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INFORMÁCIÓS ÉS KERESKEDELMI MEGYEI LAP

1,1 MILLIÁRDOS ESZKÖZPARKFEJLESZTÉS A MEGYEI KÓRHÁZBAN

Új MRI és röntgenkészülékek
Csúcstechnológiájú képalkotó diagnosztikai eszközökkel gazdagodik a zalaegerszegi megyei kórház két sikeres KEOP-os pályázat révén. Az új MRI berendezést, az új mammográfiai, fogászati és
pulmonológiai röntgeneket december közepén állítják üzembe.

Fotó: AL

IVÓVÍZMINÕSÉG-JAVÍTÓ PROJEKT ZALAEGERSZEG TÉRSÉGÉBEN

Egészségesebb ivóvíz
Arzén, vas- és mangánmentes, egyszóval egészséges ivóvíz – ez az
eredménye a Zalavíz szolgáltatási területén végrehajtott beruházásnak, melynek során többek között új tisztítómûvet létesítettek Zalaegerszegen, a Nyugati Vízmûtelepen. A mintegy 4,3 milliárd forintba
kerülõ ivóvízminõség-javító projekt átadási ünnepséggel zárult az elmúlt héten.

Szabó Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt
közszolgáltatásokért felelõs államtitkára elmondta, hogy hazánk az
uniós csatlakozáskor kötelezettségeket vállalt az ivóvíz minõségének javítása és a csatornafejlesztések terén. Mindez egybevág a kormány gondolkodásmódjával, a magyar alaptörvény is kimondja, állampolgári jog az egészséges ivóvízhez való hozzájutás. Mint fogalmazott, a zalai beruházás éppen
ezért jelentõs a megyeszékhely és
a többi érintett település számára.
A kormány elfogadta a hulladékstratégiát, ezen belül a hulladékszállítás és -feldolgozás kérdésének megoldását. A stratégia megvalósítása munkahelyteremtõ beruházásokat is eredményez, érdemes Zalaegerszeg városának az eb-

ben rejlõ lehetõségekkel is foglalkoznia, javasolta.
Vigh László országgyûlési képviselõ az ivóvíz megbecsülésére, a
környezet védelmére hívta fel a figyelmet. Mint mondta, a világ számos pontján az ivóvíz ára a benzinével egyenlõ, miközben mi pazarolunk, öntözésre használjuk az
ivóvizet.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere a projekt legfõbb
üzenetének a megyeszékhely és a
projektben érintett 15 település
összefogását tartja. Kiemelte, Zalaegerszeg térségben gondolkodik.
A jövõben is olyan fejlesztéseket
kíván megvalósítani a környékbeli
településekkel, amelyben össze
tudják kapcsolni a város TOP-programját a megyeivel.
Bali Zoltán, az önkormányzati
társulás elnöke elmondta: Milej-

szeg, Becsvölgye és Bagod kútjaiból a magas arzéntartalom miatt
nem tudtak egészséges ivóvizet
biztosítani az innen ellátott településeknek. A beruházás során
Zalaboldogfán két víztárolót, Csonkahegyháton egy új víztornyot létesítettek, és 70 kilométernyi vízvezeték-hálózatot építettek meg.
A nyugati vízmûtelep új tisztítómûve biztosítja, hogy minden település immár egészséges ivóvizet kapjon. Zalaegerszeg nyugati részét
érinti a beruházás, a Vizslaparkot, a
Landorhegyet, a Kertvárost és a tõlük nyugatra esõ városrészeket.
(Folytatás az 5. oldalon.)

Dr. Halász Gabriella fõigazgató
sajtótájékoztatón jelentette be,
hogy az 1,1 milliárd forintot meghaladó elnyert támogatásból megkezdték a megyei kórház diagnosztikai eszközparkjának fejlesztését,
amely minden szakterületet érint.
Hangsúlyozta: az elavult, és jelentõs energiát fogyasztó eszközöket
alacsonyabb energia-felhasználású, digitális elven mûködõ berendezésekre cserélhetik le, s ezzel
óriási lépést tesznek a teljes
digitalizáció felé.
Vigh László országgyûlési képviselõ kiemelte, hogy az elmúlt öt
évben jelentõs nagyságrendû uniós forrásokat fordítottak a kórház
fejlesztésére. Megemlítette a szívcentrum 5,6 milliárdos beruházását, a jelenlegi pályázatok révén a
740 millió forintos MRI berendezés, valamint a közel 432 millió forintos mammográfiai és fogászati
röntgenek beszerzését.
Dr. Nagy Gyöngyi, a radiológia
és izotópdiagnosztika osztály
vezetõ fõorvosa elmondta, az elsõ
MRI berendezést 1994-ben, hatodikként az országban telepítették
a zalaegerszegi kórházba. Ezt
2005-ben cserélték le, ami akkor
szintén korszerûnek számított. A
pályázati támogatásból most egy
új, csúcstechnológiájú MRI berendezést tudnak üzembe állítani,
amely méreténél fogva a nagyobb
súlyú emberek vizsgálatát is lehetõvé teszi. Az analóg mammográfiai röntgent 2004-ben szerezték

Márton-napi hagyományaink
 Mi köze a mezõgazdasági munkák végének Márton-naphoz, Szent Mártonnak a libához, a Márton-napnak a böjthöz? A
Göcseji Falumúzeum november 7-én Márton-napi vigasságokra
invitálta az érdeklõdõket, akik a feltett kérdésekre is választ
kaptak Marx Mária elõadásában.
A néprajzkutató elmondta, a hagyományok mindig egy valóságos történelmi eseményhez, illetve személyhez kötõdnek, jelen
esetben a Tours-i Szent Mártonhoz, akit a katolikus egyház szentté avatott. A IV. század elején született Savaria, a mai Szombathely
környékén. Rómaiként már 15 éves korától katonáskodnia kellett.
Szolgálati helyén, Amiensben 22 éves korában keresztelkedett
meg. Mivel nem volt a hivatalos római államvallás híve, meg kellett válnia a légiótól.
(Folytatás az 5. oldalon.)

be, amit egy korszerû, digitális berendezéssel váltanak fel.
Dr. Erményi Imre, a szájsebészeti osztály vezetõ fõorvosa elõadásában elmondta, hogy az elmúlt öt
évben évente közel tízezer fogászati röntgen készült a szakrendelésen, ami mutatja a nagy igénybe-

vételt. Mindezt 15 éves elavult
technológiájú gépekkel végezték,
ezek közül igazán gyenge pontnak
számított a gyakori leállások miatt
a több mint 40 éves elõhívó készülék. A pályázatnak köszönhetõen

egy digitális panoráma valamint
egy szájon belüli felvételeket készítõ röntgent kap a fogászat. A digitális képalkotó berendezéssel készített 3D-s felvételek részletgazdagabbak és torzításmentesek,
ami a pontos diagnózis felállításában rendkívül fontos.

TÉRSÉG
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Október a Rózsafüzér hónapja
a katolikus egyház évi rendjében. Ekkor a zalaegerszegi híveknek lehetõségük van minden
esti szentmise elõtt a közös Mária-ájtatosság gyakorlására a
Mária Magdolna-templomban.
Maga a Rózsafüzér Társaság és
imakör fehér folt kutatási szempontból – derült ki a közelmúltban a témában tartott elõadáson. Keszthelyen a Szakrális Mûvészetek Hete alkalmából Gyanó
Szilvia, a Balaton Múzeum néprajzkutató etnográfusa értekezett a fent nevezett tárgykörben. Maga az ilyen jellegû elõadás lehetõsége is ritka, hangzott el a szakértõtõl.

A rózsafüzér vagy rosarium
egyrészt egy segédeszköz ismételt imádságok számolására és tagolására. A hagyomány szerint,
azért ez a neve, mert az elsõ olvasók, az úgynevezett rózsakoszorúk préselt rózsasziromból készültek. Másik értelemben pedig meghatározott rend szerint zajló közösségi imádkozást jelent, magát
a Rózsafüzér Társulatot.
– Az imakörök történetét nem
igazán kutatták, nem is mindig lehetett, ezért fehér folt a vallási
néprajz körében. Az 1970-es, ‘80as években, amikor még jobban
élõ volt ez a hagyomány, egyáltalán nem lehetett kutatni ezt a
témát – mondta elõadása kezdetén Gyanó Szilvia. – A Rózsafüzér
Társulatok a XV. századtól kezdtek
elterjedni, kiemelten a Domonkos
rend tevékenységéhez köthetõen.
Eredetileg 150 Ave Mariát jelentett, de II. János Pál pápa, aki nagy
híve volt a Mária-tisztelet eme for-

KULTÚRA

OKTÓBER A RÓZSAFÜZÉR HÓNAPJA

Mária-tisztelet közös imával
ta is. Ma pedig már virtuálisan, az
interneten keresztül is lehet csatlakozni ilyen körökhöz – vetett
egy pillantást napjainkra. – Különbözõ kivitelezésû olvasók jelentek
meg, otthoni, illetve ünnepi alkalmakra. A lányok az elsõ, általában
színes rózsafüzért jellemzõen elsõ
áldozáskor kapták.

az imádságformát, ekkor volt a
társaságok életének tetõpontja.
Falun egyrészt elvárás is volt,
hogy minden nõ tag legyen,
férfiak azonban csak nagyon ritkán. Városban elõfordultak férfi
tagok is.
A tisztségek, a vezetõ szerep
(Bokor Anya, Rózsatõ, Rózsafüzér

Gyanó Szilvia
májának, megreformálta, azóta
200 imádságot foglal magába.
Ezeket hetekre, egyházi ünnepekre lebontva imádkozták. A XIX.
századtól, francia példa alapján az
egyénibõl közösségi vallásgyakorlattá alakult, amikor létrejöttek a
többségében 15 fõs imakörök, az
úgynevezett Élõ Rózsafüzér. Magyarországon 1843-ban Gyõrben
volt az elsõ ilyen. Az anyatársulatok mellett lettek kisebbek is az
adott településeken. Speciális
imakönyvek készültek erre a célra,
lett a társaságoknak saját folyóira-

