
A pannonhalmi fõapát kiemel-
te a Miksa atya által fontosnak
tartott nevelési elveket, melye-
ket, ahogy õ fogalmazott, keresz-
ténységünket megélve kell to-
vább adni a jövõ ifjúságának. 

Vincze Tibor, Zalaapáti polgár-
mestere érdeklõdésünkre el-
mondta, nagyon szép ünnepség
keretében emlékeztek meg Bán-
hegyi Béla Miksa atyáról, akire a
település méltán lehet büszke, és

aki lélekben mindig is itt marad a
falu lakóinak szívében. Az iránta
érzett tisztelet kifejezésének jelé-
ül helyezték el a 2011-ben felújí-
tott templom falára az emléktáb-
lát, melyet volt növendékei, a
Bencés Diákszövetség és Zalaapáti
község készíttetett. A település a
Bencés Rendnek köszönheti létét,
a rend Zalavár pusztulása után
Zalaapátiban emelte fel új apátsá-
gát és templomát, ami a mai napig
ékessége a községnek, hangsú-
lyozta a polgármester.

(Folytatás az 5. oldalon
Kórustalálkozó címmel.)

A képviselõk tájékoztatást kap-
tak Zala megye közbiztonsági hely-
zetérõl és az itt élõk biztonsága
növelése érdekében tett intézke-
désekrõl. A 2012. évi adatok alap-
ján elmondható, hogy összességé-
ben csökkent az ismertté vált bûn-
cselekmények száma, s a rendõrök
nagyobb arányú közterületi jelen-
léte eredményeként javult a lakos-
ság biztonságérzete, amit az ön-
kormányzatoktól kapott pozitív
visszajelzések is igazolnak. 

A térségfejlesztési feladatkör-
höz kapcsolódóan Manninger Jenõ
elmondta, hogy miután a kormány
2012. december 20-án hozott ha-
tározatával az ország harmadik ki-
emelt jármûipari központjává nyil-
vánította a Zalaegerszeg – Szom-

bathely – Szentgotthárd térségé-
ben megvalósult Nyugat-Pannon
Jármûipari és Mechatronikai Köz-
pontot, elindult az a kutatás-fej-
lesztési és innovációs munka,
amely jelentõsen hozzájárulhat a
központ kiteljesedéséhez, az öve-
zet gazdasági fejlõdéséhez. E te-
vékenység megerõsítése érdeké-
ben a szentgotthárdi Opel gyár
vezetésével megalakult Zala és Vas
megyei partnereket magában
foglaló konzorcium egy verseny-
képességi pályázatot nyújtott be
az Innovációs Alapból elnyerhetõ
támogatásra. A Zala Megyei Ön-
kormányzat a jármûipari központ
további fejlõdése és elõrelépése
szempontjából kulcsfontosságú-
nak tartja, hogy a pályázat sikeres

legyen és a gyakorlatban is meg-
valósulhasson a térség fejlõdését
szolgáló kutatási program, ezért
elvi támogatásáról szóló nyilatko-
zattal kívánja elõsegíteni a kedve-
zõ döntést. 

Mivel a Zala Megyei Önkor-
mányzat kiemelkedõen fontosnak
tartja az összetartozást, egységet
és nemzeti tudatot erõsítõ értékek
feltárását és megõrzését, a ma-
gyar nemzeti értékekrõl és
hungarikumokról szóló törvény ál-
tal kínált lehetõséggel élve a köz-
gyûlés döntött a Zala Megyei Ér-
téktár létrehozásáról, amelyben
összegyûjtik, rendszerezik és be-
mutatják majd a megyében fellel-
hetõ, helyi értékkel bíró szellemi,
tárgyi, emberi és természeti kin-
cseket. E nagyívû munka koordiná-
lása és szakmai segítése érdeké-
ben létrehozza a Megyei Értéktár
Bizottságot, valamint számít a te-
lepülések, szervezetek és minden
itt élõ ember segítségére. 

A megyei értékek minél széle-
sebb körû feltárása érdekében egy
kérdõívet juttatunk el a települési
önkormányzatokhoz, valamint
közzétesszük azt a www.zala.hu
honlapunkon. Posztumusz díszpolgári cím

Szalay Annamáriának
A Zala Megyei Közgyûlés az elmúlt héten zárt ülésen döntött a

díszpolgári cím adományozásáról és egyéb megyei díjakról.
A testület úgy döntött, hogy Posztumusz Zala Megye Díszpol-

gára kitüntetõ címet adományoz Szalay Annamáriának, a Nemze-
ti Média- és Hírközlési Hatóság és a médiatanács áprilisban el-
hunyt elnökének. Szalay Annamária Zalaegerszegen született, po-
litikai pályafutását a Fidesz zalaegerszegi csoportjának alapító
tagjaként kezdte. Tagja volt a városi közgyûlésnek 1994-és 1998
között, és egy cikluson keresztül a Zala Megyei Közgyûlésnek is.
1998–2004 között országgyûlési képviselõ volt. 

Megjelenik Zala megye minden településén
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ZALA-LAP

KIADÓI KFT.
8900 ZALAEGERSZEG,
KOSZTOLÁNYI TÉR 6.

