaegerszegtõl az
M7-es gyorsabb elérhetõségét
biztosító 2x2 sávos gyorsforgalmi
út projektjébe a nagykapornaki és
a zalacsányi szakaszok is bekerül-
jenek. 

(Folytatás az 5. oldalon.)

UNIÓS TÁMOGATÁSOK PÁLYÁZATI ROADSHOW-JA ZALAEGERSZEGEN

GINOP: Július 9-tõl lehet pályázni 

Bár a szokottnál kevesebben
arattak a Göcseji Aratónapokon
Nován, a hangulatra, a jókedvre
nem lehetett panasz. Az elmúlt
hétvégén 27. alkalommal meg-
rendezett kézikaszás arató- és
cséphadarós cséplõversenyen in-
dulók a bõség asztalát terítették
meg aratási ételekbõl a munka
végeztével a kepe tövében. 

Lendvai Jenõné polgármester a
szombat délelõtt tartott aratóver-
senyen elmondta, a település ön-
kormányzata önállóan szervezte
meg a rendezvényt, ahogy az el-
múlt években is. A meghívásnak
idén kevesebben – hat nagybanda
és hat kisbanda – tett eleget,
mégpedig töretlen lelkesedéssel.

A gellénházi Búzavirág nagy-
banda és Galagonya kisbanda (ké-
pünkön) a kezdetektõl fogva ré-
szese a versenynek. A Galagonya
Citerazenekar gyermekeinek szü-
lei, valamint a Vajda József Nép-
dalkör tagjai alkotják a csapatokat,
mondta el vezetõjük, Kulcsárné
Csejtei Marianna, akit a közelmúlt-
ban az Emberi Erõforrások Minisz-
tériuma Kultúráért Felelõs Állam-
titkárságának különdíjával tüntet-
tek ki. Akármilyen nehéz és fárasz-
tó munka volt az aratás régen, a
tréfálkozást akkor sem hagyták
alább. "Aki tud kaszálni, az tud me-
nyecskézni is" – példálózott Radics

Tamás, aki nagybátyjától hallotta
még ezt a mondást.  

Az alibánfai nagybanda meg is
fejelte ezt azzal, hogy „a kaszás-
nak illett megdönteni a maroksze-
dõt az aratás végén a kepe tövé-
ben”. A viccelõdést félre téve
igenis komolyan gondolják az ara-
tóversenyen való részvételt, ami-
rõl Gál Józsefné azt mondta, a ha-
gyományõrzés mellett közösség-
kovácsoló ereje is van a rendez-
vénynek, ezért jönnek szívesen.
Már elõtte egy héttel készülnek,
hiszen az aratási menüsort össze
kell állítani. Elõzõ este próbaara-
tást tartottak, hogy a régi eszkö-
zök használatát jól begyakorolják.

Hogyan arattak régen?
Blaskovics László polgármester el-
mesélte, a vizes búzát nem lehe-
tett vágni, ezért reggel megvár-
ták, míg a harmat felszárad. Este
hatig arattak, utána kötözték a ké-
vét, összehordták a kepét. Ebbe a
munkába a gyerekeket is bevon-

ták. Mint mondta, õt is, amiért na-
gyon haragudott, mert szúrt, bö-
kött a búza. Közben, akinek háziál-
lata volt, elment etetni. Persze pi-
hentek is, egy és három óra között
szunyókáltak egy kicsit, hogy ere-
jük kitartson sötétedésig, a munka
végeztéig.  Régen gazos volt a bú-
za, ami tömörítést adott az aljá-
nak, így sokkal szebb rendet lehe-
tett vágni. Most, a gyomkezelt bú-
za a kombájnnak van kitalálva,
nincs benne egy fûszál sem, ezért
kézi kaszával nehéz vágni.

A Göcseji Aratónapok három
napon át kínált sokféle programot
az érdeklõdõknek.

Több mint 80 milliárd forint értékben pályázhatnak gépbeszer-
zésre, eszköz- és épületfejlesztésre a vállalkozások a Gazdaságfej-
lesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) kiírásaira július 9-
tõl. Az év végéig újabb pályázati lehetõségeket hirdetnek meg 2800
milliárdos keretösszeggel, 130 pályázat keretében.

Aratónapok

illusztráció
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Nyaranta nem csupán a gazdák
latolgatják, vajon mekkora termés
lesz, de a háziasszonyokat, a zöld-
séget, gyümölcsöt szeretõket is
érdekli, hogy milyenek a terméski-
látások. A Pannon Egyetem Keszt-
helyi Georgikon Karának munka-
társait e témakörben bírtuk szóra.
Elsõként dr.  Lepossa  Anita tudomá-
nyos munkatársat kérdeztük ar-
ról: milyen növények számára volt
kedvezõ a júniusi hónap idõjárása
Zala megyében?

– A Georgikon Karon fenntartott
takarmány- és parkfûfajták termés-
hozamát nem érintette kedvezõt-
lenül sem a virágzás alatti hûvös-
csapadékos tavaszi, sem az aszályos
nyár eleji idõjárás. A fûmag-betaka-
rításokat június közepétõl meg-
kezdtük, és a tavalyi évvel azonos
idõpontokban tudjuk folyamatosan
végezni. Egyes érzékenyebb fûfajo-
kon kismértékû rozsdásodás idén is
jelentkezett, a tavaszi gyomok kö-
zül a pásztortáska és a pipacs for-
dult elõ tömegesen. Tavasszal aktív
pocok-jelenlét is megfigyelhetõ
volt a területeken, jelentõs kárté-
telt azonban nem okoztak.

E kérdésre adott válaszában dr.
Hoffmann Sándor egyetemi tanár
kiemelte: a Növénytermesztéstani
és Talajtani Tanszék szántóföldi kí-
sérleteinek eredményei szerint az
eddig learatott õszi, tavaszi kalá-
szosok jó átlagos terméseket pro-
dukáltak, a növények nem káro-
sodtak. Az idejében, korán elve-
tett tavaszi árpa is kielégítõ álla-
potban van, átlagos termés várha-
tó. Az áprilisban elvetett kukorica
kísérletek növényei is jól fejlettek,
gyökerük elérte a talaj víztározó
rétegeit, eddig károsodás nem ta-
pasztalható. A további idõjárás
alakulása azonban döntõ befolyás-
sal lehet. A növények egészségi
állapota kitûnõ. A tanszék által
fenntartott lovászpatonai bíbor-
here fajta is betakarításra került,

termése jó, nem maradt el a tava-
lyi évitõl.

– Július elején még nehéz meg-
jósolni, de milyen szõlõtermés
várható a borrégiónkban? – tettük
föl a kérdést dr.  Kocsis  László egye-
temi tanárnak.

– A szõlõnövény számára az idei
év idõjárása július elejéig rendkívül
kedvezõen alakult. Az elmúlt év
erõs gombafertõzése ellenére, ha-
tékony növényvédelem mellett je-
len idõszakig komoly növényvédel-
mi problémák nem jellemzõek a
szõlõültetvényekben. Megfelelõ
volt a termékenyülés, a fürtök fej-
lõdése zavartalan, így a terméskilá-
tások jók, de a vegetáció jelentõs
része még visszavan, ezért nagyon
óvatosan kell ilyenkor fogalmazni.
Jelenleg a fürtzáródás fenológiai
stádiumába léptek fajtáink, így a
szürkerothadás elleni elsõ védeke-
zések idõszaka van most. Óvatos-
nak kell lenni a lombfelület szabá-
lyozásában is. Az általánosan elvég-
zendõ feladat a tetejezés, valamint
a hónaljhajtások visszavágása,
azonban a fürtzónából történõ
lomblevelek eltávolítása minden-
képpen szakaszosan kell, hogy
megtörténjen a napperzselés elke-
rülése érdekében.

– Milyen termés várható a zalai
gyümölcsösökben? Ezt a kérdést
dr.  Molnár  Gitta egyetemi docens
válaszolta meg.

– A különbözõ gyümölcsfajok
esetében más és más lehet a hely-
zet, hisz az idõjárás eltérõen hat a
mélyen gyökerezõ extenzív ültet-
vényekben, vagy a sekélyen gyö-

keresedõ bogyósokban. Általános-
ságban minden fajra vonatkozóan
elmondható, hogy jó termésered-
mények várhatók. Enyhe tél után
tavasszal  a csapadékmennyiség is
megfelelõ volt, a virágzás alatt né-
hol. például a kajszi esetében hû-
vös volt, így ez a kötõdésben visz-
szavethette azt. Jelenleg az öntö-
zésen van a hangsúly, ha ilyen me-
leg és száraz idõszak marad.
Meggybõl idén nem volt hiány a
megyében sem. Nemzetközi kuta-
tások bizonyítják a hazánkban ter-
mõ meggy egyedülálló beltartalmi
értékeit. Egyik legnépszerûbb
gyümölcsünk a legerõsebb termé-
szetes vírusirtó, serkenti a szívmû-
ködést, tisztítja az ereket, segít az
alvászavarok leküzdésében és ja-
vítja az emésztést. 

Bár a szezonkezdeti idõjárás
nem volt a legkedvezõbb, azért
egyelõre komoly gondok nincsenek
a dinnye esetében sem. Ha az idõ-
járás a nyár folyamán kedvezõen
alakul, a dinnyével kapcsolatos
mennyiségi és minõségi elvárások
teljesülni fognak. Az új kajszifajták
sok szempontból igényesebbek, és
megfelelõ termesztéstechnológia

betartása mellett termesztésük jö-
vedelmezõ lehet. Ám a tökéletesen
hatékony védekezési lehetõségek
egyelõre még váratnak magukra. 