A Rózsafüzér imakörök mindig
ki tudták elégíteni az ájtatos igényeket. Míg falun alulról szervezõdtek, addig a városokban ebben a papoknak volt nagy szerepe. Az elsõ világháború utáni
nagy veszteségek miatt, az özvegyek, a gyermeküket elvesztõ
anyák gyakorolták leginkább ezt

Fejedelem) öröklõdtek vagy családon belül, vagy a lakóházhoz kötõdõen. Miközben a többi népi
hagyománnyal együtt kiveszõben
vannak a falvakban az imakörök,
mint minden Máriával kapcsolatos
kultusz Kiskanizsán kiemelkedõ
napjainkban is. Mostanában inkább a búcsújárások, méghozzá
gyalogosan kezdenek újra divatba
jönni. A közelben erre példa
Homokkomárom,
Búcsúszentlászló, illetve Sümeg.
A Rózsafüzér Társaságoknak
több joga is van. Így a mise elõtti
külön mise, temetkezéskor külön
szertartások. Egyébként a temetkezési szokások változnak a leglassabban, ha nem is mindig a hit,
hanem az utódok részérõl megmutatkozó tisztelet jeleként. Ezen
a téren a temetkezési vállalkozások megjelenése okozott nagy
változásokat – tett kitérõt az elõadó, majd visszatért az imakörökhöz. – Az imádságokat mindig valamiért felajánlják és az év, illetve
a hónap és hét meghatározott

napjain tartják a közös ájtatosságokat.
A zalaegerszegi Mária Magdolna-templomba látogattunk, hogy
megnézzük, milyen napjainkba,
megyeszékhelyen ezen vallásgyakorlat. Október elsején, a Rózsafüzér hónap nyitányán éppen a papi
és szerzetesi hivatásokért ajánlották fel a közös imát és a világosság
titkai hangzottak fel, az egyre növekvõ számú, többségében nõi jelenlévõk között. A különösen békés hangulatú eseményen a modern kor technikai eszközei is jelen
vannak, kivetítõn az ima, mikrofon
az elõimádkozónak. Ahogy az etnográfus is elmondta, város lévén,
felülrõl szervezett, azaz papi szervezésû az imakör, melyet az
együttimádkozás tart egyben,
szemben az egykori falusi körökkel, ahol nagyon szoros, napi kapcsolat volt a tagok között. Papi vezetéssel, és a résztvevõk között
néhány férfitaggal zajlik a közös
ima és éneklés, melyet kezdõ és
befejezõ ének keretez. („Szent olvasót imádkoztunk, Máriához fohászkodtunk”).
A lelket tisztító mantraszerû
imádkozás nem ért véget a templomi bõ félórás körrel. A jelenlegi
papnövendékek
támogatására
személyre szóló imákat is felajánlottak a kör tagjai, melyet mindenki otthon végez el egyénileg.
Bánfi Katalin

VÁNDORKIÁLLÍTÁS SÉRÜLT EMBEREK ALKOTÁSAIBÓL

„Benned a létra”
nak, mint õ. A festés görcsös kéztartása miatt ugyan némi nehézséggel jár, de Lilla mindezt legyõzi
akaratával. Bár korábban is foglalkozott kézimunkával, a festés hozta meg számára az önkifejezés
azon módját, hogy most már egyRieger Erika, a Presidium Köz- magához vonja társai szeretetét. re teljesebb embernek érezheti
hasznú Egyesület elnöke a meg- Színes egyénisége megmutatkozik magát, és büszke alkotásaira.
– liv –
nyitón elmondta, az elsõ alkalom- festményeiben, ahogy a színeket
mal meghirdetett felhívásukra az
ország számos pontjáról érkeztek
pályázatok a mûvek fotóival valamint az alkotók bemutatkozásaival. A beérkezett 180 munkából
20 fõ – 16 egyéni és 4 csoportos
pályázó – harminc alkotását választotta ki a bíráló bizottság. A
tárlatot elõször júniusban, a Múzeumok éjszakáján mutatták be
Dombóváron. Zalaegerszeg az
ötödik állomás.
A tehetség mindenkié, üzenik
a kiállítással. „Ne azonosuljunk a
fogyatékos szó korlátozó sztereotípiájával. Hirdessük az elfogadást, keressük és ismerjük fel a
kiugró képességeket, melyekkel
alkotóink rendelkeznek”, hangsúkezeli, emellett címválasztása is
lyozta.
Flaisz Gergõ, a Keresztury VMK megkapó.
Horváthné Dömötörfy Melinda,
igazgatója örömét fejezte ki,
hogy helyet adhatnak a kiállítás- Lilla édesanyja érdeklõdésünkre
nak. Mint fogalmazott, fontosnak elmondta, eleinte nagyon sokat
tartják az ilyen és ehhez hasonló kellett buzdítani lányát, mert nagy
kezdeményezések támogatását, lelki válságot okozott számára,
melyek az esélyegyenlõséget hir- hogy a társai sokkal többet tuddetik azzal a céllal, hogy befogadóbbá tegyék a társadalmat.
A zalaegerszegi Mandulavirág
Fogyatékkal Élõk Református Gondozóháza fiataljainak zenés mûsora után Török Zoltán intézményi
lelkész szólt a jelenlévõkhöz. Kiemelte, az alkotások nem csupán
dekorációk, mögöttük élet, küzdelem, keresés és megtalálás van,
amiért érdemes együtt lenni.
Czebeiné Nemes Bernadett intézményvezetõ Horváth Lillát mutatta be. A halmozottan sérült fiatal lány két éve jár a nappali csoportba. Bár szavakban kevésbé
tudja kifejezni magát, személyiségével, humorával, kedvességével

Önmagukról, a bennük rejlõ tehetségrõl tettek bizonyosságot
azok a sérült emberek, akik a „Benned a létra" országos vándorkiállítás zalaegerszegi állomásán mutatkoztak be a Keresztury VMK-ban.
A tárlaton egy megyeszékhelyi pályázó, a 21 éves Horváth Lilla akvarelljét is megtekinthették az érdeklõdõk.
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MEGYE

AKTUÁLIS

A LETENYEI KOLPING OTTHON FEJLESZTÉSE

Újabb férõhelyekkel bõvült

zésére alkalmas épület a bõvítés
mellett korszerû szigetelést kapott, orvosi szobát, kulturális, közösségi teret, információs és olvasópontot is kialakítottak. Egy
komfortos, akadálymentesített
lakóotthon jött létre, olyan idõs
emberek számára, akik egészségi
állapotuk és mentálhigiénés helyzetük miatt már nem képesek az
önálló életvitelre, gondozásuk lakóhelyükön nem megoldható és
napi gondozási szükségletük
meghaladja a négy órát.
Az avató ünnepségen dr. Pál
Attila, a megyei közgyûlés elnöke
visszaemlékezett arra a tavalyi novemberi napra, amikor letették a
bõvítés alapkövét. Akkor és most
is azt tapasztalta, hogy szimbiózisban él a város, a megye a
Kolpinggal – fogalmazott a megyei
közgyûlés elnöke. Bene Csaba, a
közgyûlés alelnöke szintén üdvözölte a beruházást és felidézte az
épület történetét, szólt azokról a
funkciókról, melyeket betöltött az
elmúlt évtizedekben.
Az ünnepségen Farkas Szilárd,
Letenye polgármestere is méltatta a fejlesztés jelentõségét, valamint az intézményben zajló szakmai munkát az idõsekért.
Az avatószalag átvágása után
Juhász Imre atya és Farkas Károly
letenyei plébános áldotta meg a
Kolping otthon megújított épületét.

A Széchenyi 2020 pályázaton elnyert 125 millió forintból újabb 10
lakó elhelyezésére vált alkalmassá a letenyei Kolping Kárpáti utcai
épülete. A 100 százalékos támogatottságú projekt záró ünnepségét
a közelmúltban tartották.

A pályázatot még tavaly adta
be a Kolping Oktatási és Szociális
Intézményfenntartó Szervezet, a
kivitelezést határidõre teljesítették. Az épület 1957-ben szülõotthonnak épült, 1974-tõl csecsemõotthonként mûködött. 1990ben megszûnt a csecsemõotthon, az épületet szociális otthon
céljára használták fel. 2004-ben a
korábbi fenntartó, a Zala Megyei
Önkormányzat 50 évre szóló ellátási szerzõdéssel a Magyar

Ha bárki szeretne kábítószert
használni, akár alkalmilag, akár
rendszeresen, az bátran használjon 0 milligrammot, mert semmi
nem fog történni. Ami viszont
több mint 1 milligramm, az megváltoztat, mégpedig úgy, hogy a
változás folyamatába nem tudsz
beleszólni.
Zacher
Gábor
toxikológus, a Honvédkórház sürgõsségi osztályának vezetõje az
alsópáhoki általános iskolásoknak tartott elõadásában figyelmeztetett erre.