• Lap- és könyvkiadás
• kiadványok • prospektusok

• internetes szolgáltatás

www.zalamedia.hu
TEL./FAX: 92/599-353

www.zalamedia.hu

EGERVÁR: KÖZEL 600 MILLIÓS BERUHÁZÁS

Rendezik a kiállítótereket
ÜLÉST TARTOTT A MEGYEI KÖZGYÛLÉS

Közbiztonság, térségfejlesztés
A megyei közgyûlés legutóbbi ülésén újból megtárgyalta a „Zala

Megye Területfejlesztési Koncepciója Javaslattevõ fázis” címû munka-
részt, amelyet a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal által idõközben
elvégzett minõségbiztosítás során tett észrevételek alapján módosí-
tottak, illetve kis mértékben kiegészítettek. A módosított dokumen-
tum jóváhagyását követõen kezdõdhet a programozási munka és a
megyei gazdaságfejlesztési részprogram kidolgozása. A végleges
koncepció várhatóan az õsz folyamán készül el és november végéig
elfogadásra kerül, és ez képezi alapját a következõ uniós ciklusban
megvalósuló megyei fejlesztéseknek. 

EMLÉKMISE ÉS KÓRUSTALÁLKOZÓ ZALAAPÁTIBAN

Bánhegyi Miksa tiszteletére

Lassan megelevenedik a
múlt az egervári Nádas-
dy–Széchenyi várkas-

télyban, ahogy a korhû bútorok-
kal sorra rendezik be a termeket
és kiállítótereket. A reneszánsz
és barokk komódok, asztalok,
trónszékek, ülõpadok és más
ülõalkalmatosságok igazán ele-
gánsak és látványosak. A díszes
rokokó kályhák közül egy már
elkészült, a másikat most építik. 

Szijártó József polgármester
elmondta, a technikai eszközök,
mint például a hangos és képi
tárlatvezetést szolgáló beren-
dezések beszerzésére, valamint
a száz férõhelyes parkoló meg-
építésére kiírt közbeszerzési el-
járások lezajlottak már, a nyer-
tes kivitelezõk hamarosan meg-
kezdik a munkát. 

A közel 591 millió forintos
teljes beruházás révén élmény-
turisztikai, színházi, kulturális,
oktatási központ jön létre a Kö-
zép-Európa egyetlen épen ma-
radt késõ reneszánsz várkas-
télyában, amely augusztusban
nyílik meg.

Zalaapátiban emléktáblát helyeztek el a közelmúltban Bánhegyi
Béla Miksa OSB emlékére, aki 1928. november 7-én született a zalai
községben. Elõtte Várszegi Asztrik szentmisét mutatott be a 2009-
ben, Mátraszentimrén elhunyt pannonhalmi fõiskolai tanár és könyv-
táros tiszteletére, melyen paptársak, korábbi tanítványok és Miksa
atya rokonai vettek részt.

NÉMETORSZÁGBA MIKROBUSSZAL
(háztól házig is)!

Tel.: 72/441-542 30/237-5007
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Felnõttként is meg lehet ta-
nulni úszni, nincs korhatárhoz
kötve, tehát aki elmulasztotta
gyermekként, az bármely élet-
korban elsajátíthatja az úszás
képességét – hangsúlyozza Tóth
István Jánosné, Teskánd polgár-
mestere. Eredeti végzettsége
szerint általános iskolai testne-
velõ tanár, úszás és kosárlabda
szakirányon végzett a fõiskolán.
Amióta felépült a tanuszoda
Teskándon, önkéntes tevékeny-
ségként felnõttek úszásoktatá-
sával is foglalkozik.

– Az úszás nagyszerû, az egész
testet igénybe vevõ testmozgás,
amely nem terheli meg az ízüle-
teket, a csontokat, jó hatással
van az izmokra, ezért testedzési
és egészségfejlesztési szempont-
ból egyaránt jelentõséggel bír.
Emellett kiváló szabadidõs tevé-
kenység. Közeleg a nyár, a strand-
szezon, ki ne szeretne a nyári me-
legben megmártózni a hûvös ha-
bokban.

– Ezért lenne jó, ha minél töb-
ben tudnának úszni…

– Már az ókori Spártában is az
alapmûveltség része volt az, hogy
valaki tud úszni, és ebben a nõk
sem voltak kivételek. Jómagam is
úgy vélem, hogy az úszni tudás-
nak ma is hozzá kellene tartoznia
az alapmûveltséghez. Ezt segítené
elõ, ha állami normatívával finan-
szíroznák az általános iskolai
úszásoktatást, melynek költségét
egyelõre a szülõk és az önkor-
mányzat állják. A teskándi tan-
uszodában valamennyi óvodába
és iskolába járó gyerekünknek biz-
tosított ez a lehetõség, sõt a böl-
csõdések is vízhez szoktató foglal-
kozásokra járnak. Mint minden

mást, az úszást is gyermekkorban
ideálisabb megtanulni, ami egyál-
talán nem jelenti azt, hogy felnõtt
korban lehetetlen lenne elsajátíta-
ni ezt a mozgást.

– Másképp történik a felnõt-
tek úszásoktatása?

– Azzal szoktam bátorítani a je-
lentkezõket, hogy az úszás olyan,
mint az autóvezetés; elõször min-
den részletre figyelünk, késõbb
már motorikusan végezzük a te-

vékenységet. A felnõtteknél ter-
mészetszerûleg kevesebb a játék,
több a tudatos munka és gyakor-
lat. Fontos a lelki ráhangolódás,
ezért mindig megbeszéljük azt, ki
és miért fél a víztõl. Ez általában
gyermekkori vízzel kapcsolatos
kellemetlen élményekhez köthe-
tõ. Így az elsõ órák a vízhez való
szoktatással telnek el, majd a
síklás, lebegés, víz alá merülés, he-
lyes levegõvétel elsajátítása után

térünk át egy úszásnemre, ami
többnyire a mellúszás. A helyes
technika mellett nagy figyelmet
fordítok arra is, hogy jól érezzék
magukat a vízben. 