– Hamarosan kezdõdik az ara-
tás. A fõbb gabonanövényeket
érintõen mik a jellemzõ terméski-
látások? E kérdésre dr.  Tóth  Zoltán
dékánhelyettes, egyetemi docens
felelt.

– A szántóföldi növénytermesz-
tésben a június idõjárása nem oko-
zott nehézségeket. Többnyire na-
pos, hol melegebb, hol hûvösebb
idõszakok követték egymást egy-
egy rövidebb csapadékos idõszak
bekövetkeztével. A kalászosok éré-
se elkezdõdött, az õszi árpa betaka-
rítását megkezdték, jó termésered-
ményekkel, alacsony nedvességtar-
talommal (11-12 százalék). A tavasz
idõjárása a gombabetegségeknek
nem kedvezett, ezért a termés
mikotoxin fertõzöttsége sem jel-
lemzõ. Az õszi búza terméskilátásai
is jók, de a minõséget még a beta-
karításig hátralévõ egy-két hét idõ-
járása befolyásolhatja. A kukoricaál-
lományok általában szépen fejlõd-
nek, de a megszokotthoz képest
kissé elmaradtak a fejlõdésben, ami

többnyire a tavaszi alacsony hõ-
mérsékletnek köszönhetõ. A vetõ-
magtermesztésben július elején ko-
rábban már indult a címerezés, vi-
dékünkön azonban még csak ezek-
ben a napokban indult meg töme-
gesen a címerhányás. A gazdákat
leginkább foglalkoztató kérdés a
gabonaárak alakulása, ami már
hosszú idõ óta viszonylag alacsony
szinten mozog.

– Mi a helyzet július elején, a
„burgonyafronton”? Érdeklõdtünk
dr.  Polgár  Zsolt  egyetemi tanárnál,
a Burgonyakutatási Központ igaz-
gatójánál.

– Az étkezési burgonya piacán
az õszi/téli alacsony árakhoz, az
orosz embargó miatti túlkínálat-
hoz képest összeurópai és hazai
szinten is normalizálódott a hely-

zet. Az újburgonya felvásárlási árá-
val a gazdák elégedettek. Az õszi
betakarítású burgonyák termését
kórtani probléma nem veszélyez-
teti. Közepes termésmennyiség,
és jó minõség várható, amit a ta-
vaszi és nyár eleji aszály még to-
vább alakíthat. Öntözetlen körül-
mények között a hazai nemesítésû
fajták elõnyben vannak a nyugat-
európaiakkal szemben. A vetõbur-
gonya-termesztés terén tovább
csökkent a hazai szaporí-tóterület,
már nem éri el a 180 hektárt sem.
Ennek egyharmadát a keszthelyi
fajták teszik ki. A vetõtermés kivá-
ló minõségûnek és átlagos meny-
nyiségûnek ígérkezik. Július máso-
dik hetében megkezdõdött a korai
érésû fajták szártalanítása.

Nemes Norbert

KESZTHELYEN ÉS KÖRNYÉKÉN IS

Biztató terméseredmények
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Zala megyei kisvárosok veze-
tõi találkoztak Pacsán a közös ér-
dekérvényesítés és tapasztalat-
csere jegyében. A fórumot elsõ
alkalommal, hagyományteremtõ
szándékkal hívták össze Kelemen
Tamás, Pacsa polgármestere ja-
vaslatára. 

Kelemen Tamás a tanácskozást
követõ sajtótájékoztatón elmond-
ta, Letenye, Zalakaros, Zalalövõ,
Zalaszentgrót polgármesterei és
jegyzõi tettek eleget a meghívás-
nak. Hévíz polgármestere más el-
foglaltsága miatt nem tudott jelen
lenni. A fórum összehívásának
szándékát azzal támasztotta alá,
hogy valamennyi kisváros térségi,
mikrotérségi feladatot is ellát, így
saját lakói mellett a vonzáskörze-
tükben élõket is „képviseli”.

A találkozón az együttmûködés
területeit beszélték meg. Megálla-
podtak abban, hogy kölcsönösen
megosztják egymással jó gyakor-
lataikat, többek között a város irá-
nyítása, a hivatal mûködtetése, a
rendeletalkotási folyamatok, vala-
mint a Start munkaprogram vég-
rehajtása terén. Az együttmûkö-
désben fontos szerepet szánnak a

településfejlesztésnek, különös
tekintettel a megyei TOP prog-
ramból jutó források felhasználá-
sára. A kisvárosok vezetõi az egye-
sületek és civil szervezetek közöt-
ti kapcsolatfelvételekben is bíz-

nak, ahogy gazdasági területen is
remélnek együttmûködést egy-
mással. 

– Úgy véljük, a kisvárosok tér-
ségeikkel együtt jelentõs erõt
képviselnek. Az összefogás célja

éppen ezért az, hogy növeljük ér-
dekérvényesítõ képességünket já-
rási szinten, illetve a megyei köz-
szolgáltatókkal szemben. Fontos-
nak tartjuk megjegyezni, hogy
együttmûködésre törekszünk a
mindenkori kormánnyal és a me-
gyei vezetéssel. Mindemellett
fenntartjuk magunknak a jogot,
hogy a településeinken élõk érde-
keit elsõdlegesen képviseljük –
hangsúlyozta Kelemen Tamás. 

A kisvárosok vezetõi megálla-
podtak abban is, hogy félévente
találkoznak egymással, és mindig
egy elõre meghatározott szakte-
rületet vitatnak meg. A következõ
fórum házigazdája Letenye lesz,
ahová elvárják Keszthely, Hévíz és
Lenti polgármestereit is. Továbbá
csatlakozni kívánnak a kisvárosok
országos szövetségéhez, létrehoz-
va annak zalai tagozatát. 

– AL –

Kocsárdi Gergely klubigazgató
elmondta, hogy a cél kettõs: nö-
velni a bérletesek számát, illetve
közelebb hozni a megyei labdarú-
gókat a ZTE FC-hez, mely még
mindig a régió „kirakatcsapata”. A
bérletek 50 százalékos kedvez-
ménnyel vásárolhatók meg a ZTE
FC klubirodájában, a 2015/2016-
os idényre 6000 Ft-ért. A megálla-
podást a felek 5 évre kötötték. 

Józsi György, az MLSZ Zala Me-
gyei Igazgatóságának igazgatója
elmondta, hogy csaknem 8000,
versenyengedéllyel rendelkezõ
labdarúgó van a megyében, az õ
számukra biztosít lehetõséget a
klub, valamint azoknak a sportve-
zetõknek is, akik regisztrációs kár-
tyával rendelkeznek. A megyei
csapatok plakáton és a ZMLSZ hon-
lapján is tájékoztatást kapnak a ki-
váltás lehetõségérõl. Az igazgató-
ság törekszik arra, hogy az egye-
sületek megállapodást kössenek a

klubbal, mely szerint a ZTE FC-bér-
let a saját mérkõzéseikre is érvé-
nyes legyen. 

Sipos Jenõ, a Magyar Labdarú-
gó Szövetség sajtófõnöke el-
mondta, hogy maga is kíváncsian
várja az országban egyedülálló
kezdeményezés eredményét,
hogy utána a többi NB I-es, NB II-
es klubnak is ajánlhassák a lehetõ-
séget.

KÖZÖS ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS TÉRSÉGÜKÉRT

Kisvárosi vezetõk fóruma Pacsán
Egyedülálló kezdeményezés  

A ZTE FC kezdeményezésére az idei évben bevezetésre kerül a
megyei labdarúgóbérlet – hangzott el a ZMLSZ és a ZTE FC közös saj-
tótájékoztatóján. 
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Dr. Pál Attila, a megyei közgyû-
lés elnöke sajtótájékoztatón el-
mondta, a 80 milliós lakosságú
Jiangsu tartománnyal 2013 január-
jában kötöttek együttmûködési
megállapodást. Azóta már heted-
szer látogatott magas rangú kínai
politikai delegáció Zalába, más-más
szakterületet képviselve. Legutóbb
május közepén járt itt a tartomány
gazdasági bizottságának vezetõje
üzletemberek társaságában azzal a
céllal, hogy ismereteket szerezze-
nek a Zala megyei beruházások
megvalósításának lehetõségeirõl. A
kapcsolat egyik konkrét eredmé-
nye az, hogy a keszthelyi egyetem
már együttmûködik a jiangsui
egyetemmel. 

Mint mondta, most az egészség-
ügy területén kötöttek megállapo-
dást, melynek révén orvoscserére
lesz lehetõség. A hagyományos kí-
nai orvoslást gyakorló szakemberek
érkeznek Zalába, innét pedig szív-
sebészek, reumatológusok, orto-
péd szakorvosok utaznak ki majd a
Jiangsu tartomány kórházaiba. A
megállapodás részeként segíteni
fogják a népegészségügyi ellátás
fejlesztését Kínában, valamint kuta-
tási területeken is együttmûköd-
nek majd. 