Zacher Gábor szerint, hogy ne
nyúljon a gyerek kábítószerhez,
szükséges a kollektív keretrendszer, amit otthon együtt alakítanak ki. Ha a gyerek keretrendszer
nélküli családban nõ fel, mondjuk, az apa iszik, az anya csak ritkán, jóval inkább gyógyszert
szed, akkor hogyan legyen a gyereknek kerete.
– Amikor ma Magyarországon
arról beszélünk, hogy a kábítószer
mekkora probléma, nagyon gyakran csak a felszínt szoktuk megkaparni. A gyerek kórházba került,
meghalt, vagy elkaptak egy dílert
stb. A kérdés sokkal inkább az, vajon mi van a szerhasználat mögött. Ahelyett, hogy a gyerekekre
csúnyát mondunk, hogy kábítószeresek, nézzünk inkább a történet mögé. Milyen fajta társadalmi
közegben mozog, honnan jön, mit
visz magával, milyen értékrendet
képvisel, hiszen ez fogja életét
meghatározni. Az otthoni értékrend ellen márpedig nehéz küzdeni, éppen ezért nincs az az iskola,
ami tudná ezt pótolni – hangsúlyozta Zacher Gábor.
A miért is szoktak a gyerekek
kábítószerezni kérdésrõl úgy vélekedett, divat ma kábítószert használni. A divatot azonban többnyire
a fiatalság alakítja. Vagyis ha egyre

CSÖRNYEFÖLD PÁLYÁZATI SIKERE

Falugondnoki buszt nyertek
Csörnyeföldön új falugondnoki kisbusz átadására került sor október végén. Az áprilisban újranyitott tanyabuszpályázat nyertesei összesen 22 milliárd forint támogatáshoz jutottak.
A támogatás célja, hogy ösztönözze a szolgáltatáshiányos településeken a különbözõ alapszolgáltatások körének fejlesztését
és bõvítését. A maximálisan igényelhetõ nettó támogatások öszszege ügyfelenként legfeljebb nettó 5, 8, illetve 10 millió forint lehetett.
Csörnyeföld új falugondnoki buszát dr. Pál Attila, a Zala Megyei
Közgyûlés elnöke adta át, majd Gálhidi Sándor plébános szentelte
meg az új jármûvet.

FELHÍVÁS

Kolping Szövetség – katolikus
egyházi fenntartó – mûködtetésébe adta át a szolgáltatást. A fejlesztés alapvetõ célja volt a lakók
életminõségének javítása, a rossz
infrastrukturális adottságok és a
hiányos felszereltség leküzdése,
illetve a modernizálás.
Az idõsotthon felújítása többek között azért is indokolttá
vált, mert hosszú a várólista, egyre több a gondozásra szoruló idõs
ember. A most már 40 fõ elhelye-

A Magyar Állam tulajdonában lévõ
3 hektár fölötti földterületek árverés útján
történõ értékesítése Zala megyében
Felhívjuk a Tisztelt Állampolgárok figyelmét, hogy a Magyar
Állam tulajdonában lévõ 3 hektár fölötti földterületek árverés
útján történõ értékesítése Zala megyében 2015. november 23án kezdõdik.
Az árverésekre két helyszínen kerül sor, Zalaegerszegen a
Mártírok útja 35–39. szám alatt, míg Nagykanizsán az Erzsébet
tér 1. szám alatt (Vasemberház).

ÕSZINTÉN A KÁBÍTÓSZEREKRÕL – ZACHER GÁBORRAL

Használj bátran 0 milligrammot!

több fiatal merne olyan divatot teremteni, hogy nem él kábítószerrel, akkor változhat a szemlélet.
Ahhoz viszont évek kellenek, hogy
egyfajta értékrendváltozás bekövetkezzék. A toxikológus szerint
ezért nagyon fontos a kortárscsoportminta.
A különbözõ drogok hatását
pókhálómintákon mutatta be az
elõadó. A bevitt szertõl a pók képtelen szabályos hálót fonni. Ahogy
az ember is, akinek személyisége
megváltozik a tudatmódosító szerektõl. Zacher Gábor a kábítószerek központi idegrendszerre gyakorolt hatásairól mesepéldákat is
hozott.
– Vajon mi okos felnõttek beszélünk-e arról a piros gombáról,
ami gyakran jele az óvodában a
gyerekeknek, illetve ábrázolják
mesékben (Hófehérke, Hupikék
törpikék), melynek fogyasztása
hallucinációval jár. Persze nem tu-
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dományosan, mert semmi értelme. Ellenben el lehet mondani
úgy: kisfiam, ha megennéd ezt a
gombát, akkor szaladgálnál körbekörbe, és a földre vetnéd magad,
mert azt hinnéd, hogy te vagy a
pöttyös labda. Ugyanis ez a gomba egyetlen dolgot csinál veled:
megváltoztat. Ezt az 5-6 éves gyerek is megérti.
Zacher Gábor kiemelte, ha világosan beszélünk, „akkor tettünk
valamit a gyerekek puttonyába”.
Ennek nem holnap, vagy holnapután lesz jelentõsége, hanem 16
éves korában, amikor elmegy a
buliba, és hajnali fél kettõkor a haver megkínálja egy spanglival: „vajon tud-e jó döntést hozni, mer-e
nemet mondani”.
A toxikológus szerint nincs
könnyû- és keménydrog, ezeket a
jelzõs szerkezeteket el kell felejteni. Az elmúlt 10–15 év kutatásai rávilágítottak arra, hogy a rendszeres marihuána-használat milyen
súlyos testi-lelki függõsségeket
okoz, akár egyetlen cigaretta is
olyan változásokat hozhat a gyerek szervezetében, melynek egész
életében viseli a következményeit.
S mit tanácsol a fiataloknak?
– Ha bajba kerültél, merjél
õszinte lenni és merjél segítséget
kérni. Ha megkapod a segítséget,
akkor ki tudsz ebbõl a történetbõl
lábalni. A visszaút, az az egy–másfél év rehabilitáció, azonban hihetetlen kemény történet…
Zacher Gábor leszögezte azt is,
sem a tiltás (börtönbüntetés),

sem bizonyos szerek engedélyezése nem lehet megoldás.
– Én soha senkinek nem tiltottam meg, hogy használjon kábítószert. Nincs ilyen jogosítványom,
nem is szeretném. A nulla milligramm használatát ellenben bátran javaslom. Mert akkor nem történik semmi. Ezért nem kívánok
mást: csak jó döntéseket, ha a jövõben egy bulin füves cigivel kínálnak...
– liv –

Az árverési hirdetmények mindkét árverési helyszínen,
a Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet honlapján (www.nfa.hu),
a Zala Megyei Kormányhivatal honlapján
(www.kormanyhivatal.hu/hu/zala/hirdetmenyek),
az árveréssel érintett földrészlet fekvése szerinti településen és
a www.foldarveres.hu oldalon is megtekinthetõek.
Az árverésen történõ részvétel egyik feltétele a földrészlet
tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerzési képesség fennállásáról kiállított hatósági bizonyítvány, melyet kérelem alapján
a Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatali Fõosztálya (Zalaegerszeg, Mártírok útja 35–39.) állít ki. Szintén a részvétel egyik feltétele a mezõgazdasági üzemközpont tekintetében a földmûvesek, a mezõgazdasági termelõszövetkezetek és a mezõgazdasági
üzemközpontok nyilvántartása alapján kiállított igazolás megléte, melyet a járási hivatalok földhivatali osztályainál kérelmezhetnek.
Az árveréssel kapcsolatos egyéb tudnivalókról, a részvétel
szabályairól a Földhivatali Fõosztály munkatársainál, illetve valamennyi járási hivatal földhivatali osztályánál érdeklõdhetnek.
Zala Megyei Kormányhivatal

TÉRSÉG
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KÖRNYEZET

ZALAVÁRON EBBEN GONDOLKODNAK

Zalaváron hamarosan korszerûsítik a közvilágítást, az önkormányzat már aláírta a vállalkozói
és bérleti szerzõdést. A településen a temetõ elöregedett növényzetének megújítása lassan a végéhez közeledik. A Várszigeten
ebben az évben is folyatódtak az
ásatások, mely egy újabb szenzációs leletként a bencés monostor
körítõfalának megtalálását ered- Ezért úgy döntöttünk, kivágjuk.
ményezte.
Nagyon nagy munkával 167 darab
tuját távolítottunk el, melynek
gyökérzete már a sírok alá is be– A közvilágítás korszerûsítése nõtt. Nagy feladat volt, szakember
egy olyan konstrukcióban valósul- segítségét kellett igénybe vennünk
hat meg, amelyben a kivitelezõ „sa- a 6–8 méteres tuják eltávolításáját” költségén végzi el a lámpates- hoz. A munkában a közmunkásaink
tek cseréjét, melyért önkormány- mellett a közérdekû munkások is
zatunk bérleti díjat fizet, a futam- részt vettek, keményen és mégis
idõ végén pedig azok tulajdonunk- lelkesen végezték feladatukat, diba kerülnek – mondja el érdeklõdé- cséret illeti Õket. De nem csak õk

Értékõrzõ falufejlesztés

sünkre Horváth Ildikó, Zalavár polgármestere. – Az összes régi lámpatestet Led-es lámpatestre cserélik a közeljövõben. Mivel ezek energiatakarékosak, éppen ezért tudjuk
a beruházást a megtakarított energia árából törleszteni, amire a közvilágítás finanszírozására kapott állami normatíva fedezetet nyújt.
Legégetõbb probléma nálunk a járdák állapota. Egy szakaszának felújítására pályázatot nyújtottuk be,
ami sajnos nem járt sikerrel.
A temetõben már nagyon elöregedett a negyvenéves tujasor.