– Mennyi ideig tart egy ilyen
kurzus, és mire elég?

– Tíz alkalomból áll a tanfolyam,
mely elegendõnek bizonyul arra,
hogy vízbiztonságra tegyenek
szert a jelentkezõk, és hogy né-
hány métert megtegyenek a szá-

mukra ideális úszásnemben. Egy
olyan alaptudásra tehetnek szert,
amit gyakorlással tovább fejleszt-

hetnek a mély vízben történõ biz-
tos úszásig, hogy az élmény is
legyen.

A TANUSZODÁBA A FELNÕTTEKET IS VÁRJÁK

Úszni jó! Sosem késõ megtanulni!

Avató- és szentelõ ünnepség-
gel egybekötött júniusi partner-
találkozón adták át az alsó-
páhoki Kolping szálloda közel

850 millió forintos beruházását,
az ÚSZT NYDOP keretében 258
millió forint EU-támogatással
megújított Gizella-házat. 

Az étterem szomszédságá-
ban álló Gizella lakóépület a
már felújított apartman házak
mintájára kapott teljesen új kül-
sõt és belsõt. Az épületben a ví-
zi világ kapott fõszerepet: in-
teraktív élményfolyosó, külön-
leges színvilág, ötletes belsõ-
építészeti megoldások nyûgö-
zik le a vendégeket. A ház kü-
lönlegessége, hogy az épület
egyik felében családi apartma-

nok, a másikban kétágyas szo-
bák kaptak helyet.

Köszöntõjében Manninger
Jenõ, a megyei közgyûlés elnö-
ke a folyamatos, önerõt feltéte-
lezõ, munkahelyteremtõ beru-
házásokat dicsérte azt kiemel-
ve, hogy a családi turizmus fej-
lesztése a megye idegenforgal-
mi koncepciójába is jól illeszke-
dik. Baldauf Csaba, a Kolping
Hotel igazgatója köszönetet

mondott a megbízható partne-
reknek, a szálloda dolgozóinak,
hogy határidõre, a költségkere-
teket tartva sikerült elvégezni a
17 éve épült ház teljes felújítá-
sát. Említést tett további, az
uszodát és a gyógyászati rész-
leget érintõ modernizációról is.
A házat Kövesi Ferenc, a Ma-
gyar Kolping Szövetség orszá-
gos egyházi elnöke paptársaival
szentelte meg.

850 MILLIÓS BERUHÁZÁS A KOLPING HOTELBEN

Most a Gizella-ház újult meg

NOVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
SOK SZERETETTEL VÁR MINDEN ÉRDEKLÕDÕT

A XXV. GÖCSEJI ARATÓNAPOK RENDEZVÉNYEIRE

2013. JÚLIUS 12-13-14-én
PROGRAM:
Július 12. Péntek Elõesti bál, játszik: ZÉRÓ Együttes

Július 13. Szombat
8.30 órától Gyülekezés a Sportpályánál, Arató Kupa, Fõzõverseny kezdete
9.00 órakor XXV. Kézikaszás Arató- és Cséphadarós Cséplõverseny megnyitója 

Kivonulás az aratómezõre, aratás
13.00 órától Gulyásparti
14.00–18.00 óráig Grafológiai gyorselemzés, gyermekrajzelemzés, kártyajóslás 
14.00 órától Cséphadarós cséplõverseny
15.00 órától Hagyományõrzõ együttesek mûsora
Kb. 19.00 órakor Eredményhirdetés
21.00 órától Aratóbál, játszik: a FÁRAÓ Együttes, benne 22.00 órakor Tûzijáték  

Július 14. Vasárnap

11.00–16.30 óráig Sportlövészet (verseny ifjúsági és felnõtt kategóriákban)
12.00 órától Íjászat és tevegelés a sportpályánál
12.30 órától Off road show (terepjáró-bemutató, autózási lehetõséggel

a sportpálya mellett)
13.00–16.00 óráig „Egészség-sátor” (vércukor-, koleszterin- és vérnyomásmérés) 
13.30 órától Kutyabemutató a sportpályán
14.00–18.00 óráig Grafológiai gyorselemzés, gyermekrajzelemzés, kártyajóslás 
14.15 órától Gubinecz Ákos, valamint a Tini Girls tánccsoport mûsora 
15.00 órától Varnyú Cantry zenekar interaktív gyermekmûsora
16.00 órától Sógorok együttes mulattat
16.50 órakor Sportlövõverseny eredményhirdetése
17.00 órától Trabarna humorista mûsora
17.45 órakor Air-Show, Veres Zoltán Európa-bajnok mûrepülõ bemutatója
18.00 órától Barátságos labdarúgó-mérkõzés
20.00 órától KÁRPÁTIA Együttes koncertje

A PROGRAMOK LÁTOGATÁSA DÍJTALAN!

A rendezvény alatt: kézmûves bemutatók, játszóház, vidámpark, vásár, ugráló, csúszda, élõcsocsó, trambulin,
valamint látogatható a helytörténeti kiállítás. A programok látogatása díjtalan! 

A rendezvény fõvédnöke: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter

Versenyfelhívás, jelentkezési lap, további részletek: www.nova.hu

A XXV. GÖCSEJI ARATÓNAPOK RENDEZVÉNYEIRE

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.