A tanácskozáson dr. Halász Gab-
riella, a zalaegerszegi megyei kór-
ház fõigazgatója a kórház mûköd-
tetésérõl, a magas színvonalú ellá-
táshoz szükséges szakemberek biz-
tosításának nehézségeirõl, a szak-

orvosok továbbképzési lehetõsége-
irõl, valamint a szívcentrum most
zajló beruházásáról tájékoztatta a
kínai delegáció tagjait. Dr. Paizs Te-
réz megyei tisztifõorvos, a Zala Me-
gyei Kormányhivatal Népegészség-
ügyi Fõosztályának vezetõje a me-
gye egészségügyi alapellátásának
rendszerét mutatta be, szót ejtve
az általuk végzett prevenciós tevé-
kenységrõl is. Dr. Árok Krisztina, a
Zala Megyei Kormányhivatal Család-
támogatási és Társadalombiztosítá-
si Fõosztályának vezetõje a magyar

egészségbiztosítási rendszer mûkö-
désérõl, a természetben nyújtott
és pénzbeli egészségügyi valamint
a családtámogatási ellátásokról be-
szélt a kínai vendégeknek.

Wang Yonghong, a Jiangsu tar-
tomány egészségügyi és családter-
vezési bizottságának fõigazgatója a
megismert ellátási formákat példa-
értékûnek nevezte. Fontosnak tart-
ja Zala megye és tartományuk kö-
zötti együttmûködést valamennyi
egészségügyi intézmény területén.

Aznap kínai küldöttséget fogad-
tak a zalaegerszegi városházán is,
Yancheng város vezetõit helyi poli-
tikusok és intézményvezetõk fo-
gadták. A felek együttmûködési
szerzõdést kötöttek, ami jelentõs
gazdasági megállapodásokat tartal-
maz. 

EGÉSZSÉGÜGYI EGYÜTTMÛKÖDÉS JIANGSU TARTOMÁNNYAL

Kínai–zalai orvoscsere

Amegyei közgyûlés leg-
utóbbi ülésén dr. Sipos
Gyula megyei rendõr-

fõkapitány tájékoztatta a kép-
viselõket Zala megye közbiz-
tonsági helyzetérõl, a lakosság
szubjektív közbiztonságérzeté-
nek javítása érdekében tett in-
tézkedésekrõl és az ezzel kap-
csolatos további feladatokról. 

Elmondta, hogy az elõzõ év-
hez képest 2014-ben 11,4 szá-
zalékkal csökkent Zalában a
bûncselekmények száma, ezen
belül pedig 34,8 százalékos
csökkenés volt a közterületen
elkövetett bûncselekmények
számát illetõen, amely már jelzi
a bûnmegelõzés céljából tett in-
tézkedések hatásosságát. Emel-
lett 8,4 százalékkal javult a zalai

rendõri szervek nyomozásered-
ményességi mutatója is, amely
így 60,8 százalékos volt. 

Az illegális migrációval kap-
csolatos jogsértések száma az
országos tendenciához hasonló-
an Zalában is növekedett, emel-
kedett az elfogott harmadik or-
szágbeli állampolgárok száma
is, az úgynevezett „zöldhatáros”
illegális migráció viszont szinte
teljesen megszûnt nálunk. Az el-
múlt évben jelentõsen nõtt a

rendõri szervek intézkedési ak-
tivitása, számos bûnmegelõzési
célú programot valósítottak
meg a megyében, kiemelt fi-
gyelmet fordítva az idõskorú la-
kosságra, a gyermekekre és fia-
talkorúakra, melynek nyomán
javult a lakosság szubjektív biz-
tonságérzete.

Dr. Pál Attila, a közgyûlés
elnöke köszönetét fejezte ki a
zalai rendõrök elmúlt idõszak-
ban végzett munkájáért, s ki-

emelte, hogy a rendõrség látha-
tóan teljesítette a Zala Megyei
Közgyûlés által korábban meg-
fogalmazott kérést, s a közterü-
leteken a korábbiaknál több
rendõr van jelen, melynek ered-
ménye megmutatkozik a bûn-
cselekmények számának csök-
kenésében is. 

A testület döntött arról, hogy
a Zala Megyei Önkormányzat tá-
mogatási igényt nyújt be a bel-
ügyminiszter és a nemzetgaz-

dasági miniszter által kiírt pá-
lyázati felhívásra. Az így elnyer-
hetõ összegbõl a hivatal tárgyi
eszközeinek javítását, pótlását,
üzemeltetési költségeinek fede-
zését, valamint a területrende-
zési terv felülvizsgálatának költ-
ségeit, illetve a Nyugat-dunántú-
li Regionális Fejlesztési Ügynök-
ség Közhasznú Nonprofit Kft.
mûködésével kapcsolatos lehet-
séges tulajdonosi kötelezettség-
vállalást kívánja biztosítani.

Zárt ülés keretében döntés
született a „Zala Megye Díszpol-
gára” kitüntetõ cím és a Zala
Megyei Közgyûlés által alapított
díjak 2015. évi díjazottjairól. Az
elismerések átadására a 2015.
szeptember 12-én tartandó
megyenapi ünnepségen kerül
sor.  

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi férõhelyeire

A pályázat meghirdetése és benyújtása a Zala Megyei Közgyûlés 9/2000.(IV. 18.) KR rendelete alap-
ján történik. A pályázat lebonyolítója a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal.

1. A pályázat benyújtásának feltételei:

A kollégiumi férõhely elnyerésére az a hallgató pályázhat, aki
állandó lakóhellyel rendelkezik Zala megyében,
érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezik valamelyik pécsi egyetem vagy fõiskola nappali tagoza-
tán, illetve tárgyévben felvételt nyert és megfelel azon egyetem és fõiskola kollégiumi férõhely el-
bírálási szempontjainak,
kollégiumi helyét nem fegyelmi okból veszítette el, és
akit nem zártak ki a 9/2000. (IV. 18.) KR rendelet 3. § (4) bekezdésében foglalt szabályok megszegé-
séért. (Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt az általa elnyert férõhelyre, köteles
postafordultával azt jelezni a pályázat kiírójának.
A férõhely másnak nem adható át.)

2. A pályázat elbírálásának szempontjai:
a hallgató szociális körülményei, melyek a kollégiumi ellátást indokolttá teszik,
a hallgatónak az elbírálást megelõzõ félévben elért jó tanulmányi eredménye (elsõ évfolyamos hall-
gató esetén az érettségi eredménye), választott szakterületével vagy más tanulmányaival összefüg-
gõ kiemelkedõ teljesítménye.

3. A pályázat benyújtásának módja:
A kollégiumi férõhelyre pályázni adatlappal (és a szükséges mellékletek csatolásával) lehet. 

A pályázati adatlap kötelezõ mellékletei:
a tárgyév lezárt tanulmányi eredményének hivatalos igazolása; elsõ évfolyamos hallgató esetén
érettségi bizonyítvány másolata, valamint felsõoktatási intézmény igazolása a felvételrõl,   
tanulói jogviszony igazolása (iskolalátogatási igazolás),
a jövedelem típusának megfelelõ igazolások (munkáltatói kereset, NAV jövedelemigazolás), nyugdíj
és nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátásokról szóló igazolás, önkormányzat, munkaügyi szervek
által folyósított pénzbeli ellátásról szóló igazolások, és egyéb, a kollégiumi ellátást indokoló (pl.
egészségügyi rászorultságról szóló) dokumentumok.

Az adatlap átvehetõ, illetve igényelhetõ megcímzett, felbélyegzett válaszborítékkal a Zala Megyei Ön-
kormányzati Hivatal Szervezési Osztályán (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.), vagy letölthetõ a Zala
Megyei Önkormányzat honlapjáról (www.zala.hu).

A pályázatot a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal címére (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) 1 pél-
dányban, postai úton, vagy személyesen kell benyújtani. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Zala Megyei Önkormányzati Hivatal. Telefon: 92/500-722

4. A pályázatok beérkezésének határideje: 2015. augusztus 10.      
A pályázók értesítése az elbírálásról: 2015. augusztus 31-ig.

5. A pályázati felhívás kiírásait figyelmen kívül hagyó pályázó automatikusan kizárja magát a részvé-
telbõl. 

6.  Egyéb:
A kollégiumi férõhely egy tanítási évre vonatkozik.
Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt az általa elnyert férõhelyre, köteles postafor-
dultával azt jelezni a pályázat kiírójának.
A férõhely másnak nem adható át. E szabály megszegése kizárást jelent a tanulmányok teljes idejé-
re.
Azonos feltételek esetén elsõbbséget élveznek a megye kisebb településén élõ hallgatók.

ÜLÉST TARTOTT A MEGYEI KÖZGYÛLÉS

Csökkent a bûncselekmények száma

A Zala Megyei Közgyûlés vezetése a közelmúltban fogadta a kínai
Jiangsu tartomány ötfõs egészségügyi delegációját a Megyeházán. A
tartomány egészségügyi és családtervezési bizottságának fõigazga-
tója által vezetett küldöttség a magyar egészségügyi alapellátás
rendszere, mûködése és finanszírozása felõl érdeklõdött. 

Dr. Pál Attila, a megyei közgyûlés elnöke (középen) az egészségügyi delegációval.



– Ha csökkenõ létszámmal is,
de van óvodánk, iskolánk, házi-
orvosunk, védõnõnk.  Fájó volt
ugyan, hogy tavalyelõtt a közös
polgármesteri hivatal székhelye
a közigazgatási reform kapcsán
átkerült Bánokszentgyörgyre, de
a kirendeltségünk ajtaja munka-
napokon reggeltõl délutánig

nyitva áll a polgárok elõtt. Hat
órában, de mûködik a postahiva-
tal és a római katolikus templo-
munkban is, minden vasárnap és
minden ünnepnap szentmisét
tart a Söjtörrõl átjáró plébános.
A polgármestertõl, mindenki
szeretett Hugijától, elöljáróban a

falufejlesztés irányairól érdek-
lõdtünk.