vették ki részüket a munkából, hanem segíteni akaró lakótársaink is.
Voltak, akik felajánlkoztak, voltak,
akik egy hívó szóra segítségünkre
siettek. Ezúton is nagyon köszönöm mindenkinek, nem tudok elég
hálás lenni nekik, itt megmutatkozott a közösségben rejlõ erõ. A tuják helyére tetszetõs koronájú juharfákat telepítünk még ebben a
hónapban.
– Az idei év szervezeti változást is hozott a falu életében.
– Igen. Legnagyobb változás,
hogy Alsópáhokkal alakítottunk ki

közös önkormányzati hivatalt, legnagyobb
megelégedésünkre.
Alsópáhok ahol tud, ott segít, úgy
az önkormányzat, mint a közös hivatal. Teljesítették ígéretüket,
melynek köszönhetõen kirendeltség-vezetõi státuszt hoztak létre,
saját költségükön, jegyzõi kiadmányozási joggal, az anyakönyvvezetõi feladatokat pedig magam látom
el. A lakosság így nap mint nap
mindent helyben intézhet.
– Milyen események zajlottak
az idén?
– A Várszigeten, a történelmi
emlékparkban idén három megemlékezést is tartottunk Cirill és
Metód, Európa társ védõszentjeinek tiszteletére. A Cirill–Metód nevet viselõ általános iskolánk ünnepsége május végén zajlott, melyen a
bolgár nagykövetség elöljárói is
részt vettek. Június 20-án, a Szlovák és a Magyar Katolikus Tábori
Püspökség által tartott megemlékezés keretében olyan méltóságokat köszönthettem, mint František
Rábek tábori püspök, Szlovákia katonai ordináriusa, Bíró László tábori
püspök, Magyarország katonai
ordináriusa, akik a Szent Adorjánbazilika romjainál közösen celebráltak szentmisét. Másnap, június 21én, koszorúzással egybekötött ünnepséget tartott a Fõvárosi Szlovák
Önkormányzat is.
A Várszigeten augusztus 20-án,
a Szent István-kápolnában megemlékeztünk
államalapításunkról.
Szeptember 19-én falunapra gyûltünk össze, mely igazán hangulatosra sikeredett. A fõzõversenyen
az önkormányzattal együtt tíz csapat mérette meg magát. Minden
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étel elfogyott, dicséretül munkájukért. A falunapot a régóta óhajtott
élõzenés bál zárta. Szeptember 20án, Alsópáhokon az Aranykorúak
Szüreti Fesztiválján a Zalavári Szépasszonyok is részt vettek. Október
11-én az idõseket ünnepeltük.
Nagyszerû helyi fellépõink mellett,
elfogadta meghívásunkat a Sármelléki Öregtyúkok Egyesülete, nagyon élveztük társaságukat. A
Zalaapáti Harmonika Zenekar mûsora nagy sikert aratott a jelenlévõk körében. Ünnepeltjeiknek a
vendéglátás mellett, vásárlási utalványt is átadtunk.
– A hírek diákolimpiai sikerekrõl is szólnak.
– Általános iskolásaink nagyszerû eredményekkel tértek haza a júniusi békéscsabai Diákolimpiáról.
Kamondi Natália aranyérmes lett,
megnyerte a 800 méteres síkfutást. Kurucz Kristóf hetedik helyezést ért el a 600 méteres síkfutásban. Reikort Fanni a B-döntõ hato-

dik helyén végzett a 800 méteres
síkfutás versenyszámban. Felkészítõjük Kovács László tanár volt. Nagyon büszkék vagyunk teljesítményükre.
– A várszigeti ásatások újabb
szenzációs leletet hoztak.
– A Nemzeti Múzeum idén május–júniusban folytatta az ásatásokat. Egy újabb izgalmas leletre bukkantak; sikerült feltárniuk a 11. század végén épült Árpád-kori bencés
monostor körítõfalának egy szakaszát.
– Hogyan gondolkodnak a jövõ
fejlesztéseirõl?
– Már nagyon várjuk a pályázati
kiírásokat, hiszen a járdák felújítása
mellett más fejlesztési célokat is

megfogalmaztunk. Energetikai beruházást szeretnénk megvalósítani, ami érintené az óvoda, a könyvtár, a gyógyszertár, a családsegítõ,
a védõnõi szolgálat valamint az orvosi rendelõ közös épületét. Olyan
kiírásban bízunk, amely az épület
külsõ szigetelését, nyílászáróinak
cseréjét, fûtéskorszerûsítését tenné lehetõvé.
Nagyon szeretnénk, hogy a közösségi, kulturális célokat szolgáló
épületek felújítására is lehessen
majd pályázni. Így a korábbi testület döntése által megvásárolt magtár rekonstrukciójára is sor kerülhetne. Az épület, közösségi intézményként jól szolgálná a hagyományõrzést, Zalavár jelentõs történelmi múltjának bemutatását, ahol
idõszaki kiállítás is nyílhatna az ásatások leletanyagából. Településünk
nemcsak a Vársziget miatt kedvelt
kirándulóhely, a sporthorgászok is
egyre nagyobb létszámban keresik
fel a Kis-Balatont (északi oldalának
halászati jogosultjai vagyunk), köszönhetõen halászati õrünk által
készített facebook oldalnak is, ahová büszkén teszik-tesszük fel a kapitális fogásaikról készült fotókat.
Ha egyesítjük erõinket, akaratunkat, akkor a legjobbat vagyunk
képesek kihozni magunkból, mely
településünk fejlõdését szolgálja –
hangsúlyozta Horváth Ildikó.
Antal Lívia

JÁTSZÓTÉR- ÉS JÁRDAÉPÍTÉS

Deák örökségéhez méltóan Gutorfölde önerõbõl is szépül
Söjtör neve Deák Ferenc szülõhelyeként vált ismertté. A mûemléki és turisztikai szempontból kiemelt jelentõségû, a ma is sok látogatót vonzó Deák-kastély elõtti park volt a helyszíne a Haza Bölcse születésének 212. évfordulója tiszteletére rendezett, koszorúzással egybekötött megemlékezésnek.

Az ünnepi alkalomra az iskola
diákjai mûsorral, a helyi népdalkör
tagjai pedig katonadalok elõadásával készültek. Az ünnepély zárásaként a helyi polgárõrség átvette
a pályázati úton nyert, mintegy 6
milliós összértékû, a közrend
megszilárdítását segítõ szolgálati
autóját.

A megemlékezésen felidézték a
XIX. század egyik legelismertebb
honi politikusának, jelentõs történelmi személyiségének dicsõ tetteit. A magyar politikus, jogász, táblabíró, államférfi, országgyûlési képviselõ és az elsõ felelõs magyar kormány igazságügy-minisztere, a reformkorban és a dualizmusban is
meghatározó államférfi, „a nemzet
prókátora” titulust kiérdemlõ Deák

Ferenc – mint elhangzott – becsületes, következetes, szeretetre
méltó, józan és kedélyes személyiségét sok író és költõ is méltatta.
Rigó Csaba kormánymegbízott
az életrajzi adattár legfontosabb
mozzanatainak kiemelésével emlékezett a jogtudósra. Vallotta: megyénk olyan szülötte elõtt tiszte-

leghetünk, aki a provincializmus keretét átlépve, történelmünk sorsfordítónak számító korszakában, az
országos politika meghatározó szereplõjévé, alakítójává vált. Rigó
Csaba hangoztatta: „Elismeréssel
szólhatok arról a munkáról is, melyet a választók bizalmát megnyerve, az alig egy éve hivatalban lévõ
polgármester, a képviselõ-testület
valamint a létszámhiány ellenére is

jól dolgozó közös önkormányzati
hivatal végez. A közügyekhez való
példás hozzáállásukért, szakértelmükért, a jogszabályok következetes betartásáért, a kiszámítható és
stabil értékrendjükért, az ügyfélbarát magatartásukért mindnyájukat
dicséret illeti. Hitelesen hûek maradtak a deáki gondolathoz: „Csak a
munka fejti ki, csak az tartja fönn a
testnek és léleknek erejét, csak
munka tesz hasznossá magunk és
polgártársainkra nézve.”
A településfejlesztéssel kapcsolatban végzett munkáról Könyves
Gábor polgármester érdeklõdésünkre kiemelte: az adósságot nem
görgetõ, stabil lábakon álló Söjtör
dr. Rudas Tamara új jegyzõ segítségével igyekszik optimális módon levezényelni az egy közigazgatási
egységbe tömörülni kívánó települések törvényi szabályozását. A település határában épült új mentõállomás 15 helyi embernek nyújt
biztos megélhetést. Pályázatokat
keresnek egy többfunkciós iskolai
tornacsarnok építésére, a Deák-iskola nyílászáróinak cseréjére, de ha
kell, az óvodai tornaszoba kialakítását önerõbõl is elvégzik. Egy szolgálati lakást szeretnénk turistaházzá alakítani. A szõlõhegyen létre
akarnak hozni egy pajtaszínházat,
egy közösségi rendezvényteret,
amelyhez egy kis kápolna is tartozik. A civil szervezetek támogatását
fontosnak érzik. A kertbarátkör a
hegy újra felvirágoztatásán fáradozik. A népdalkör megyei és szlovéniai fellépéseken, az önkéntes tûzoltó egyesület pedig különféle versenyeken viszi messzire a település
jó hírét.

Gutorföldén az elmúlt idõszakban több kisebb beruházást is végrehajtott önerõbõl a település önkormányzata. Ezek egyike a Petõfi
utcai járdaépítés, amit ottjártunkkor meg is tekintettünk. Mi minden
történt még az idei évben, azt Nyakas István polgármester foglalta
össze, szót ejtve a jövõ terveirõl.

– Munkával telt, telik a 2015-ös
esztendõ is. Igaz, a pályázatok tekintetében egy csendesebb idõszakot élünk, de saját erõbõl több kisebb fejlesztést oldottunk meg.
Volt egy vis maior pályázatunk,

melybõl az úthelyreállítást már elvégeztük, a patakra a két fahidat
azonban még el kell készítenünk
ebben a hónapban, ami nagy munka lesz. Idén, a kisgyerekes szülõk
kérésének eleget téve, létesítettünk egy kerítéssel védett játszóteret a hivatal mellett. Ötféle játszóeszközt telepítettünk ütéscsillapítókkal saját erõbõl, mintegy kétmillió forintból. Megújítottuk, ügyfélbarátivá tettük a település honlapját, ami immár okostelefonokon
is elérhetõ.