KRÓNIKA 3RÉGIÓ

A pályázat meghirdetése és benyújtása a Za-
la Megyei Közgyûlés 9/2000. (IV. 18.) KR rende-
lete alapján 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 megyé-

ben,
– érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezik

valamelyik pécsi egyetem vagy fõiskola nappali ta-
gozatán, illetve tárgyévben felvételt nyert és
megfelel azon egyetem és fõiskola kollégiumi fé-
rõhely elbírálási szempontjainak,

– kollégiumi helyét nem fegyelmi okból veszí-
tette el, és

– akit nem zártak ki a 9/2000. (IV. 18.) KR ren-
delet 3. § (4) bekezdésében foglalt szabályok
megszegéséért. (Amennyiben a hallgató bármely
okból nem tart igényt az általa elnyert férõhelyre,
köteles postafordultával azt jelezni a pályázat ki-
írójának. A férõhely másnak nem adható át.)

2. A pályázat elbírálásának szempontjai:
– a hallgató szociális körülményei, melyek a kol-

légiumi ellátást indokolttá teszik. 
– a hallgatónak az elbírálást megelõzõ félévben

elért jó tanulmányi eredménye (elsõ évfolyamos
hallgató esetén az érettségi eredménye), válasz-
tott szakterületével vagy más tanulmányaival ösz-
szefüggõ 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 bi-

zonyítvány másolata, valamint felsõoktatási intéz-
mény igazolása a felvételrõl,   

– tanulói jogviszony igazolása (iskolalátogatási
igazolás)

– a jövedelem típusának megfelelõ igazolások
(munkáltatói kereset, APEH jövedelemigazolás),
nyugdíj és nyugdíjszerû rendszeres szociális ellá-
tásokról szóló igazolás, önkormányzat, munkaügyi
szervek által folyósított pénzbeli ellátásról szóló
igazolások, és egyéb, a kollégiumi ellátást indoko-
ló (pl. egészségügyi rászorultságról szóló) doku-
mentumok.

Az adatlap átvehetõ, illetve igényelhetõ meg-
címzett, felbélyegzett válaszborítékkal a Zala Me-
gyei Önkormányzati Hivatal Szervezési Osztályán
(8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.), vagy le-
tölthetõ a Zala Megyei Önkormányzat honlapjáról
(www.zala.hu).

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

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

4. A pályázatok beérkezésének határideje:
2013. augusztus 10.      

A pályázók értesítése az elbírálásról: 2013.
augusztus 31-ig.

5. A pályázati felhívás kiírásait figyelmen kí-
vül hagyó pályázó automatikusan kizárja magát
a részvételbõl. 

6.  Egyéb:
A kollégiumi férõhely egy tanítási évre vo-

natkozik.
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. E szabály
megszegése kizárást jelent a tanulmányok teljes
idejére.

Azonos feltételek esetén elsõbbséget élvez-
nek a megye kisebb településén élõ hallgatók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi férõhelyeire

Mint mondta a negyedik alka-
lommal megrendezésre kerülõ
program Balatongyörök és a kör-
nyék római kori múltjának meg-
idézésén keresztül a Szépkilátót,
Felsõ-hegyet, Bece-hegyet és
azok környezetét is aktívan bekap-
csolja a rendezvényhelyszínek kö-
zé, és ezáltal hozzájárul a környé-
ken vendéglátással foglalkozó vál-
lalkozók forgalmának élénkítésé-
hez is. A korábbi évek tapasztala-
tait felhasználva ezúttal külön-kü-
lön napot szentelnek a IV. Római
kori vigasságoknak, illetve a Nyi-
tott pincék napja programsorozat-
nak. Pénteken a közösségi háznál
elsõsorban a gyermekeknek kínál-
nak játszóházi és egyéb progra-
mokat. A felnõttek a lakomasátor-
ban kapnak gasztronómiai ízelítõt
a római kor ételeibõl, italaiból és
az ehhez kapcsolódó szokásokból.

A római lako-
mát a zalaszent-
mihályi nótakör
tagjai kísérik ze-
neszóval. A gaszt-
ronómiai hagyo-
mányok feleleve-
nítését Apicius
szakácskönyve
alapján eredeti
receptek felhasz-
nálásával céloz-
zák meg. A két-
napos családi

program szombaton új erõre kap.
A június 29-ei rendezvényhez nyi-
tott pincék borkóstoló túra kap-
csolódik, amelyen fesztiválpohár
vásárlásával délutántól Dottó kis-
vonattal és gyalogosan a „római
borút” mentén, a györöki pincék-
be látogathatnak el az érdeklõdõk,
ahol finom borokkal várják a ven-
dégeket a borosgazdák. Idén dél-
után háromtól este nyolcig folya-
matosan, félóránként indul majd a
dottós pincejárat. 

– Lesznek az egész nyarat át-
ívelõ rendezvények Balatongyö-
rökön? 

– Természetesen. A Jazz Fiesta
2013 V. Nemzetközi Jazz Fesztivál
keretében július 4-étõl augusztus
22-éig minden csütörtökön este
szól majd a jazz és a dixiland mu-
zsika a templom alatti dísztéren.
Ez a programsorozat már több

éves tradícióval rendelkezik, idén
nyáron is neves hazai és külföldi
együttesek, formációk – pl. Peet
Project, Benoit Martiny Band,
Gyárfás trió stb. – lépnek föl Varga
Endre ötletadó, fuvolamûvész, ze-
nepedagógus koordinálásával. A
megvilágított templom melletti
romantikus helyszín immár évrõl-
évre tömegével vonzza a törzskö-
zönséget nem csak Balatongyö-
rökrõl, hanem a környékrõl és tá-
volabbról is. Számunkra fontos a
helybeliek szórakoztatása is, ezért
szervezünk Szent Iván-éji civil pik-
niket június 23-án vasárnap dél-
utántól. Az erdõ szélén, a szalon-
nasütõ mellett összegyûlik majd a
falu apraja-nagyja, civil közössé-
gek, hogy erõsítsük egymásban az
összetartozás érzését, hogy még
sikeresebb, még eredményesebb
szezonnak örvendhessünk. Ezen a
varázslatos éjszakán szerepet kap-
nak majd a tündérek, boszorká-
nyok, valamint a finom ételek és
italok is.