– Nem lehetek elégedetlen,
mert valamennyi intézményünket
sikerült az elmúlt évtizedben jó
színvonalon felújítanunk. Sok vá-
rosból érkezõ elirigyli az óvodánk
és iskolánk felszereltségét, rende-
zettségét és szépségét, illetve azt,

hogy a rendet is sikerül megõrizni.
A vezetõknek köszönhetõen pél-
dásan jó nevelést kapnak itt a gye-
rekeink. A hivatal egyelõre rossz
állapotban van, de bízom benne,
hogy a következõ ciklusban lesz
majd lehetõségünk rekonstrukció-
ra. Mindig azt vallottam, hogy a

legfontosabb a gyermekintéz-
mény támogatása és az egészség-
ügyi ellátás intézményeinek a fej-
lesztése. 

A lakosság egyre idõsebb, min-
dig egyre többen szorulnak szoci-
ális ellátásra. Rászorulóinknak szo-
ciális ebédet biztosítunk. E fel-
adathoz tavaly õsszel beszerez-
tünk egy kisbuszt, amit az egész-
ségügyi ellátásban és sok más al-
kalommal is kihasználunk. Kiemelt
hangsúlyt kap az idõsek nappali el-
látása a modernizált gondozási
központunkban. Több embertár-
sunkat házi gondozás keretein be-
lül ápolunk. Közel százmilliós beru-
házásban sikerült nemrég egy ille-
gális külterületi szemétlerakót a
Zalaispa céggel közösen felszá-
molni. Ezer teherautónyi hulladé-
kot vittek el megsemmisítésre.
Pályázunk a belsõ és külsõ falu-
részt összekötõ, rossz állapotú Pe-
tõfi utca felújítására, továbbá a
védõnõi szolgálat épületének
rendbetételére. 

Az öt civil szervezet tagsági ál-
lománya egyre öregszik és csupán
egy olyan, a kultúrát és sportot is
összefogó egyesületet szeretnénk
fenntartani, amelynek a tevékeny-
ségi körét nagyon sokrétûvé széle-
sítenénk. Húszéves korom óta hi-
vatalnok vagyok, a pénzügyekkel
foglalkoztam, a gazdálkodásban
nagy jártasságot szereztem. Ha
egy idõsebb fát ki kell vágnunk, ak-
kor mindig fájó szívvel arra gondo-
lok, hogy ezt csemeteként még én
ültettem, vagy ültettettem. Elra-
gadtatást jelent a profi módon el-
ültetett gondolatok szárba szökke-
nését látni, megtapasztalni. Pusz-
tamagyaródon öröm szeretetet,
idõt, energiát adni és kapni is.

KALEIDOSZKÓP4 TÉRSÉG

– Az adósságrendezési eljárás
befejezésének köszönhetõen visz-
szakaptuk önállóságunkat. Az út,
amit meg kellett tennünk ennek
érdekében, egyáltalán nem volt
könnyû, kompromisszumokat kel-
lett kötnünk, mivel hatalmas adós-
ságcsapda terhelte településün-
ket. A 2010-es önkormányzati vá-
lasztások révén lettem polgármes-
ter, melyet követõn jómagam és a
képviselõ-testület szembesült az
óriási pénzhiánnyal a teljesíthetet-
len szállítói követelések kapcsán. 

– Mennyire rúgott az adósság?
– Több mint kétmilliárd forintra.

Ebbõl az iskoláé 420 millió forintot
tett ki, a többi tartozás az önkor-
mányzatot terhelte. A helyzet tel-
jes mértékben kilátástalannak
tûnt, ezért képviselõ-testületünk
abban az év decemberében úgy
döntött, hogy az államtól pénzügyi
biztos segítségét kéri az adósság-
rendezési eljárás lefolytatásához. A
törvényi elõírások szerint minden
olyan forgalomképes ingatlant,
ami nem közfeladatot lát el, és
nem a falu mûködését szolgálja, be
kellett vonnunk az adósságren-
dezésbe. Vagyis ezek értékesítésé-
bõl kellett volna kifizetni a
tartozásokat…

Sajnos a fürdõ felõl senki sem
érdeklõdött, annyira sem, hogy a
felhívás után még a pályázati ten-
dert sem kérte ki senki.  A fürdõt,

mint vagyontárgyat nem lehetett
értékesíteni, így nem lett bevéte-
lünk, amibõl a tartozások egy ré-

szét kiegyenlíthettük volna. A für-
dõt végül az MFB (Magyar Fejlesz-
tési Bank) kapta meg, miután a
bank felé volt a legnagyobb tarto-
zásunk, mégpedig 500 millió fo-
rint. Jelenleg az MFB tulajdona a
fürdõ, viszont a létesítményt ki-
szolgáló kút valamint a szennyvíz-
rendszer továbbra is az önkor-
mányzaté. Ezért ha az MFB értéke-
síteni akarja, meg kell egyeznie ön-
kormányzatunkkal. Szeretném
hangsúlyozni, mindenre nyitottak

vagyunk, hiszen a falu érdeke is az,
hogy mûködjön a fürdõ.

– Hogyan próbálták a fürdõt
életben tartani?

– Az adósságrendezési eljárás
ideje alatt több kísérletet tettünk a
fürdõ üzemeltetésére, hogy leg-
alább a térségi úszásoktatás lehe-
tõsége megmaradjon. A Belügymi-

nisztériumhoz fordultunk en-
nek érdekében, ahonnét a
Nemzetgazdasági Minisztéri-
umhoz irányítottak. Egy állam-
titkár fogadott bennünket, aki
ígéretet tett, hogy valamilyen
megoldást találnak. Nem jött
össze. Ezt követõen felvettük
a kapcsolatot a KLIK-kel, de õk
sem tudtak segíteni.  Elsõ ve-
zetõjeként nekem különösen
nagy szívfájdalom a fürdõ
helyzete. A létesítmény min-
denképpen jobb sorsra érde-
mes, ugyanakkor több sebbõl
vérzik mûködtetése. A termál-
kútból csak 42 fokos víz nyer-
hetõ, ami mire felér, 35 fokos-
sá válik. Vagyis melegíteni kell
a vizet, ami nagy energiakölt-
séggel jár.  A bevételek viszont

nem fedezték a kiadásokat, így be
kellett zárnunk.

Ahogy említettem már, újból
felvesszük a kapcsolatot az MFB-
vel. Vállalnánk a közös üzemelte-
tést, de más megoldásokban is
partnerek lennék, hogy végre mû-
ködhessen a fürdõ. 

– Megszûnt a pénzügyi fel-
ügyelet. Hogyan tovább?

– A pénzügyi felügyeletnek kö-
szönhetõn az önkormányzat gaz-
dálkodása illetve intézményeinek

mûködtetése biztosított volt. Igye-
keztünk megõrizni a település ren-
dezett arculatát, szépen parkosí-
tott környezetét, melyben a köz-
munkaprogram segített.  Az állam-
tól kapott támogatásnak köszön-
hetõen orvosi rendelõnket is fel
tudtuk újítani 2014-ben. 

Július 3-án kaptuk kézhez a
pénzügyi felügyelet megszûnését
tartalmazó végzést, ami a Magyar
Közlönyben is megjelent. Hogyan
tovább? – a kérdés megválaszolá-
sára hamarosan rendkívüli testüle-
ti ülést fogunk összehívni, melyen
meghatározzuk jövõbeli feladata-
inkat. Erõn felül nem vállalunk
semmit, de vannak feladatok,
amiket meg kell oldanunk. Ilyen az
iskola melletti betontörmelék el-
szállítása, a terület rendezése. Sze-
retnénk folytatni az utak, járdák
rekonstrukcióját, ehhez pályázati

forrást remélünk. Tavaly egy 600
méteres járdaszakaszt sikerült fel-
újítanunk. Nem feledkezhetünk
meg épületeink, eszközeink, gép-
parkunk állagmegóvásáról sem, hi-
szen ez szorosan hozzátartozik a
falu mûködtetéséhez. A közmun-
kaprogram által tudjuk fenntartani
köztereink rendezettségét. Egy
kertészetet üzemeltetünk, ahol
nemcsak virágokat, de különféle
zöldségeket is termesztenek, amit

a helyben lévõ fõzõkonyhának ér-
tékesítünk. 

– A nehézségek ellenére össze
tudták tartani a falu közössé-
gét...

– Civil szervezeteinknek köszön-
hetõen élénk közösségi élet jelle-
mezte a múltban és jelenleg is a fa-
lut. Az itt élõk sokféle elfoglaltság
és program közül választhatnak,
melyek a szórakoztatás mellett te-
lepülésünk történeti, kulturális ér-
tékeire, hagyományaira is felhívják
a figyelmet. Büszkék lehetünk a
Gelsei Õszikék Pávakör, a Gelsei Ön-
kéntes Tûzoltó Egyesület, a
Princivil Értékteremtõ Egyesület
tevékenységére, az óvodában és az
iskolában zajló közösségi életre, a
könyvtár kultúraközvetítésében
betöltött szerepére. A hagyomá-
nyos programok, mint a nõnap, fa-
lunap, idõsek napja, borverseny
mellett a könyvtár számos olyan
rendezvényt szervez, amely témái-
ban valamennyi korosztály érdeklõ-
désére számíthat. Idén augusztus
8-án tartjuk falunapunkat, melyre
ezúton is invitálom a lakosságot és
az érdeklõdõket – mondta végül
Szegedi Ferenc polgármester.