Emellett testvértelepülési megállapodást kötöttünk a felvidéki
Nagyudvarnokkal, amit augusztus
20-án írtunk alá. Labdarúgócsapatunk ottani látogatása révén alakult ki a kapcsolat, amit az állami
ünnepen, illetve településünk búcsúnapján tettünk hivatalossá
nagyudvarnoki vendégeinkkel. Reméljük, gyümölcsözõ lesz. Az
együttmûködést a sport mellett az
oktatásra, a kultúrára, a gazdaságra, a turizmusra is szeretnénk kiterjeszteni. A gyerekek is „profitálnak”
a kapcsolatból, nekik nyári táborokat, csereüdültetéseket szerveznénk.
Az iskola, az óvoda és az orvosi
rendelõ a Petõfi utcában található,
ami a gyalogosforgalom szempontjából sûrûnek tekinthetõ. Mivel a régi járda már eléggé tönkrement, egy új térköves járda kialakításába kezdtünk a közelmúltban.
Egymillió forint saját erõbõl 180
méter hosszan építettünk meg az
új járdát. A másik felét 2016-ban
újítanánk fel. Szintén önerõbõl új
temetõkaput is készítettünk.
Gutorföldén az új uniós pályázatok mielõbbi megjelenésében
bíznak. Nyakas István az indokok
között említette, hogy a rendelõ
valamint az óvodakonyha felújítására benyújtott pályázatuk forráshiány miatt nem kapott állami támogatást, rekonstrukciójukat viszont el szeretnénk végezni. Az

önkormányzat épületének fûtését
már régóta biomasszakazán biztosítja, gázt nem is használnak, sõt a
tüzelõanyagot is maguk állítják
elõ. Az iskolában szintén mûködik
egy ilyen kazán, ami rásegít a gázfûtésre.
A polgármester kiemelte, a jövõben folytatni kívánják az energiahatékonysági beruházásokat. Az
óvoda, a mûvelõdési ház és az orvosi rendelõ fûtését, melegvízellátását napkollektorokkal, míg valamennyi intézményük villamos
energiáját napelem-rendszerrel
biztosítanák. Az utóbbi fejlesztés
érdekében a megyei TOP-programra is pályázni kívánnak. Innét
remélnek támogatást az orvosi
rendelõ felújítására is.
Gutorföldén a munka mellett a
kikapcsolódásra is jut idõ, melynek
kiváló otthona a 2012-ben felújított mûvelõdési ház, ahol sok érdekes programmal, folyamatos nyitva
tartással várják az érdeklõdõket.

MEGYE

KALEIDOSZKÓP
Új falubusz segíti az önkormányzat és a civil szervezetek
munkáját Nagylengyelben. A településen az október 23-i megemlékezés után adták át az új
jármûvet, melynek beszerzését a
Nagylengyelért Közalapítvány sikeres MVH-s pályázata tette lehetõvé.

Az 56-os hõsök emlékére tartott megemlékezésen Scheiber
Ildikó polgármester beszélt a forradalom és szabadságharc országos és zalai eseményeirõl. A
keszthelyi, nagykanizsai, zalaegerszegi és bázakerettyei tüntetések mellett megemlítette azt

is, hogy a forradalom leverése
után az 1956. december 11-ei országos sztrájkhoz a megyeszékhelyen is csatlakoztak. Említette
azt is, hogy a Göcseji Múzeumban
2006-ban véletlenül találtak rá dr.
Szentmihály Imre, az intézmény
elsõ igazgatójának elrejtett fotóira, melyek a december 12-13-i
zalaegerszegi eseményeket ábrázolták. A polgármester hangsúlyozta, 1956 emberségébõl, bátorságából, összefogásából erõt
meríthetünk napjaink megpróbáltatásaihoz, és sose feledjük 56
hõseinek önfeláldozó magatartá-

(Folytatás az 1. oldalról.)
A mai Franciaország területére, Gallia provinciába menekült,
majd a mai Tours városába került.
Nagy népszerûségnek örvendett,
a szegények, elesettek iránti
nagyfokú érzékenysége miatt.
Tours-ban 371-ben püspöknek
választották. A legenda szerint
nem akart püspök lenni, s amikor
ennek hírét vette, az érte jövõ
küldöttek elõl a libaólba bújt. A
néprajzkutató ezt nehezen tudja
elképzelni, hogy egy köztiszteletben álló személy ezt tette volna.
A zalai kötõdés története az,
hogy a 18. században Mária Terézia által megalapított Szombathelyi Egyházmegyéhez Zala megye
nagyobb része is tartozik. Védõszentjéül Szent Mártont választotta, akit elsõként élete és nem
halála, mártírsága miatt avattak
szentté.
Egy szokásrendszer kialakításához jó alkalom kell, ez hazánkban Szent Márton esetében neve
napjához kötõdik. November a
hagyományos paraszti gazdaságban az év végét, a betakarítási
munkák lezárását jelentette. Már-
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A FOLYTATÁSBAN AZ ÓVODÁT SZERETNÉK FELÚJÍTANI

Építkezés éve Nagylengyelben
sát, akik készek voltak harcolni,
életüket áldozni a hazáért.
A világháborús emlékmûnél
tartott megemlékezés koszorúzással zárult. Ezt követõen a faluháznál tartott ünnepségen adták át az
új falubuszt, ahol Dömötör Béla, a
Nagylengyelért Közalapítvány ku-

ratóriumának elnöke örömmel beszélt a pályázati eredményrõl,
amely lehetõvé tette a gépjármû
beszerzését.
– Régi vágyunk teljesült a kedvezõ döntéssel, hiszen az önkormányzat korábban benyújtott pályázata nem nyert támogatást.
Ezért idén a közalapítvány adott
be pályázatot az MVH kiírásra –
mondta el érdeklõdésünkre az ünnepség után Dömötör Béla. – Az
elnyert 10,2 millió forintos támogatásból vásárolhattuk meg a kilencszemélyes Volkswagen kisbuszt. A pályázat százszázalékos

támogatottságot élvezett, vagyis
önerõt nem igényelt. A közalapítványunk tulajdonában lévõ gépkocsi üzemeltetésérõl együttmûködési megállapodást kötöttünk
az önkormányzattal, mely tartalmazza a szállítási feladatokat. Egy
igazán nagy értékû autóval gazdagodott a falu, ezért is érezzük
fontosnak azt, hogy akik vezetik,
illetve használják, felelõsséggel
tegyék.
– Az új falubusszal elsõsorban
szociális feladatokat kívánunk ellátni, például háziorvosunk ajánlására idõseket, nehezen mozgókat
szállítani a helyi rendelésre illetve a
városi szakrendelésekre – vette át
a szót Scheiber Ildikó polgármester. – Óvodásaink Teskándra járnak
úszni. Ezt eddig kölcsönautóval oldottuk meg, mostantól azonban
az új falubusszal szállítjuk õket. A

gépkocsit használhatja a sportegyesület is. Mivel a szomszédos
településeknek is vannak kisbuszaik, megállapodtunk arról, hogy
egymásnak kölcsönadjuk autóinkat, ha kilenc fõnél több embert
kell utaztatni.
Idén tovább szépült Nagylengyel. Új járdát építettek, felújították a közösségi házat, ahol szálláshelyeket létesítettek.
– Településünk jól gazdálkodó
önkormányzatként tízmillió forint
állami támogatást kapott, amit
meghatározott célokra lehetett
felhasználni. A faluban elég nagy
az átmenõ forgalom, ezért úgy
döntött még az elõzõ testület,
hogy járdát építünk a Bányász utca fölsõ szakaszán a biztonságosabb gyalogos közlekedés érdekében. A térfigyelõ kamerarendszer
kiépítése is megtörtént a pályáza-

ton elnyert 4,5 millió forintból. A
projekt négy, oszlopon lévõ kamera kihelyezését tette lehetõvé a
falu bevezetõ útjain. Ezek a kamerák három irányból is figyelik a tereket, ami a közbiztonság szempontjából fontos. Öröm számunkra, hogy a polgárõrség is nyert új
gépkocsit a járõrözéshez, egy Suzuki Vitarát az MVH kiírásán.
A Közösségi ház rekonstrukcióján is dolgoztunk az idén. Itt korábban már végeztek felújításokat. A mostani munkálatokkal a
polgárõrség számára alakítottunk
ki egy nagyobb helyiséget, a közmunkásoknak egy szociális blokkot és egy kisebb irodát a közalapítványnak. Az épületben két vendégszobát, fürdõt és teakonyhát
is kialakítottunk, ha valaki szálláshelyet keresne a faluban, legyen
erre is lehetõség. A beruházást

önerõbõl végeztük el. A ház udvarán egy mobil garázst létesítünk
az új kisbusz számára. A falunapon
adtuk át a járdát, a térfigyelõ kamerarendszert, valamint a megszépült Közösségi házat. Hamarosan elkészül az orvosi rendelõben
a vizesblokk átalakítása, hogy a
mozgássérültek is igénybe vehessék. A temetõben pedig egy mosdóhelyiséget alakítunk ki a ravatalozó épületében.
Az idei év az építkezés jegyében telt el Nagylengyelben, elég
sok mindent elvégeztek, jövõre
azonban folytatni kívánják a fejlesztéseket anyagi lehetõségeikhez mérten. Sürgetõ feladat lenne
az óvoda rekonstrukciója, melyre
többször pályáztak már, sajnos
eredménytelenül.
A
közel
százéves épületre már igencsak
ráférne a felújítás. Negyven kisgyermek otthona az óvoda, a környezõ településekrõl is járnak ide
gyerekek. Számukra szeretnének
megfelelõ körülményeket teremteni, de ez önkormányzati önerõbõl nem megy. A rekonstrukció
mielõbbi megvalósítása érdekében pályázati lehetõségekben
bíznak – hangsúlyozta Scheiber
Ildikó polgármester.
Antal Lívia

VIGASSÁG A GÖCSEJI FALUMÚZEUMBAN

Barlahidán
felújítanák
a
kultúrházat
Márton-napi hagyományaink
ton napjára már az újbor is kiforrta magát. Ekkor a baromfiállományát is megtizedelték, mert a téli
takarmány kevés volt. Így a hízott
libákat elkezdték feldolgozni. A libalakomához pedig jól illett az újbor.
A jóízû étkezés mellett az idõjárást is segített õseinknek megjósolni. Ehhez a liba mellcsontját
kell megfigyelni: ha a csont fehér
és hosszú volt, havas telet jelzett,
ha pedig barna és rövid, az sáros
telet ígért.
Számos népi regula foglalkozik
azzal, hogy a Márton-napi idõjárásból mire lehet következtetni.
Például „Ha Márton fehér lovon
jön, enyhe tél, ha barnán, kemény
tél várható”, vagy a karácsonyi
idõjárásra vonatkozóan: „Ha Márton napján a lúd jégen jár, akkor