BALATONGYÖRÖK BORÚTJÁT VÉGIGJÁRVA:

IV. Római kori vigasságok – Nyitott pincék napja
Nagyon gazdag Balatongyörök nyári eseménynaptára. Már a sze-

zon elõtt útjukra indulnak a programok, a lakosság, majd pedig az
üdülõvendégek szórakoztatására is. Szeretettel várunk mindenkit jú-
nius utolsó hétvégéjén a festõi szépségû Szépkilátón, a 71-es fõút
mellett, ahol negyedik alkalommal idézzük fel Balatongyörök római
kori emlékeit – invitált Villányi Éva, a helyi mûvelõdési ház vezetõje. 

A zsûritagok között jeles nép-
zenész, népzenekutató, zeneszer-
zõ, zenetanár és együttesvezetõ
is helyet kapott. A megbecsülésre
az is okot adott, hogy
a Bodzavirág Népdal-
kör újabb Aranypáva-
díjjal gazdagodott.

Alsóõrstõl Madara-
sig, Dinnyéstõl Bala-
tonfüredig, Sárosdtól
Mezõtúrig, Keme-
nesmagastól Német-
falun át Dunapatajig
az országból 15 dalkör,
népdaléneklõ egyesü-
let és zenekar utazott
Alsópáhokra. Zala me-
gye településeit zala-
egerszegi, zalaapáti,
csesztregi, zalabéri és
hévízi dalos ajkú cso-
portok képviselték. A
Magyar Kórusok és Ze-
nekarok Szövetsége –
KÓTA és Alsópáhok
község szervezésében
zajló programot a
Nemzeti Kulturális Alap Közmûve-
lõdés és Népmûvészet Kollégiuma
is támogatta. 

Dr. Fehér Anikó mûsorvezetõ
elmondta: a szervezõként is nagy
sikerrel vizsgázó, a különbözõ kul-

turális rendezvényeken évi 25-30
alkalommal föllépõ Bodzavirág
Népdalkör tagjai nem csak a ha-
gyományõrzés értékeire figyelnek,

de sok baráti, családi közös prog-
ramot is szerveznek a próbákon és
szerepléseken kívül. Szívesen éne-
kelnek Magyarország minden táj-
egységérõl származó nótákat, ám
leggyakrabban Zala és Somogy

megye népdalkincsébõl és az er-
délyi népdalok gyûjteményébõl
válogatnak ritkán hallott, kevésbé
ismert dalokat, amelyeket sokszor
nem csak kottából, hanem eredeti
felvételek meghallgatásával tanul-
nak és adnak elõ. A több rádiófel-
vétellel büszkélkedõ dalkör elsõ
önálló CD-albuma „De szépen
szól…” címmel hat éve, a második
CD-lemeze: „Napra csillag jár az
égen” címmel tavalyelõtt jelent
meg. Október elsõ szombatján is-
mét helyszínt biztosítanak a Zene
Világnapján a KÓTA szervezésében
tartott országos népzenei hang-
versenyének. 

Czigány Sándor, a barátságos és
vendégszeretõ község polgármes-
tere a mintegy háromszáz résztve-
võt köszöntve kiemelte: Vaseger-
szegen tartotta központi világnapi
ünnepségét a Magyar Vöröske-
reszt, ahol a III. Országos Találkozó
alkalmával Alsópáhok elnyerte a
„Humanitárius Település” címet. Az
elismerést azon falvak kaphatják
meg, akik segítik a nehéz helyzet-
ben élõket, fontosnak tartják az
egészségre nevelést, beleértve a
véradásra mozgósítást, az elsõse-
gély-nyújtási ismeretek terjeszté-
sét, s mindezt a fiatalok bevonásá-
val valósítják meg. 

Alsópáhokon az ifjabb generáció
bevonását ugyancsak fontosnak
látják a népzene, a néphagyomány,
a népmûvészet értékvilágába. A
honi gyönyörû népdalkincsünket
magas színvonalon terjesztõ dalos
csoportok vendégül látását azért is
vállalták, mert kötelességüknek
tartják megõrizni és átadni a nép-
dalok forráskincsét.

Rangot és egyben megbecsülést is jelentett Alsópáhoknak, to-
vábbá a Füle Jánosné Kiss Hajnalka és Tányéros Józsefné Dudás Csil-
la szakmai vezetésével, 14 évvel ezelõtt alapított, négyszeres Arany-
páva-díjas, háromszoros minõsített nagydíjas együttesüknek: a Bo-
dzavirág Népdalkörnek, hogy május utolsó hétvégéjén õk lehettek a
házigazdái az Országos Népzenei Gálaszintû Minõsítõ Aranypáva
Nagydíjas Versenynek és hangversenynek, amit a dr. Szántó Imre
általános iskola nemrég modernizált termében tartottak.

ORSZÁGOS NÉPZENEI MINÕSÍTÕ VERSENYGÁLA

Alsópáhokon díszelgett az Aranypáva

– Elõször is szeretném megkö-
szönni mindenkinek, akik kézje-
gyûkkel demonstrálták, hogy
egyetértenek a rezsicsökkentés-
sel. Az akció június végéig tart, és
az a célunk, hogy minél több alá-
írással jelezzük, hogy a magyar
társadalom döntõ többsége
egyetért ezzel – mondta Mannin-
ger Jenõ.