Antal Lívia

MEGSZÛNT A PÉNZÜGYI FELÜGYELET, BEFEJEZÕDÖTT AZ ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁS

Gelse: újra önállóan, de felelõsen

PUSZTAMAGYARÓD PROFIZMUSA

Falufejlesztés szívvel-lélekkel
A nyárbúcsúztató falunapi hagyományoktól eltérõen most június

végén tartottuk a pusztamagyaródi nyárköszöntõ rendezvényünket,
amelyen a falu apraja-nagyja részt vett. A vakáció idõszakában na-
gyon körülményesen lehetett csak felkérni az iskolásokat egy-egy
fellépésre és az itt élõk is inkább a nyár kezdetére mondtak igent,
amikor a falunap dátumáról kérdezõsködtünk – mesélte az ötödik
ciklusát a község élén töltõ, 43 esztendeje a települést szolgáló Ko-
vács Károlyné polgármester, aki büszke arra, hogy minden önkor-
mányzati feladatra saját intézménnyel rendelkeznek. – A helyben élõk igényeit,

gondjait, problémáit sokkal oldot-
tabb formában tudjuk fölmérni
egy olyan, a Zala Megyei Közgyû-
lés által is szponzorált faluünne-
pen, ahol a könnyed kikapcsoló-
dásé és a szórakozásé a fõszerep.
Az ovisok és iskolások szereplésén
túl föllépett itt: Dobri Zsolt éne-
kes, akit a környéken R-Stoneként
ismernek. Sikerrel dalolt Éder Gá-
bor zenész-énekes, továbbá ope-
retteket és slágereket elõadva
Leblanc Gyõzõ és Tóth Éva. A dél-
utáni zumbabemutató után a Zala
Táncegyüttes tagjai pörgették föl
a hangulatot. Kicsinek és nagynak
is tetszett a tûzijáték és Misának,
a báli zenésznek hajnalig akadt
dolga. 

Az oklevélátadással kísért, zsû-
rizett fõzõversenyen több magán-
személyen kívül elindultak a Pity-
pang óvoda munkatársai, valamint
a gondozási központ dolgozói is.
Babgulyás és krumpligulyás is ro-
tyogott a kondérokban, így min-
denkit vendégül tudtunk látni. A
közösség összekovácsolásához
hozzájáruló, a közös gondolkodást
serkentõ, több év mulasztását pó-
toló rendezvényre a környéken
élõ kíváncsiskodók is szép szám-
mal eljöttek. Letenye, Puszta-
magyaród, Oltárc, Várfölde,
Szentliszló, Bucsuta, Valkonya elöl-
járói mellett Pál Attila megyei köz-
gyûlési elnök és Cseresznyés Péter

országgyûlési képviselõ is tisztele-
tét tette nálunk. Mindenkit öröm-
mel láttunk vendégül.

– Milyen fejlesztések megvaló-
sítása van napirenden?

– A jelszavunk: széthúzás he-
lyett összefogást. Öröm, hogy van
nálunk háziorvos, fogorvos,
gyógyszertár, iskola, óvoda, élelmi-
szerüzlet. A már az 1300-as évek
elõtt lakottnak számító község
gazdasági életét szeretnénk közös
gondolkodással, megbízható part-
nerekre találva felpörgetni. Több
jelentõs, a mezõgazdasághoz, az
erdõ- és vadgazdálkodáshoz, a fa-
feldolgozáshoz kötõdõ gazdasági
társaság székhelye is a községünk,
de az egyéni vállalkozók száma
egyelõre nem számottevõ. 

A munkaképes korú lakosság
elhelyezkedése – az országos

helyzethez hasonlóan – nehéz. A
képviselõ-testület szerencsére
egyfelé húz, és képes az együtt-
gondolkodásra. A két éve életve-
szély miatt bezárt kultúrházat
szeretnénk újra kinyitni, mert ko-
rábban színjátszó- és néptánc
csoportok mûködtek itt nagy si-
kerrel. Célkitûzéseink között sze-
repel az infrastruktúra fejleszté-
se, az önkormányzati intézmé-
nyek mûködõképességének meg-
õrzése, a közösségi épületek fel-

újítása. A rossz állapotú utcák
modernizálása is tervben van. 

A község turisztikai lehetõsé-
geinek aktívabb kihasználását is
napirenden tartjuk. Idõvel szeret-
nénk az önkormányzati tulajdonlá-
sú panziót újraindítani úgy, hogy a
bakancsos ház szerepkörén túl az
épület, többfunkciósra tervezve,
helyet adna itteni vállalkozások-
nak. A falu folklór- és kultúr-
kincsét, értékeit a helyi civil egye-
sületek vihetnék tovább. Minden
partnerintézménnyel, társható-
sággal jó a kapcsolatunk, így van
okunk a bizakodásra.

Nemes Norbet

BÁNOKSZENTGYÖRGYI KÍVÁNALOM

Összekovácsolni a közösséget
Hét éve nem volt falunap, éppen itt volt az ideje, hogy az önkor-

mányzat mögötti futballpályán kötetlen formában találkozzunk és
megbeszéljük az ügyes-bajos dolgainkat – mondta Baumgartner
László, a Zalai-dombság egyik legszebb völgyében fekvõ, 630 lelkes
Bánokszentgyörgy község polgármestere, akit elöljáróban a faluna-
pi vigalom programjairól kérdeztünk. 

Gelse önkormányzata mérföldkõhöz érkezett azáltal, hogy a pénz-
ügyi felügyelet, a pénzügyi biztos ténykedése megszûnt. A település
ezentúl önálló gazdálkodást folytathat – közölte Szegedi Ferenc pol-
gármester lapunk érdeklõdésére.

Szegedi Ferenc

Kiállítás a hímzõszakkör munkáiból.

Soproni ovisokat láttak vendégül.
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A magas csecsemõhalandóság

volt az egyik oka, hogy hazánk-
ban éppen 100 éve, 1915 júniusá-
ban létrejött az Országos Stefá-
nia Szövetség az Anyák és Cse-
csemõk Védelmére. Tóth Lenke
megyei vezetõ védõnõvel a cen-
tenárium alkalmából beszélget-
tünk.

– A szövetség célul tûzte ki,
hogy már a fogantatástól kezdve
védjék az anyákat a veszélyektõl,
melyek a szegénység, a tudatlan-
ság, valamint a rossz higiénés vi-
szonyok miatt leselkedtek rájuk.
Az elsõ védõnõi szolgálatot a gö-
döllõi járásban alakították ki. Az
egészségházak rendszere a máso-
dik világháború után jött létre iga-
zából, ami a mai szempontok alap-
ján egy jól mûködõ rendszer volt.
Az akkori lényegesen nagyobb te-
rületû Zala megyében kevés védõ-
nõ dolgozott, a mainál jóval na-
gyobb körzetet ellátva. A hatvanas
évek elején hozták létre a jelenlegi
védõnõi hálózatot, ami az elmúlt
15–20 évben gyakorlatilag nem
változott. Igaz, bõvültek a védõ-
nõk feladatai, kisebbedtek a körze-
tek, de létszámuk ugyanaz ma-
radt.    

– Hogyan segítették az anyá-
kat akkor és most a gyermekvál-
lalás ösztönzésében, illetve felké-
szítésében?

– Régen, amikor több generá-
ció élt együtt, több tapasztalatot,
bölcsességet tudtak átadni az asz-
szonyok a leánygyermekeknek. Ma
már az úgynevezett nukleáris csa-
ládokban sokkal nehézkesebben
zajlik mindez, ezért csakugyan ké-
szülni kell a gyermekvállalásra.
Való igaz, hogy a mûvészetekben
az anyaság, a gyermekvállalás tel-
jesen pozitívan, szép képekben je-
lenik meg, de mindannyian tudjuk,
különösen azok, akik már szültek,
hogy ennek megvannak a min-
dennapi nehézségei. A védõnõi el-
látás célja éppen ezért mindig is az
volt, hogy segítsék az anyákat

megbirkózni a „feladattal”, a szük-
ségleteikhez igazodva, személyre
szabottan. A gondozás persze nem
pótolja a mindenkori család, a tár-
sadalom támogatását, ugyanakkor
jó közérzettel, pozitív érzelmekkel
segít felkészülni a szülésre, a baba
érkezésére.

– A Stefánia szövetség egyik
célkitûzése a csecsemõhalandó-
ság csökkentése volt…

– Hosszú éveken át a csecsemõ-
halandósági mutatók határozták
meg az egészségügyi ellátórend-
szer színvonalát. Örömmel mond-
hatjuk el, hogy az utóbbi pár év-
ben folyamatosan csökkent a cse-
csemõhalálozás. A Zala megyei
adatok 3-4 ezrelék között mozog-
nak, ami országosan és európai
szinten is kiemelkedõ, a skandináv
államokéhoz hasonló. Ez az ered-
mény a védõnõi szolgálat, az alap-
és szakellátás összehangolt mun-
kájának köszönhetõ a megyében.
Tudjuk azt is, hogy az egészség
fenntartásában az egészségügyi
ellátás önmagában nem elég, az is
fontos, hogy a lakosság együttmû-
ködjön az orvosokkal, nõvérekkel,
védõnõkkel. 

– Merre fejlõdhet a védõnõi
szolgálat?