Barlahidán fel szeretnék újítani a kultúrházat, ami eredetileg
evangélikus iskolaként létesült. A falu evangélikus temploma 1935karácsonykor vízben poroszkál” és ben épült, a katolikus egyház pedig Mindszenty József zalaegerszegi
„Ha Márton napján a lúd jégre áll, plébánosi évei alatt épített iskolakápolnát a településen.
karácsonykor sárba jár.”
A lakomához kapcsolódó hiedelem: „Aki Márton napon libát
– Önkormányzatunk hivatala so- építészeti stílusának megõrzésével
nem eszik, egész éven át éhezik”. káig az iskolakápolnában mûkö- kívánjuk elvégezni. Látványterve
Marx Mária errõl úgy vélekedik, dött, idén azonban átköltöztettük elkészült, ahogy a kiviteli tervek is,
aki ezen a napon nem tudott libát a gondozási központba, amit né- melyeket most engedélyeztetünk.
enni, az valóban szegény volt, hány évvel ezelõtt újítottak fel pá- Szeretnénk együttmûködni az
egész évben szûkölködött.
lyázati támogatás segítségével – evangélikus egyházzal, hogy ez a
Az elõadás után az andráshidai mondja Hári Barnabás, Barlahida fejlesztés megvalósulhasson mindIgazgyöngy
Hagyományõrzõ polgármestere. – Az átköltözést az annyiunk javára. Tavaly felújítottuk
Egyesület a tollfosztás hagyomá- tette lehetõvé, hogy a gondozási a bolt melletti önkormányzati tulajnyát mutatta be. Ha a libát nem
fosztották volna meg tollaitól, tele lett volna vele télen az egész
udvar, tudtuk meg. Tradicionális
ételekkel is készültek, aszalt gyümölcsbõl készített lekvárral,
tökipompossal, pogácsával és almával. A kínálatból a pálinka és az
újbor sem maradt ki.

mányzattal. Várjuk a megyei TOPprogramban megjelenõ pályázati
kiírásokat, hogy terveinket megvalósíthassuk. Ehhez jó kiindulási
pont, hogy önkormányzatunk
anyagi helyzete stabil, ami azonban nem jelent költekezést. Ezért
sem pályáztunk falubuszra, mert a
meglévõ gépjármû még újnak tekinthetõ. Fontos célunk, hogy ezt
az épület, amit nevezhetünk községházának, és környezetét faluközponttá fejlesszük, melynek része lenne a kultúrház felújítása is.
Ha a kultúrház megújulhatna, akkor úgy gondolom, minden olyan
fontos intézményünk meglenne,
ami az itt élõk számára elvárható.
Sürgetõ feladat lenne a településünkbe vezetõ út helyreállítása,
amely igencsak rossz állapotú. Rekonstrukcióját turisztikai szempontból is kívánatosnak tartjuk,
mert településünk szép természeti

IVÓVÍZMINÕSÉG-JAVÍTÓ PROJEKT ZALAEGERSZEG TÉRSÉGÉBEN

Egészségesebb ivóvíz
(Folytatás az 1. oldalról.)
Sipos Ferenc, Bagod polgármestere érdeklõdésünkre elmondta, a lakosság abból nem vett észre semmit, hogy az ivóvíz arzéntartalma magasabb volt az uniós
elõírásnál. A beruházás révén ez
most 50 mikrogramm/literrõl 10
mikrogramm/literre csökkent. A
társulás többi tagjával együtt örülnek a fejlesztésnek. Az elmúlt másfél évben a kivitelezõ igyekezett a
családok mindennapjait a legke-

vésbé zavarni a munkálatokkal,
ami hellyel-közzel sikerült, de panaszra nincs okuk. Bagod csaknem
négyszáz lakóingatlanánál cserélték ki a bekötéseket és a vezetéket, van hol teljes csere történt,
míg máshol csak felújítás.
Kovács Dezsõ, Zalaszentgyörgy
polgárrmestere mérföldkõnek nevezte a beruházást a település életében, mivel a bagodi új ivóvízbázistól egészségesebb vizet kapnak.
Elmondta, Zalaszentgyörgy és

Csurgasz közötti talajmozgás miatt
a korábbi vezeték állandóan eltört.
Ennek következtében állandó vízhiánnyal, ivóvíz-minõségi problémákkal kellett megküzdenie a településnek és a környezõ községeknek. Az új vezetékkel ez most
megoldódott. Építettek egy körvezetéket is ennek a szakasznak kiváltásához, ha mégis valami probléma adódik. Így a lakosság ivóvízellátása folyamatosan biztosított
Zalaszentgyörgyön.

központ fenntartásának kötelezettsége megszûnt. Így most egy
épületben található a hivatal, a házi gondozók irodája valamint az
internetes terem a könyvtárral. Településünkön százan élnek, így
szükségtelen két épületet fenntartani. A lakosság számára is kényelmet jelent, hogy minden egy helyen található.
– Milyen fejlesztéseket terveznek?
– A kultúrházat szeretnénk felújítani, ami annak idején evangélikus iskolaként mûködött. Az evangélikus egyház tulajdonában áll az
épület, melynek rekonstrukcióját

donú épületrészt a jól gazdálkodó
önkormányzatok számára juttatott
állami forrásból.
A településen több vállalkozás is
mûködik köztük egy fémipari cég
is, ami önkormányzatunk számára
iparûzésiadó-bevételt jelent. Öröm
számunkra az is, hogy mindenkinek
van munkája, három fõt közmunkásként foglalkoztatunk.
– Milyen jövõképet fogalmaztak meg, mit szeretnének elérni a
jövõben?
– Természetesen rendelkezünk
egy hosszú távú fejlesztési stratégiai tervvel, amit többször is
egyeztettünk a megyei önkor-

környezete, erdei, horgásztava
még inkább kedvelt kirándulóhelylyé válhatna. Az ide érkezõknek
szállást is tudnak biztosítani a
Cserta Menti Natúrpark Egyesület
vendégházában.

TÉRSÉG
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GYENESDIÁS JELESSÉGEINEK ÁLLÍTOTT EMLÉKET

Emlékezve és megbecsülve
Jelességeinek állított újabb maradandó emléket, s gyûjtötte csokorba értékeit Gyenesdiás. A Földünkért világnapjának ünneplése jegyében szobrot emeltek néhai Palkó Sándor ornitológusnak, ugyancsak szoboravatással emlékeztek Darnay Dornyai Béla természettudós kutatóra halálának 50. évfordulója alkalmával, s a napokban jelent meg Gyenesdiásikumok címmel a helyi értékek gyûjteményének
kiadványa.

Palkó Sándor emléke a gyenesdiási természetbarát munkában
mindig jelen van. Számontartva a
településhez közvetlenül is kötõdõ
tevékenységét, az iskola melletti
sétányt 2009-ben nevezték el róla,
majd az iskola kertjében létesített
madárbarát tanpark is az õ nevét
kapta.
A most emelt szobor avatásán
Gál Lajos polgármester idézte fel
Palkó Sándor életét és munkásságát. Madártani kutatásokkal,
majd szélesebb körben természetvédelemmel foglalkozott, a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Zala megyei felügyelõjeként dolgozott haláláig. Egyedülálló adatbázist gyûjtött össze a védett növény- és állatfajokról, ezzel távlati védetté nyilvánításokat alapozott meg. Sok iskolában tartott
elõadást, természetvédelmi, biológiai versenyekre készített fel
diákokat.
Õ hívta életre eredetileg a
gyenesdiási óvoda számára a Zöld
Hetek elnevezésû programsorozatot, amibõl azóta Természetesen
Gyenesdiás néven civil szervezetek
összefogásával települési szintû
eseménysorozat fejlõdött, s Öko Is-

saságában Lancz Tamás iskolaigazgató és Darázsi Zsolt ornitológus
leplezte le.
Darnay Dornyai Béla tudós földrajzi, botanikai, néprajzi honismertetõ tevékenységérõl a diákok körében rendhagyó tanórát tartott
Gyanó Szilvia néprajzkutató, majd
a Darnay-pincénél emelt mellszob-

A Földünkért világnapja ünnepén avatták
Palkó Sándor szobrát.
kola címet nyert el a Kárpáti János
Általános Iskola. Palkó Sándor nevéhez fûzõdik többek közt az ország egyik legjelentõsebb madárvonulás-kutató fenékpusztai állomásának tevékenysége.
A Palkó Sándor sétány mellett
létesített kis parkban felállított
szobrát, Túri Török Tibor keszthelyi
szépmíves alkotását Gál Lajos tár-

rát leplezték le, mûsoros rendezvény keretében.
Gyenesdiás, eleikhez méltó módon tartja számon örökletes, s
újonnan születõ értékeit is. Ezt dokumentálva készült el a „Gyenesdiásikumok” gyûjteménye címû képes kiadvány. A monográfiai tallózót a Települési Értéktár Bizottság
állította össze, tartalmában és kül-

Rajzok,
alkotások
„Baranyi Richárd vagyok,
nyolcéves.
Szívesen
építek
legóból, szeretek kerékpározni,
focizni, birkózóedzésre is járok.
Ha felnövök, ügyvéd leszek,
hogy segíthessek a rászoruló
gyerekeknek.” A József Attila
Városi Tagkönyvtár gyermekeknek szóló „Megmutatom magam” kiállítás-sorozatában ezúttal a Zalaegerszegi Gyermekotthon lakói állították ki rajzaikat
és egyéb alkotásaikat.