– Július elsejétõl újabb rezsi-
csökkentés várható. Mire terjed
ki ez pontosan?

– A korábbi gáz- és villanytari-
fa-csökkentés mellett a jövõ hó-
naptól sor kerül a víz és szennyvíz
árának csökkentésére is. Ez azért
is nagyon fontos, mert Zala
megyében is vannak olyan terü-
letek – például Keszthely és kör-
nyéke –, ahol ezer forint felett
van a víz köbméterára. Így van-
nak olyan családok, akik több
mint tízezer forintot fizetnek ha-
vonta a vízért. A rezsicsökkentés-
sel több ezer forint megtakarítás-
ra lesz lehetõség.

Tudjuk, hogy problémák van-
nak a szemétszállítási díjjal is –
folytatja. – Van néhány olyan te-
lepülés a megyében, ahol a két-
hetenkénti gyûjtés helyett beve-
zették a hetenkénti elszállítást,
így az egy hónapra kifizetett ösz-
szeg emelkedett. Azt szeret-

nénk, ha rendezõdne a szemét-
szállítási szolgáltatás. Az ÁNTSZ
uniós jogszabályokra hivatkozva
ragaszkodik a heti gyûjtéshez,
így az egyeztetõ tárgyalások
még folyamatban vannak. De a
szemétszállítás díja így is lénye-
gesen csökkenni fog. Az erre vo-
natkozó törvénymódosítás lé-
nyege, hogy a szemétszállítási
díjaknál a 2012. áprilisi árakat ve-
szik a tízszázalékos csökkentés

alapjául. A szolgáltatók júliustól a
tavalyi áprilisi ár 4,2 százalékkal
megemelt összegének a 90 szá-
zalékát kérhetik a szemétszállí-
tásért.    

– Számítások szerint mintegy
kétmillió aláírás várható orszá-

gos szinten a rezsicsökkentés
mellett. Miért tartják fontos-
nak ezeket a kormányzati lé-
péseket?

– Magyarországon az embe-
reknek az elmúlt tíz évben az
európai átlag felett kellett a re-
zsit fizetniük. Ez legérzéke-
nyebben az alacsony keresetû
családokat, a nyugdíjasokat
érintette, ezért úgy gondoljuk,
segítséget tudunk nyújtani a re-
zsicsökkentéssel sok-sok család-
nak. Az elmúlt hónap tapaszta-
lata, hogy a társadalom támo-
gatja ezt a kezdeményezést.
Olyan emberrel nem is találkoz-
tunk, aki nem értett egyet ezzel
a kezdeményezéssel.  Csupán
olyanok akadtak, akik azt mond-
ták, semmit nem szeretnének
aláírni, ezt pedig tudomásul
vesszük.  
Egyébként Nyugat-Európában

különbözõ politikai körök is felve-
tették már, hogy csökkenteni kel-
lene a közmûdíjakat, tehát nem
elszigetelt jelenségrõl van szó.
Nemzetközi viták ugyan várható-
ak, hiszen nagy multinacionális cé-
gek érintettek a rezsicsökkentés-
ben, ezért nagyon fontos, hogy
lássák a nagy társadalmi összefo-
gást ebben a kérdésben – fogal-
mazott Manninger Jenõ. 

Folyik az aláírásgyûjtés a rezsicsökkentésért Zala megyében is.
Mint Manninger Jenõ országgyûlési képviselõtõl, a Zala Megyei Köz-
gyûlés elnökétõl megtudtuk választókerületenként mintegy húsz-
ezer aláírás jött össze eddig, megyei szinten közel hatvanezer vár-
ható. A következõ néhány hétben még várják az aláírásokat.

AZ EURÓPAI ÁTLAGNÁL JOBBAN EMELKEDTEK A KÖZMÛDÍJAK

Újabb rezsicsökkentés várható

Manninger Jenõ
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– Mindez nagy öröm számunk-
ra. Az illegális szeméttelep felszá-
molását szolgáló projektben
ugyan tevõlegesen nem veszünk
részt, de elõnyeit és eredményeit
a településünkön élõk élvezhetik
majd – mondja Kovács Károlyné,
Pusztamagyaród polgármestere. –
Egyhektáros területrõl távolítják a
hulladékot, amit három osztály-
ban különítenek el. A veszélyes
hulladékok (a kidobott elemek,
hûtõk és tévék stb.) egy ilyen típu-
sú lerakóba kerülnek, az egyéb
hulladékokat a zalabéri depóba
szállítják, és lesz, amit itt földelnek
el. A projekt fontos eleme a rekul-
tiváció, a környezet helyreállítása,
ami tulajdonképpen parkosítást,
növények telepítését foglalja ma-
gában. Óriási dolog ez települé-
sünk életében, mivel megszépül,
megjavul, egészségesebbé és él-
hetõbbé válik természeti környe-
zetünk. A projektet ötéves
utánkövetési idõszak kíséri majd,
ami garancia arra, hogy a helyreál-
lított terület tisztasága, rende-
zettsége továbbra is megmarad-
jon. Sajnos, nem minden történés
ennyire örömteli falunkban. 