– Az ünnepségen elhangzott: jó
lenne, a következõ száz év eltelté-
vel is ilyen szép dolgokra vissza-
emlékezni. Ide tartozik, hogy 2014
és 2015 a megújulás éveit jelen-
tették a védõnõi szolgálatnak. Az
országos TÁMOP-program kereté-
ben képzési és módszertani fej-
lesztés valósult meg, ami a 0–7
éves korosztály egészséges élet-
kezdésének támogatását célozta
meg a korai kiszûrés és fejlesztés
lehetõségével. A cél, hogy jobb

egészségben, jobb esélyekkel in-
duljanak el az életbe. Az átlagos
életkor kitolódott, egyáltalán nem
mindegy, milyen egészséggel
élünk. Úgy vélem, a szakpolitika és
a pályázati lehetõség komoly tu-

dással vértezte fel az alapellátás
szereplõit, amit át kell ültetni a
gyakorlatba. A jövõ egyik feladata
mindenképpen ez.

– Bizonyára továbblépést je-
lent az is, hogy a védõnõk bekap-

csolódhattak a méhnyakszû-
résbe.

– Egy projektnek köszönhetõen
Zala megyében a 134 fõs védõnõi
körbõl ötvenen végezték el a kép-
zést. A szûrés lehetõsége elsõsor-
ban a vidéki falvakban élõknek biz-
tosított, hiszen nem mindenki tud
beutazni a városi rendelõintéze-
tekbe. Természetesen Zalaeger-
szegen és Nagykanizsán is szûrnek
a védõnõk. Sõt a képzés folytató-
dik, így még több védõnõ segíthet
majd a méhnyakszûrésben – jelez-
te Tóth Lenke.

Antal Lívia

VÉDÕNÕI CENTENÁRIUM: TÓTH LENKE VEZETÕ VÉDÕNÕVEL BESZÉLGETTÜNK

100 éve az anyák szolgálatában

(Folytatás az 1. oldalról.)
Jelezte, hogy az M9-es Zala-

egerszeg és Vasvár közötti szaka-
szának tervezése 2017 elejére
megvalósulhat, így 2018-ban el-
kezdõdhet a kivitelezés. Ez a zala-
egerszegi vállalkozások számára
Ausztria, illetve a nyugati piacok
jobb elérése miatt fontos. Balaicz
Zoltán végül beszámolt arról, hogy
Deák téri új ingatlanban, a helyi
vállalkozások pályázati szándékait
segítendõen önkormányzati fej-
lesztési irodát nyitnak hamarosan.

A rendezvényen dr. Pál Attila, a
Zala Megyei Közgyûlés elnöke is
köszöntötte a megjelenteket. Ki-
tért arra, hogy a megyei TOP
programban 23 milliárd forintot
használhatnak fel, melybõl a tele-
pülési utak rendbetételére is szán-
nak forrásokat. Méltatta a megyei
önkormányzat a százszázalékos
tulajdonában lévõ Zala Megyei Vál-
lalkozásfejlesztési Alapítvány tevé-
kenységét, amely az elmúlt évti-

zedekben több milliárdnyi hitelki-
helyezéssel segítette a kis- és kö-
zépvállalkozásokat.

Nagy András, a Zala Megyei Vál-
lalkozásfejlesztési Alapítvány igaz-
gatója ismertette a GINOP prioritá-
sait. Többek között jelezte, hogy a
gépbeszerzésre, telephely-, infor-

mációtechnológia-fejlesztésre ki-
írt pályázatokat csak feldolgozó-
ipari kisvállalkozások vehetik
igénybe, az alapítvány viszont azt
szeretné, ha a támogatási lehetõ-
séget a kereskedõ és szolgáltató
vállalkozásokra is kiterjesztenék.

AL

Acentenárium alkalmából tartott emlék-
ülést a Zala Megyei Kormányhivatal a
zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház-

ban, melyen köszöntötték a megjelent közel
300 védõnõt.

Dr. Pál Attila, a megyei közgyûlés elnöke va-
lamint Dr. Sifter Rózsa, a megyei kormányhiva-
tal fõigazgatója méltatta a nemzetközileg
egyedülálló magyar védõnõi hálózat tevékeny-
ségének jelentõségét, kiemelve azt, hogy a kor-
mány nemzeti értékként hungarikummá minõ-
sítette, ami egyben elkötelezettségét is mutat-
ja a szervezet felé. A Magyar Védõnõi Szolgálat
2013 szeptemberében bekerült a Magyar Szel-
lemei Örökség tárházába, így a Magyar Örökség
Díjat viselheti valamennyi védõnõ, aki a hivatá-
sát gyakorolja. 

Bábiné Szottfried Gabriella, a centenáriumi
programsorozat koordinátora is köszöntõt

mondott a rendezvényen. Úgy fogalmazott, a
védõnõi munka az élet legszebb hivatása, hi-
szen már a születés elõtt egészen az óvodás, is-
kolás korig segítik az anyukákat és gyermekei-
ket. Sõt, a védõnõk ma már méhnyakszûrést is
végezhetnek. 

A centenáriumi emlékülésen kitüntetéseket
is átadtak. Lelkiismeretes szakmai munkájáért
a kormányhivatal emléklapját kapta Tornyos
Angéla, Varga Anita, Kóródiné Fazekas Edit,
Krajczár Jánosné, Visi Zoltánné, Kardos Beáta,
Dencsné Krucsai Hajnalka, Varga Éva, Plander
Tiborné, Szakonyi Imréné, dr. Gyarmathyné Nyá-
ri Magdolna, Horváth Beáta valamint Golen
Jánosné. A megyei közgyûlés elnöke pedig négy
évtizedes kiemelkedõ hivatástudattal végzett
szakmai munkájáért Zala Megye Címere Emlék-
plakettet adományozott dr. Nagyné Czibor Éva
keszthelyi területi védõnõnek.

Stefánia nagy álma olyan intézmény létrehozása volt,
amely „„aa  ccssaallááddii  éélleett  jjóóllééttéétt  eerrõõssííttii,,  ffoollyyvváásstt  ggyyüümmööllccssöökkeett
tteerreemm  vváárroossookkbbaann,,  ffaallvvaakkbbaann,,  aa  vvééddeelleemm  mmiinnddeenn  jjóóttééttee-
mméénnyyéétt,,  aa  ggoonnddoosskkooddáásstt  aazz  aannyyáákkrróóll  ééss  aa  ccsseeccsseemmõõkkrrõõll  lleehhee-
ttõõvvéé  tteesszzii..””  A hercegnérõl nevezték el a fõtt tojással töltött
fasírozottat, a Stefánia szeletet, és egy csokoládés torta is
õrzi az emlékét. A védõnõ szó Tauffer Vilmos szülészorvos
„találmánya”.  

UNIÓS TÁMOGATÁSOK PÁLYÁZATI ROADSHOW-JA ZALAEGERSZEGEN

GINOP: Július 9-tõl lehet pályázni 

Hungarikum és szellemi örökség
Tóth Lenke

Dr. Pál Attila Balaicz Zoltán
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A Balatontipp régiókalauz
strandértékelõ programja szerint
tavaly a fürdõzõk az alsóörsi és a
balatongyöröki községi strandot, a
balatonfüredi Kisfaludy-strandot
és a gyenesdiási Játékstrandot mi-
nõsítették a legjobbnak a tíz kate-
góriában leadott osztályzataikkal. 

– Egytõl ötig terjedõ érdemjegy-
gyel mondhatták el véleményüket:
a víz és a meder állapotáról, a parti
rész gondozottságáról, az illemhe-
lyek, zuhanyzók, öltözõk állapotá-
tól. Osztályozták az úszási feltétele-
ket, a gyerekeknek szóló játékokat,
pancsolási lehetõségeket, a sporto-
lással kapcsolatos lehetõségeket, a
vendéglátói, kereskedelmi és más
szolgáltatások bõségét, színvona-
lát, a parkolási lehetõségeket, a
strandon dolgozók viselkedését,
végül meghatározták, hogy szerin-
tük az adott strandon a belépõdí-
jak, szolgáltatások, büfék árai
mennyire kielégítõek – foglalta ösz-
sze Bíró Róbert, a község polgár-
mestere, aki a Kék Hullám Zászló
rendszerben elért további eredmé-
nyekre is kitért.

– Idén megújult a Kék Hullám
Zászló balatoni strandminõsítõ
rendszer, az eddigieknél szigorúbb
pontozással és csillagokkal történõ

rangsorolásban a benevezett stran-
dok közül nyolc – köztük a györöki
strand – kapott a legjobbnak számí-
tó: háromcsillagos minõsítést. A
strandi bevételeket hosszú évek
óta szinte teljes egészében vissza-
forgatjuk a közösségi fürdõhely
modernizálására. Ennek látható
eredménye van az elismerésekben,
illetve a vendéglétszám-emelke-
désben. A KHZ strandminõsítésben
nem csupán a legmagasabb minõsí-
tést sikerült elérnünk, de a stran-
dunk zsebelte be a legmagasabb
pontszámot is. Az elért eredmé-
nyek színvonalát igyekszünk meg-
tartani és a folyamatos csinosítás-
ban vagyunk érdekeltek.

– A Virágos Városok és Falvak
Nemzetközi Versenyében hazán-
kat Balatongyörök képviseli.

– Errõl a megmérettetésrõl még
1990-ben Európa-díjjal térhettünk
haza. A település mindenkori veze-
tõsége azóta nagyon komolyan

vette a szezonra való felkészülést, a
közterületek szépítését. A verseny-
sorozatban tavaly elhódítottuk a
„legvirágosabb község” díjat és
nemzeti fõdíjasként felkérést kap-
tunk arra, hogy nemzetközi színté-
ren mérettessük meg magunkat.
Képviselõ-testületünk büszkén vál-
lalta a nagy nemzetközi sajtóvissz-
hanggal járó megmérettetést. A
felkészítõk havi, majd kétheti gya-

korisággal látogattak el hozzánk,
hogy vizsgálják mennyire sikerült
elõbbre lépni a környezetszépítés,
a környezetvédelem, az ökológia, a
fenntartható fejlõdés szempontjait
érintõen. 