A megnyitón az intézmény pedagógusai és diákjai készültek kis
mûsorral. Majd Györe Edina, a
Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság Zala Megyei Kirendeltség
igazgatója,
illetve
Magyari Attila, a Zalai Gyermekvédelmi Központ megbízott igazgatója mondott köszöntõt. Az alkotásokat Cieloszyk Dorina ajánlotta
az érdeklõdõk figyelmébe.
– Ismerõsként jöttünk ide. Az
óvodásaink az Örömkörbe járnak,
az iskolások könyvtári foglalkozásokra, vagy csak a maguk kedvtelésére. Jó szomszédságban, egymás közelében vagyunk, a kedves
könyvtáros nénik lassan a nevünket is megjegyzik, szeretünk itt
lenni. Sokféle gondolatunkat, vágyunkat, érzésünket hoztuk ma
ide, melyeket változatos technikával fogalmaztunk meg – mondta Dorina majd bemutatta röviden a 14 alkotót, akiknek többkevesebb munkája látható a kiállításon.
S valóban a gyerekek otthonosan mozogtak a könyvtárban, csillogó szemekkel tekintették meg
egymás rajzait és örömmel vették
át Györe Edina névre szóló ajándékcsomagját, mely a további alkotó munkájukat segíti majd.
b. k.

A gyermekotthon lakói mutatkoztak be.

lemében is egyaránt igényes munkával, széles körben figyelemre
méltó attrakciókat bemutatva. Kiadója a Gyenesdiási Közkultúra Alapítvány. A civil szervezet megbízásából létrejött 3 fõs értéktár bizottság nyitott összeállítást készített: azaz, a munkát korántsem
tartják teljes körûnek, bíznak abban, hogy a kiadványban megjelenített „gyenesdiásikumok” körébe
a lakók, a település élete iránt érdeklõdõk további értékek bevonását jelölik. Erre inspiráló a bizottság
tagjai: Hársfalvi György, Valentin
Szilveszter és Buzás Belenta Réka
által jegyzett elõszó. Bõvebb helyi
irodalomra is felhívják a figyelmet,
így a Gyenesdiás Nagyközség Monográfiája sorozat eddigi 8 kötetére, ami önmagában is kiemelkedõ
helyi értéket képvisel.
A tallózó említést tesz a település eredetét jelzõ régészeti anyag
gazdagságáról, a népi építészeti
emlékekrõl, a Balaton és a Keszthelyi-hegység adta természeti környezet különlegességeirõl, a turisztikai kínálat sokszínûségérõl. Mélyebb növény- és állatvilági helyismeretet kap az olvasó a természeti értékeket bemutató fejezetben.
Kirándulóútvonal rajzolódik ki a
Nagymezõ és a Festetics-kilátó, a
Vadlánlik, a Varsás-hegy látnivalóinak leírásával. A Balaton-part környezetének megjelenítése turistaparadicsomot idéz az Oppel sétánytól a település két strandján át
a horgász- és a vitorláskikötõig.
A kulturális örökségek közt szerepel a mûemléki és más épített
környezet, így a templomok, a
Darnay-pince, szakrális köztéri
szobrok, kõkeresztek. Programokkal élõben jelenik meg a Pásztorház, az abban berendezett avar
történeti kiállítás ismertetõjével
együtt. A különleges helyi értékek
közt jeles egykori személyiségek
munkásságáról is lehet olvasni, a
mai élet unikális gyöngyszemeiként pedig a helyi mûvészetteremtõ mozgalom közösségei szerepelnek az értékcsokorban.

KRÓNIKA
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A sportolni, mozogni vágyók
örömére az iskola melletti aszfaltos kispálya helyén új mûfüves focipálya épült Zalacsányban, melynek avatóját a közelmúltban tartották. A beruházás a Magyar
Labdarúgó Szövetség (MLSZ) országos programjának részeként
valósult meg a településen.

Nagy Lászlóné polgármester köszöntõjében nagy jelentõségûnek
nevezte a fejlesztést, melynek révén olyan sportlétesítménnyel gazdagodott a település, amely méltó
módon szolgálhatja iskolásaikat, a
versenyszerûen sportoló futballistáikat és minden sportolni vágyó
zalacsányi lakost. A 22 x 40 méteres, mûfüves labdarúgópálya létesítésére az önkormányzat 2014
márciusában nyújtotta be pályáza-

tát az MLSZ-hez, mely kedvezõ elbírálást kapott. A beruházás teljes
költsége 29 millió forint volt, ennek 80 százalékát a támogatásból,
míg húsz százalékát önkormányzati önerõbõl biztosították.
A polgármester hangsúlyozta, a
palánkokkal határolt és világítással
ellátott sportpálya tökéletesen
megfelel a mai kor követelményeinek. Mint mondta, ilyen létesítményre minden településnek szüksége van, mert a mai kor emberé-
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KORSZERÛSÍTETTÉK AZ ISKOLA ÉPÜLETÉT ÉS…

Mûfüves focipályát adtak át Zalacsányban
nek nélkülözhetetlen lételeme a
mozgás. A fejlõdés törvényszerû
velejárójává vált, hogy mostanra az
emberek fizikai aktivitása lecsökkent. „Mozgásszegény életmódot
élünk. A sportnak éppen ezért jut
kiemelt szerep az egészségmegõrzésben, amellett, hogy erkölcsi,
nevelõ hatással is bír”. Mindemellett közösségépítõ erõvel is rendelkezik. Ez elsõsorban a csapatsportokra jellemzõ, ahol a csapattagok

együttes teljesítménye határozza
meg az eredményt, emelte ki Nagy
Lászlóné, majd köszönetet mondott a beruházás valamennyi közremûködõjének.
Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ, miniszteri biztos beszédében méltatta Zalacsány falufejlesztésben elért eredményeit. Kiemelte, a kormány által elindított
program célja, hogy minél több
embernek, köztük fiataloknak biztosítsák a feltételeket a sporthoz, a

mozgáshoz. Ez a szándék valósul
meg a mûfüves labdarúgópályák
létesítésével.
Mészöly Kálmán, az egykori legendás középhátvéd, világválogatott labdarúgó arról beszélt, hogy
mindig örömmel vesz részt a
zalacsányihoz hasonló pályaavatókon. Mint mondta, legfontosabb az
ifjúság nevelésére, képzésére fordított pénz és energia. A fiatalság
sportolásához szükséges infrastrukturális körülmények megteremtésének alapkövetelménye,
hogy a fiatalok minél jobb képességekkel rendelkezzenek, tanulják
meg a futball minden csínját-bínját. Ha felnõ egy tehetséges generáció, akkor talán a magyar labdarúgás újra a világ élvonalába kerülhet. „Kívánom zalacsányi fiataloknak, valamennyi lakosnak, hogy
sok örömük legyen a pályában”,
zárta gondolatait.

A pályaavatóra a nemzetiszín
szalag átvágása tette fel a koronát.
Ezt követõen a kis diákok vették
birtokukba a pályát, majd a sportegyesület nagy focistái rúgták a
labdát a csodás õszi idõben.

A mûfüves labdarúgópálya kialakításával az iskola udvara, környezete tovább szépült, melyhez
az iskola épületének megújítása is
hozzájárult. Az ünnepség után
Nagy Lászlóné polgármestert kérdeztük az intézmény beruházásáról.
– Önkormányzatunk 68 millió
forint százszázalékos intenzitású,
vissza nem térítendõ támogatást
nyert a KEOP 4.10.0/F-2014 pályázaton. A kivitelezési munkálatok
2015 júniusában kezdõdtek el, és
október végére fejezõdtek be. Az
iskola épülete korábbi állapotában
energetikailag számos hátrányos
jellemzõvel bírt. Hiányzott a szigetelés, a fûtési rendszer teljesen elavult. A beruházás keretében az
épület homlokzati hõszigetelést
kapott, új nyílászárókat és egy
modern pellet kazánt építettek
be. A rekonstrukcióval régi vágyunk teljesülhetett. Az energetikai korszerûsítéssel nemcsak költ-