– Miért mondja ezt?
– Saját bevételünk minimális, az

emberek munka nélkül vannak,
zömmel segélyezettek. Úgy ér-
zem, éppen olyan nehéz helyzet-

ben vannak, mint az önkormány-
zat. Az idei költségvetésünkben
éves szinten kilencmillió forint hi-
ányzik, ami havi bontásban 750
ezer forint mínuszt jelent. Emiatt
nagy nehézségekbe ütközik köte-
lezõ feladataink finanszírozása.
Nagy könnyebbség ugyanakkor,
hogy iskolánkat átvette az állam.
Önkormányzati fenntartásban ma-
radt az iskolai melegítõkonyha és
a hozzátartozó ebédlõ, az iskolai-
községi könyvtár valamint az óvo-
da, melyek költségeit viszont vi-
selniük kell. Ráadásul az iskolások
és óvodások háromnegyed része
szociális helyzetükbõl adódóan in-
gyen étkezik. Ezért okoz gondot a
havi 750 ezer forint hiánya költ-
ségvetésünkbõl. 

– Találtak-e megoldást a prob-
léma enyhítésére?

– Korábban is voltak nehézsé-
geink a számlák folyamatos teljesí-
tésével, amit még idõben rendez-
ni tudtunk az önhiki-bõl juttatott
támogatásból. Most viszont nem
tudjuk, mikor írnak ki ilyen pályá-
zatot. Nagyon aggódunk, mikor
váltja be ígéretét valamelyik szállí-
tó, hogy több árut nem hoz. Akkor
mibõl készítünk majd ebédet?
Ezért azt a megoldást választot-
tuk, hogy az óvoda szomszédságá-
ban létesítettünk egy négyezer
négyzetméteres konyhakertet,

ahol a közétkeztetéshez szüksé-
ges zöldségeket (sárgarépa, fe-
hérrépa, hagyma, fokhagyma,
bab, sóska, retek, kapor, burgonya
stb.) termeljük meg. A 24x7 méte-
res fóliasátorban pedig paprikát és
paradicsomot nevelünk. Ezáltal,
ha az idõjárás is úgy engedi, bizto-
sítani tudjuk az éves zöldség-
igényt a napi 210–230 adag ebéd
elõállításához. Így adagonként
száz forint megtakarítást érhe-
tünk el.

– Kik mûvelik meg a kertet?
– A közmunkaprogram segítsé-

gével foghatunk bele a konyha-
kerti növénytermesztésbe. Ennek
egyik célja az önellátás megte-
remtése, amivel részben egyet is
érthetünk. A közétkeztetés finan-
szírozása ugyanakkor állami támo-
gatás nélkül nem lehetséges. A
közmunkaprogram másik hozadé-
ka, hogy munkát biztosít hátrá-
nyos helyzetû lakóinknak, hiszen
ennek keretében mûvelik meg a
konyhakertet. A közfoglalkozta-
tottak másik csoportja pedig az
utak, vízelvezetõ árkok, parkok,
terek rendszeres kaszálásán, gon-
dozásán dolgozik. 

Forráshiányos önkormányzat-
ként hitelt nem kapunk a bankok-
tól, az uniós pályázatok márpedig
utófinanszírozottak. Sajnos ez mi-
att két nyertes pályázatról kellett
lemondanunk, mert olyan támo-
gatókat sem találtunk, akik meg-
elõlegezték volna a kiadásokat.
Ezért nem tudtuk kialakítani a he-
lyi néprajzi gyûjteményt az óvoda
tetõterében, sem elvégezni a
templom külsõ felújítását.

PUSZTAMAGYARÓDON FELSZÁMOLJÁK AZ ILLEGÁLIS SZEMÉTTELEPET

A tisztább és élhetõbb környezetért

Õsi vadászati módszerekkel –
solymászattal, agarászattal, íjá-
szattal – ismerkedhettek meg az
érdeklõdõk Nagypáliban május
utolsó szombatján. A zalai telepü-
lés második alkalommal adott ott-
hont a háromnapos magyar–arab
solymásztalálkozónak, mely Buda-
pesten kezdõdött, Sümegen és
Hévízen folytatódott, harmadik
nap pedig Nagypáliban ért véget.
A megújuló energiák alkalmazása
terén élen járó településre Szaúd-
Arábiából, Szudánból, Líbiából, Tu-
néziából, Törökországból, de
Bécsbõl és Londonból is érkeztek
vendégek ez alkalomból.

Köcse Tibor polgármester kö-
szöntötte elsõként az egybegyûlte-
ket, majd azt hangsúlyozta, hogy a
világ szellemi kulturális örökségé-
nek részét képezõ solymászat nem-
zeteket köt össze, és ez a kapcsolat
kulturális, turisztikai és gazdasági
együttmûködéseket is teremthet

az országok között. Az elõzõ két
nap eseményeit felidézve elmond-
ta, hogy a budapesti rendezvényt V.
Németh Zsolt, vidékfejlesztéséért
felelõs államtitkár nyitotta meg, aki
a solymászat több ezer éves hagyo-
mányait méltatta. A polgármester
azzal folytatta, hogy a sümegi talál-
kozó mellett a nagypáli rendezvény
is azt szolgálja, hogy az érdeklõdõk
megismerjék ezt az õsi vadászati
módot, a ragadozó madarak idomí-

tásában, gondozásában rejlõ embe-
ri tudást. Köcse Tibor szólt arról is,
hogy Nagypáli önkormányzata és a
rendezésben részt vevõ szerveze-
tek idegenforgalmi együttmûkö-
désben is gondolkodnak a soly-
másztalálkozó helyszíneinek bekap-
csolásával. Mint mondta, ehhez és a
solymásztalálkozó folytatásához az
államtitkártól és a líbiai delegáció
vezetõjétõl is biztatást kaptak Bu-
dapesten. Ennek okán Nagypáliban
idén augusztusban elsõ alkalommal
rendezik meg a nemzetközi hõlég-
ballon-találkozót.