Július elején a szakmai zsûrinek
egy szigorúan kötött négyórás
program keretében mutattuk be a
település kilenc helyszínét. A nem-
zetközi kert- és tájépítészekbõl,

kertészeti szakemberekbõl álló zsû-
ri tagjai kiemelt figyelmet fordítot-
tak a település gondozottságára,
tisztaságára, egységes képére; a
település zöldfelületi programjára,
fejlõdésére; a közösségi részvétel-
re, a lakosság és a civil szervezetek
bevonására. A település turisztikai
jelentõségére és felkészültségére,
látogató- és vendégbarát szemléle-
tére; az önkormányzat erõfeszíté-
sére, fenntartói szerepére és stra-
tégiai gondolkodására; a nevelési-
oktatási intézmények környezettu-
datos programjára és eredményei-
re; a korszerû hulladékgazdálkodás-
ra és megújulóenergia-felhaszná-
lásra is pontokat adtak. A legjobbak
közé csak 24 juthat be. 

A településbejárást követõen az
elsõ értékelés alkalmával dr.
Rüdiger Kirsten, a zsûri elnöke di-
cséretben részesített bennünket és
kiemelte, hogy nagy vendégforgal-
mat bonyolító turisztikai település-
hez mérten, gyönyörû tisztaság
honol a köztereinken. A végered-
mény szeptemberben a bristoli gá-
lán lesz nyilvános, de az eredmény-
tõl függetlenül már most meg kell
köszönnöm a civilek, a vállalkozók,
a lokálpatrióták által nyújtott ren-
geteg önzetlen segítséget. Öröm
volt látni, hogy az emberek gondja-
ikat félretéve képesek voltak össze-

fogni a falu sikeréért. A zsûri taná-
csait, javaslatait, iránymutatásait
mindenképp figyelembe fogjuk
venni a jövõbeni fejlesztéseinknél.

– A vendégeket ismét rengeteg
nyári rendezvény várja.

– Augusztus végéig csütörtö-
könként este nyolctól a templom
alatti téren a Jazz Fiesta kínál lélek-
emelõ perceket. Július közepén a
móló melletti sétányon a XX. Bala-
tongyöröki Borfesztivál négynapos
programsorozatát indítjuk útjára.
Július utolsó szombatján a Tûzoltó-
nap szórakoztató versengése kínál
majd örömperceket. A mûvelõdési
házban a „györöki nyári tárlat” kiál-
lításain neves Kossuth- és Mun-
kácsy-díjas mûvészek mutatják be
alkotásaikat. 

Július legvégén P. Szabó Ernõ
mûvészeti író és Szemadám György
festõmûvész író közös könyvbemu-
tatóját tartjuk. Az est folyamán be-
mutatjuk a helyi közönség elõtt a
tavaly õsszel megjelent Szépkilátó
címû képzõmûvészeti albumot is,
mely a Györöki Nyári Tárlatok el-
múlt tíz évét dolgozza fel. Augusz-
tus 7. és 9. között a Bor és Dalfesz-
tivál hoz majd vidámságot. Különle-
gesen érdekesnek ígérkezik au-
gusztus 5-én a III. Interfest Nem-
zetközi Mûvészeti Fesztivál is.

Nemes Norbert

BÖLCSEN BRILLÍROZVA

Balatongyörök babérjai

Egészségügyi gyorstesztek
Fájdalommentes, gyors, megbízható, otthon elvégezhetõ

Enzimes béldaganatszûrés, prosztatarákszûrés, lisztérzé-
kenység, ételintolerancia vizsgálat, drogteszt, terhességi teszt,
ovulációs teszt, hasnyálmirigy-funkciós teszt, allergiateszt.

PETÕHÁZI NIKOLETT egészségfejlesztõ,
az egészségügyi gyorstesztek képviselõje.

Érdeklõdés, rendelés: 06-70/367-6745
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A természeti értékek tekinte-
tében fehér folt Zala megye,
több szakemberre lenne szük-
ség, hiszen van felfedezni való a
környéken, fogalmazott dr. Illyés
Zoltán biológus, aki a napokban
több természeti ritkaságot is ta-
lált a vidéken.

A biológus neve ismerõs lehet
az olvasóknak, hiszen többször tu-
dósítottunk értékmentõ munkájá-
ról, szakvéleményérõl. A szakem-
ber néhány éve költözött Buda-
pestrõl Zalaegerszegre, s azóta
nyitott szemmel járja a vidéket. Ki-
élezett látása kiemelten az orchi-
deákra van, hiszen ebbõl a témá-
ból doktorált. Mentett meg már
értékes növényeket például a bot-
fai temetõben. S most egy foko-
zottan védett virág, a méhbangó
önbeporzását dokumentálhatta. 

– 2010-ben láttam ebbõl a me-
diterrán vidékrõl származó fajból
néhány tövet, de virágzást még
nem. Mindig az elõzõ évi idõjárás
határozza ezt meg, a tavalyi több
csapadék tehát most mutatkozik
meg, hiába van ismét aszályos
nyár. A növény érdekessége, hogy
mivel a környéken nem él a szá-
mára specifikus rovar, mely elvé-
gezné a beporzást, önbeporzóvá
vált. Ez bár a túlélése záloga, hosz-
szú távon nem jó, a genetikai állo-
mánya miatt. Egyébként a virág a
nõstény méhet utánozza küllemé-
ben, illetve ennek megfelelõ
feromont bocsát ki, így csalogatva
oda a hímeket, melyek a bepor-
zást végzik. Jelenleg egyetlen
ilyen virágtövet láttam, ennek ter-
mészetvédelmi értéke 250 ezer
forint. 

– Mi a helyzet a tarka pettyes
kosborral, melyre korábban lelt
rá a botfai temetõben?

– A helyi emberek már segíte-
nek ennek a védésében, közel 20
tõ az állomány. A botfai termé-
szetfotós, Kaszás Ildikó, pedig a
környékbeli legelõkön talált egy
nagy állományt, melyet közel

négyezer egyedre becsültem a
felmérés során. Ez országos ritka-
ság, ilyent még nem is hallottam.

– Nem kellene akkor védetté
nyilvánítani az ilyen helyeket?

– Helyi védettségrõl az önkor-
mányzat dönt, országos védett-
séghez pedig több védendõ érték
szükséges. Nem feltétlenül termé-
szetvédelmi az a terület, ahol vé-
dett növények élnek nagy szám-
ban. S ez esetben egy hasznosítás
alatt álló legelõrõl van szó. Ez
egyébként jót tesz a növénynek,
de stabilitásra van szüksége. Zalá-
ban a kissé löszös, homokos talaj,
a szárazabb domboldalak, a felha-
gyott szõlõkben kialakuló állandó

gyep kedveznek az orchideáknak,
ezért is gyakoribb itt ez a növény-
faj, mint máshol az országban. De
sebezhetõ élõhelyrõl van szó, ahol
a gazda sokszor tudtán kívül okoz-
za ezek pusztulását. 

– Miért is fontosak az orchi-
deák?

– Az éghajlat stabilitásához a
legutolsó rovarra, növényre is
szükség van. Relatív, hogy ronda
vagy szép, hogy gaz, hogy káros.
Ezt az ember bélyegzi rá az élõlé-
nyekre. A sokféleség a legfonto-
sabb az élõvilágban, ez biztosítja a
környezet stabilitását. Lehet, hogy
még nem tudjuk a jelentõségét
egy-egy élõlénynek, attól még, ha

közvetve is, biztosan van. Akár-
csak jelzõ növényként, hogy a ta-
laj nem szennyezett, nem vegy-
szerezett. 

– Talált-e egyéb érdekességet?
– Egyetlen szál rendkívüli

nõszõfûvet, mely annak ellenére,
hogy fajtársai zöldek, fehér színû.
Vagyis nincs benne klorofill, nem
fotoszintetizál, és mégis él! Még-
hozzá egy gombán keresztül egy
fa táplálja. Ez a hármas együttélés
új dolog, a fa–gomba szimbiózis
régebbi. Ez akár egy evoluciós vál-
tásnak is a jele lehet ezen orchidea
esetében, vagyis, hogy abbahagy-
ja a növényekre jellemzõ önálló
táplálék-elõállítást. Ilyent látni ki-

számíthatatlanul ritka dolog. Ma
már azt is tudjuk, izotópos méré-
sek alapján, hogy nemcsak gomba
–fa kapcsolat létezik, hanem a
gombákon keresztül a fák is kom-
munikálnak és segítik egymást. 

Mindezek kapcsán a napokban
volt egy erdészeti összejövetel,
ahol ebbõl a szemszögbõl beszél-

tük át az erdõgazdálkodást. A nö-
vényi együtthatásokat még pon-
tosabban kellene ismerni a helyes
erdõgazdálkodás szempontjából.
Ezért is lenne szükség alaposabb
állapotfelmérésekre, hogy minél
több növény esélyt kapjon a túl-
élésre.