ségkímélõbb, de „zöldebb” is lesz
az iskola fenntartása.
A Csány László utcában hamarosan befejezzük a járdaépítést, ahol
korábban már egy új szakaszt megépítettünk. A kivitelezést saját erõbõl, 11,2 millió forintból végezzük
el. Jelenleg két új buszmegálló létesítésén is dolgozunk.
A Start munkaprogramban
hagymát, burgonyát termeltek a
foglalkoztatottak. A termény nagy
részét értékesítettük illetve rászoruló családok kaptak belõle. A
programban 32 embernek adtunk
munkát, a mezõgazdasági tevékenység mellett a település közterületeinek gondozásában is részt
vettek.
Településünk ázsiója egyre növekszik. A két kastélyba nagyon sokan érkeznek pihenni. Ennek köszönhetõen jelentõsen megnövekedtek idegenforgalmi bevételeink. Önkormányzatunk fontos célkitûzése éppen ezért az, hogy az
ide látogató vendégek jól érezzék
magukat, és távozásukkor jó hírnevünket vigyék magukkal. Az iskola
udvarán hamarosan felnõttjátszóteret létesítünk kültéri fitnesz eszközökbõl, de már tervezzük a karácsonyi díszkivilágítást is – mondta
el Nagy Lászlóné.
Antal Lívia
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Az N-Lock szerepe a hígtrágya-felhasználás területén
Az 59/2008 FVM rendelet a trágyatárolást is szabályozza. Eszerint legalább 6 havi hígtrágya befogadására
alkalmas hígtrágyatároló kapacitással kell rendelkezni.
A rendkívül nagy mennyiségben képzõdõ hígtrágya kijuttatását ráadásul a tilalmi idõszakok is nehezítik:
A hígtrágya tárolása és hasznosítása a nagyüzez Tilos kijuttatni trágyát október 31-tõl február 15mi állattartás egyik legnagyobb problémája. A híg- ig, kivéve az õszi kalászosok fejtrágyázását, ahol februtrágya – összetételébõl adódóan – nem kerülhet fel- ár 1-jétõl a trágyakijuttatás megengedett.
színi vizekbe (27/2006. II. 7. Korm. rendelet), és a
z Csak abban az esetben juttatható ki hígtrágya, ha
mesterséges tisztítása sem jöhet szóba.
a trágyázás és vetés közötti idõszak a 15 napot nem
haladja meg.
A homogenizált, vagy szeparált hígtrágya szántóföldi
felhasználása az egyetlen megoldás, azonban a hígtráEzek alapján a gazdálkodóknak a nyár végi-õszi idõgya-kijuttatást – környezetvédelmi okokból – több jog- szakban várhatóan a teljes trágyatároló kapacitásuknak
szabály is érinti.
megfelelõ hígtrágyát ki kell juttatniuk. A hígtrágyát õszi
A termõföld védelmérõl szóló 2007. évi CXXIX. tör- vetésû növények alá tehetik ki. Ha tavaszi növény alá
vény alapján a hígtrágya-kijuttatáshoz talajvédelmi terv már õsszel szeretnének hígtrágyát kijuttatni, akkor valakészítése szükséges, amit csak talajvédelmi szakértõ milyen takarónövényt kell vetni még az õsz folyamán.
készíthet el.
Mindkét esetben problémát jelent, hogy az intenzív NA talajvédelmi terv készítésének részletes szabálya- felvétel csak tavasszal jelentkezik, a hígtrágya N-tartalit, a felhasználást kizáró talajtani, domborzati és egyéb mának egy része a tél folyamán elvész. A lemosódási
(például fagyott talaj) tényezõket a 90/2008. (VII. 18.) veszteség csökkentésére az egyetlen megoldás az
FVM rendelet írja le. Emellett a nem nitrátérzékeny terü- N-Lock kijuttatása. A hígtrágya összes N-tartalmának
letekre vonatkozó mennyiségi korlátozásokat is ez a 40-70%-a ammónium-N formában van, a többi pedig
rendelet tartalmazza. Eszerint a hígtrágyával kijuttatott N könnyen bomló szerves N. A szerves N is rövid idõn bemennyisége legfeljebb 200 kg/ha/év lehet, a kijuttatott lül ammónium-N formává alakul, ami nem mozgékony.
kálium és foszfor hatóanyag mennyisége pedig nem le- Ha az N-Lock segítségével blokkoljuk a nitrifikációt,
het több, mint 250 és 150 kg/ha/év.
akkor a lemosódás kockázata csökken, a hígtrágya
hasznosulása nõ.
A nitrátérzékeny területeken ettõl eltérõ korlátozás
van érvényben. A nitrátérzékeny területek 2013-as
A hígtrágya hasznosulását a kijuttatás során, vagy
módosításának következtében jelenleg az ország 68- azt követõen az ammónia képzõdés (elillanás) is rontja.
69%-a nitrátérzékenynek minõsül (1. melléklet a A N-veszteség, injektálással – a szakirodalmi adatok
43/2007. (VI. 1.) FVM rendelethez, megállapítva a alapján – 40-90%-kal csökkenthetõ. Az injektálásos ki43/2013. (V. 29.) VM rendelet 1. melléklete alapján). juttatással viszont nõ a denitrifikációs veszteség kockáEzeken a területeken az 59/2008 (IV. 29.) FVM rende- zata. A denitrifikáció során a talaj nitrát tartalma alakul
let (a Helyes Mezõgazdasági Gyakorlat kötelezõ elõ- légköri nitrogénné. Ezt a folyamatot baktériumok végzik,
írásai) szerint évente mezõgazdasági területre szer- és levegõtlen körülmények között nagyobb a veszteség
ves trágyával kijuttatott nitrogén hatóanyag meny- mértéke. Mivel a denitrifikációhoz nitrát jelenléte szüksényisége nem haladhatja meg a 170 kg/ha értéket, ges, a nitrifikáció blokkolásával, az N-Lock alkalmazásábeleértve a legeltetés során az állatok által elhullajtott val ez a veszteségforma is csökkenthetõ.
trágyát, továbbá a szennyvizekkel, szennyvíziszapokAz N-Lock alkalmazása tehát két veszteségforkal, valamint szennyvíziszapkomposzttal kijuttatott ma, a lemosódás és a denitrifikáció megelõzésén
mennyiséget is.
keresztül is javítja a hígtrágya hasznosulását.

HORIZONT

A SZEGEDI GABONAKUTATÓ A MEGÚJULÁS JEGYÉBEN

Kiváló szójafajták és kukoricahibridek
A szegedi Gabonakutató Nonprofit Kft. fennállásának tizedik
évtizedét kezdte meg az idén. Táplánszentkereszti Növénynemesítõ Állomásán szójafajta- és kukoricahibrid-bemutatóra invitálta
a közelmúltban a nyugat-dunántúli termelõket. A szakmai napot
az eddigieknél is nagyobb érdeklõdés kísérte.

Szilágyi László ügyvezetõ igazgató örömmel nyugtázta a nagy
érdeklõdést, majd arról beszélt,
hogy tavaly lezárult egy kilenc
évtizedes korszak a Gabonakutató életében, melyet a megújulás
korszaka követ. Mint mondta, ezt
jelzi az új arculat. A külsõség mellett azonban a belbecs megújítása is nagyon fontos, ami persze
sokkal hosszabb idõt vesz igénybe, hiszen egy új fajta piacra kerülése a 8-10 évet is meghaladhatja. Ennek ellenére minden évben új nemesítéseket jelentenek
be, idén például nyolc búza-, két
tönkölybúza- valamint két árpafajtát jelentenek be.
Kitért arra is, hogy ez a harmadik év, amikor egyetlen forint
állami támogatást nem kapnak, a
nemesítéseket saját bevételeikbõl finanszírozzák. Ezért egy év-

ben csak egymilliárd forintot
tudnak erre fordítani, szemben a
piac más szereplõivel. Mégis ezen
a piacon kell boldogulniuk, a versenyképesség fenntartása, növelése érdekében azonban új utakat kell járniuk. Többek között piacvezetõk szójában, a Pannónia
Kincse
táplánszentkereszti nemesítés. Ezzel
és a három másik fajtával
a szójapiac harminc százalékát uralják. A szuperkorai kukoricában szintén
piacvezetõk, ahogy a
tritikáléban is.
A tanácskozás után
Vadvári László területi
képviselõt kérdeztük. A
zalai gazdák figyelmét
felhívva, elsõként a középérésû Pannónia Kincse szóját említette, ami

az elmúlt években az egyik legelterjedtebb szójafajtává vált az
országban. Zalában is nagy biztonsággal érik be. Szintén sikeresen termeszthetõ az alacsony
tripszin-inhibitor tartalmú korai
érésû Aires. Korai betakaríthatósága miatt kiváló elõveteménye
a kalászosoknak. A középérésû
Bahia eltérõ termesztési viszonyok között is magas terméshozamra képes.
A kukorica vetõmagok közül a
FAO 100-as éréscsoportú, szuperkorai háromvonalas TK 175 és
a GKT 211 kukoricahibrideket
ajánlotta. A TK 175 extenzív körülmények között is jól teljesít, a
GKT 211 termése fõvetésben vetekszik a FAO 200-as hibridekével. A FAO 200-as éréscsoportban
a Sarolta és a GKT 288-as hibridek mellett a 2014-ben elismert
GKT 270-es kukoricahibridet is
ajánlja, melynek hõstressz- és
aszálytûrése átlagon felüli.
A FAO 300-as éréscsoportban,
a 2013-ban elismert GKT 372 újgenerációs hibrid kiváló termõképességgel rendelkezik extenzív termesztésben. A szintén kétvonalas, középérésû GKT 376-os
kukoricahibridet átlagon felüli
termõképesség jellemzi intenzív
körülményekben. A Szegedi 521
intenzív silókukoricaként, illetve
biogáztermelésre alkalmas energianövényként is megállja a helyét. A szegedi és a táplánszentkereszti kukoricanemesítés
azt szolgálja, hogy a környezeti
és idõjárási anomáliákhoz kiválóan igazodó kukoricahibrideket
szelektáljanak, hangsúlyozta Vadvári László.

MOLNÁR JÁZMIN

Címvédés az ifi ob-n

A felnõttek között gyõzött

Nagykanizsán, a Zsigmondy
csarnokban került megrendezésre a 19. Lábtoll-labda Ifjúsági Országos Bajnokság, ahol a házigazda Zemplén SE játékosai három kategóriában is megvédték
bajnoki címüket.

ni kategóriában. Kunics Réka, valamint a ZSE fiú és leánycsapata is sikerrel vette az akadályokat, mindannyian a dobogó legfelsõ fokán
végeztek. A fiúk zsinórban a negyedik, a lányok és Kunics Réka
egyéniben a harmadik magyar bajnoki címüket gyûjtötték be.
A csapatverseny során mindkét
A tornára 5 egyesület 65 ver- zemplénes centercsapat a fõtábla
senyzõje nevezett csapat és egyé- élén kezdett. A fiúk újszászi, míg a

Az ausztriai Jennersdorf külvárosában (Gyanafalván) rendeztek a hétvégén futóversenyt. Az
õsz derekán kitûnõ idõjárási viszonyok fogadták az indulókat.

lányok szepetneki és újszászi egységeket elõzve szerezték meg a
gyõzelmet.
Kunics Réka egyéniben a 32-es
fõtábla élérõl került a döntõbe,
ahol a cserszegtomaji Udvari Boglárkával került össze, akit magabiztos játékkal 2:0 arányban gyõzött le.

A különbözõ távokra mintegy
400 nevezés érkezett, köztük hazánkból is szép számmal. Molnár
Jázmin, a zalaegerszegi LandorKunics Bence a múlt évi baj- hegyi Iskola tanulója, a Zalaszámnok, a sorsolás szeszélye folytán
12. kiemeltként került fel a fõtáblára (sõt az összes kanizsai
éremesélyes egy ágra került),
Bence azonban hatalmas akarással így is a döntõbe jutott, ahol
azonban nem bírt újszászi ellenfelével.

ZAC sportolója az 5 km-re felnõtteknek kiírt számban állt rajthoz. A
kisváros utcáin kialakított pályán
20.58 perces idõeredménnyel elsõként ért célba, az indulók közül
a legfiatalabb versenyzõként, ami
mindenki számára nagy meglepetést okozott.
Jázmin felkérésre a 3 tagú magyar csapatban is indult 5 km-en,
ahol 19 csapatból a második helyet sikerült megszerezniük.