Bánfi Katalin

LENNE FELFEDEZNI VALÓ ZALA MEGYÉBEN

Orchideák és más növényi ritkaságok

TERÜLETI SZAKTANÁCSADÓK:

HORVÁTH ZSOLT Tel.: (30) 444-9107

ÁRGYELÁN GÁBOR Tel.: (30) 447-5997

Egész nyáron át látható Kó-
nya Zsuzsanna mandala,
yantra és mandala ékszer

kiállítása Zalaegerszegen. A közel
félszáz alkotást nyári feltöltõdést
segítõ, pozitív energiát sugárzó
tárlatnak szánta a kiállító, miköz-
ben számára az elmúlt 10 év meg-
próbáltatásait gyógyította azok
létrehozása.

– Ez az elsõ kiállításom, mely
mérföldkõ is az elmúlt nem túl egy-
szerû év után. Terápiás céllal kezd-
tem, a lelkem ápolása miatt a
mandala-festést, hogy rátaláljak ar-
ra az útra, melyen mindig is járni
kellett volna. A festés mélység és
magaslat, minden szín, minta, mo-
tívum az én boldogságom vagy
gyötrõdésem. A belõlük áramló po-
zitív energiából pedig töltekezzen
mindenki, és mindenki találja meg a
saját útját – mondta a megnyitó
elején Kónya Zsuzsanna, aki koráb-
ban hosszú évekig kistérségi mene-

dzserként végzett munkájával segí-
tette az emberek kulturális feltöltõ-
dését. Majd váratlan betegségei
szülték az új énjét, melyben való-
ban magára talált. 

– Magunkban kell keresni a meg-
oldást, melyet nekem a festés je-
lentett. A mandala és yantra festé-
se egyfajta meditáció, harmonizálja
a lelket és a teret. Annak is aki ké-
szíti és annak is, aki csupán nézi
azt. Befelé figyelés. 

––  NNaaggyyoonn  nnyyüüzzssggõõ  eemmbbeerr  vvoollttááll,,
eezz  aazz  aallkkoottááss  ppeeddiigg  kkiiffeejjeezzeetttt  nnyyuu-
ggooddtt  hhoozzzzáááálllláásstt  kkíívváánn..  ÉÉss  rröövviidd  iiddõõ
aallaatttt  nnaaggyyoonn  ssookkaatt  aallkkoottttááll,,  eehhhheezz
iiggeennccssaakk  eeggyy  hheellyybbeenn  kkeelllleetttt  lleennnnii..

– Sosem voltam türelmes, de ezt
hozta az élet és kellett valami, ami-
vel kiadhatom ami bennem van.
Ezeket a képeket nem lehet úgy
festeni, mint egy gyárban. Célom
volt egy yantrasorozat-készítés és
4 hónap alatt készültek el a kiállí-
tott képek, ékszerek. Mindig festek
– teszi hozzá. 

––  AAhhhhoozz  kkééppeesstt,,  hhooggyy  aa  ffáájjddaallmmaaii-
ddaatt  aakkaarrttaadd  ffeellddoollggoozznnii,,  nnaaggyyoonn  sszzéépp
ddoollggookk  sszzüülleetttteekk..  TTaalláánn  ccssaakk  aa  „„kkiittöö-
rrééss””  kkéépp  sseejjtteett  eeggyy  kkiiss  ddrráámmáátt..

– Szép dolgok jöttek ki, mert al-
kotás közben magam is jobb em-
berré váltam, megtaláltam a helye-
met, a belsõ valóságot.

––  AA  mmiinnttáákkaatt  mmáássoollttaadd,,  vvaaggyy  aa  ttee
kkrreeáácciióódd??

– Vannak alap motívumok, és
van amit én találtam ki. Egyéb-
ként az üveg alapra festés ma-
gyar szabadalom – osztotta meg
az információt. – A yantra nehe-
zebb, mert az már szerkesztést,
tudatosságot kíván, nem elég az
inspiráció. 

––  SSzziinnttee  mmiinnddeennffééllee  sszzíínn  lláátthhaattóó  aa
kkééppeekkeenn..  HHaanngguullaattuukkaatt  tteekkiinnttvvee,,
mmiinntthhaa  nneemm  iiss  uuggyyaannaazz  aazz  eemmbbeerr  aall-
kkoottttaa  vvoollnnaa  aazzookkaatt..

– Mindennap más a hangulatom,
ez igaz az öltözködésre és a festés-
re is. Sárga színt nem használok,
azt nem szeretem, mert az a beteg-
ségemet jelképezi. 

––  AAuugguusszzttuuss  vvééggééiigg  lláátthhaattóó  aa  kkiiááll-
llííttáássoodd..  TTeerrvveezzeell-ee  úújj  bbeemmuuttaattóótt??

– A jövõ évi kiállítás a selyemfes-
tésrõl szól majd – sejteti a beszélge-
tés végén, hogy továbbra sem ül a
babérokon. B. K.

KÓNYA ZSUZSANNA YANTRÁI ÉS MANDALÁI

Nyári feltöltõdés, pozitív energia

A Runway három hatóanyagot tartalmaz. Az

aminopiralid és a picloram felelõsek a poszt-

emergens hatásért. Az érzékeny kétszikû gyomok

fiatal egyedei (2-4 levél) ellen kezelve tökéletes

gyomirtó hatást érhetünk el, de akár a 6-8 leveles

gyomok ellen is hatékonyak. A preemergens hatá-

sért döntõen a metazaklór felelõs, kisebb részben

az aminopiralid. Ha a kezelést követõ 2 héten be-

lül 10-20 mm csapadék hullik, akkor a hatóanyag

biztosítja a tartamhatást és a tél beálltáig tartó

gyommentes idõszakot.

A készítmény ötvözi a preemergens és a poszt-
emergens technológia elõnyeit.

1. Bármely típusú repcében felhasználható
(normál és IMI is)

2. Rendkívül széles hatásspektrum
3. Talajon és levélen keresztüli hatás
4. Rugalmas idõbeli kijuttathatóság
5. Kiváló keverhetõség

A három hatóanyagának köszönhetõen rendkívül
széles a hatásspektruma.

Különösen érzékeny gyomok a szikfû-, pipitér-, ag-
gófû-, gólyaorr-, bükkönyfajok, ragadós galaj, pipacs,
kék búzavirág, csattanó maszlag, szerbtövis-, keserû-
fû-, csorbóka- és libatop-fajok, parlagfû, fekete ebszõ-
lõ, kicsiny gombvirág, betyárkóró, árvakelésû napra-
forgó (IMI és SU is), lucerna, burgonya.

Jó hatékonysággal irtja a szarkaláb-, tarsóka-, hé-
rics-, veronika-, árvacsalán-, árvácska-, zsomborfajo-
kat, pásztortáskát, tyúkhúrt. Az évelõ gyomok közül jó
hatékonyságú a mezei acat, mogyorós lednek, fekete
üröm, lórom fajok és a pitypang ellen.

A készítmény engedélyokirata szerint a kijuttatást
a vetéstõl a repce 5 leveles állapotáig lehet elvégez-
ni. Ez azt jelenti, hogy augusztus 20-tól szeptember
végéig lehet a kezelést elvégezni (a gyomok fejlettsé-
gétõl függõen). Így 5 hetünk van arra, hogy a kezelést
optimális idõben elvégezzük. Ez egyedülálló a piacon.

ÚJ DIMENZIÓ A REPCE ÕSZI GYOMIRTÁSÁBAN 
JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI

TECHNOLÓGIA

A Runway kijuttatása a
repcevetésétõl 5 leveles ál-
lapotig javasolt. A legérzé-
kenyebb gyomstádium a
kétszikû gyomok szik-2 le-
veles állapota között van. A
tartamhatás kifejtéséhez a
kezelést követõ 2 héten belül
10–20 mm csapadék szükséges. A
preemergens kijuttatás esetén a javasolt dózis 1,2 l/ha.
Ebben az esetben a vetést követõ 3 napon belül el kell
végezni a kezelést. A posztemergens kezelést a repce
2 valódi lombleveles állapotától 5 leveles állapotig cél-
szerû elvégezni. Ebben az idõszakban a javasolt dózis
1,5 l/ha. Posztemergens kezelés javasolt az alacsony
humusztartalmú, laza talajokon. A felhasználás során a
hõmérséklet 10 és 25 OC között legyen. A kezelést kö-
vetõ 1 óra múlva érkezõ csapadék a hatást már nem
befolyásolja. A szert a gyomborítottságtól függõen 200-
400 l/ha vízzel közepesen durva porlasztással célszerû
kipermetezni.

1. Normál vetésváltás esetén a betakarítást követõ
õsszel kalászos gabona (õszi búza, durumbúza, õszi
árpa, rozs, tritikálé) vagy a következõ év tavaszán bár-
mi vethetõ.

2. A repce téli pusztulása esetén a következõ év ta-
vaszán tavaszi gabona (zab, tavaszi árpa, tavaszi bú-
za), kukorica (takarmány, siló, csemege, hibrid), olajre-
tek, mustár, tavaszi repce, cirok, köles, fénymag, hagy-
maféle, kender vethetõ, káposztaféle palántázható.

Extrém száraz idõjárási viszonyok fokozzák az utó-
hatás kockázatát.

Hatóanyag: 5,3 g/l aminopiralid + 13,3 g/l picloram
+ 500 g/l metazaklór.

Forgalmazási kategória: I. (felsõfokú növényvé-
delmi képesítéshez kötött).

Munkaegészségügyi várakozási idõ: 0 nap.

™ a Dow Chemical Company („Dow”) vagy a Dow leányvállalatának márkaneve.
Felhasználás elõtt mindig olvassa el és tartsa be a termékeken található címke utasításait!