Vigh László országgyûlési képvi-
selõ beszédében kiemelte, hogy a
honfoglaló magyarok a méltatlanul
elfeledett sólyomnak köszönhetõ-
en is érkeztek a Kárpát-medencé-
be. Olyan helyen telepedhettek le,
melynek felszíne alatt Európa leg-
nagyobb édesvízkincse rejlik, és
amely kiválóan alkalmas mezõgaz-
dasági termelésre. Mint fogalma-
zott, nem véletlenül foglalkozik a
jelenlegi parlament azzal, hogy ez a

kiváló minõségû föld a magyar föld-
mûvelõk tulajdonában maradjon. A
föld az élelmiszerszerzés egyetlen
forrása, ami a világ növekvõ lakos-
sága tekintetében nagy jelentõség-
gel bír. Ha jól sáfárkodunk ezzel a
vagyonnal, akkor az ország és a me-
gye is sikerre van ítélve, hangsú-
lyozta.

Gsam Elseed Ibrahim Mohamed,
a szudáni Afrikai Nemzetközi Egye-
tem informatikai tanszékének pro-
fesszora köszöntõjében arról be-
szélt, hogy sok idõt töltött Magyar-
országon, mert itt tanult, és azóta
is szívesen jön ide.    

Bolek Zoltán, a Magyar Iszlám
Közösség elnöke azt hangoztatta,
hogy a solymászat, az agarászat és
az íjászat évezredes összekötõ ka-
pocs a Keletrõl érkezõ magyarság
és az iszlám, arab világ között.
Méltatta az együttmûködést Nagy-
pálival, és mint mondta, bíznak ab-

ban, hogy a turisztikai és gazdasági
kapcsolatok is erõsödhetnek az
ilyen találkozók által. 

Rózsás Miklós, a Göcsej-Hegyhát
Leader Egyesület munkaszerveze-
tének elnöke jó szórakozást kívánt
a programokhoz, melyet a Darányi
Ignác-terv pályázati forrásából tá-
mogattak.     

Gasztonyi Dániel mestersoly-
mász, a Magyar Solymász Egyesület
tagja a Csongrád megyei Szankról
érkezett a solymásztalálkozóra más
madarak mellett Presztízs névre
hallgató szirti sasával.

– A solymászatot közösen tanul-
tuk az arabokkal a perzsáktól. Ná-
lunk sajnos elfelejtõdött, de az arab

országokban a mai napig gyönyörû-
en megmaradt ez a kultúra. Ezért is
fontos célunk, hogy itthon is a régi
fényében tündökölhessen a soly-
mászat, ami ragadozó madarakkal
történõ vadászatot jelent –
mondta. 

A helyiek is örültek a rendez-
vénynek, persze már hozzászokhat-
tak ahhoz, hogy Nagypáliban min-
dig valami különleges történik.
Köcse Zsigmond nyugdíjas azt
mondta, minden rendezvényre el-
látogat. Szeret itt lakni, a semmiért
sem hagyná el a települést, mely
annyit fejlõdött az elmúlt években,
hogy azt meg sem lehet mondani. 

A solymásztalálkozó más tele-
pülések lakóinak figyelmét is fel-
keltette. Mészáros Tünde nagyka-
nizsai lakossal a lakópark kilátó-
dombjánál beszélgettünk. Ez egy
különlegesen kialakított park, ahol
a négytornyú vár, a gombaházak, a
Kneipp felülettel ellátott sétány
egyaránt kikapcsolódást nyújt a
felnõtteknek és gyerekeknek.
Csend, béke és nyugalom, igazán
irigylésre méltó a település, mond-
ja a kanizsai hölgy, akinek a rendez-
vény is nagyon tetszett, különösen
az íjász- és a solymászbemutató a
„gyönyörû madarakkal”. 

Nagypáli, Európa második leg-
jobb „zöld” faluja. A település 2011-
ben nyerte el ezt a megtisztelõ cí-
met. 2012-ben az ötezer alatti tele-

pülések versenyében elsõ lett a ha-
zai Napkorona bajnokságon. A
megújuló energiák felhasználása
iránti nagyfokú elkötelezettség,
amerre csak nézünk a faluban, tet-
ten érhetõ. Elég csak ellátogatni az
ökocentrumba, vagy az önkor-
mányzati hivatalt is magába foglaló
közösségi házba. Az utóbbi tetején
levõ napkollektor már megszokott
látvány, nem úgy az udvaron álló
„napraforgó”, ami egyetlen az or-
szágban. A fémoszlopon egy a vi-
rágra hasonlító szerkezet áll, hu-
szonkét nagyméretû napelemmel.
Ez látja el árammal a közösségi há-
zat, és a tér megvilágítását szolgáló
LED-es fényforrású villanyoszlopo-
kat. Az önkormányzat által vásárolt
elektromos kismotort is ezzel az
energiával töltik fel. A jármûvet a
falugondnok használja. A közösségi
házban egy nagyteljesítményû fael-
gázosító kazán gondoskodik a fû-
tésrõl. 

A költségek csökkentésére kí-
sérleti jelleggel kéthektárnyi terüle-
ten japán energiafüzet telepítettek.
A növény fûtõértéke több mint
kétszerese a fáénak. Ez az ültet-
vény a jövõben 25–30 családi ház
éves fûtését fogja biztosítani. A
folytatásban biogáz-elõállítást és
egy speciális szélgenerátor üzembe
helyezését is tervezik. A község
nagymértékû fejlõdése nem való-
sulhatott volna meg sikeres pályá-
zatok nélkül. Nagypáli ebben is
élenjár, ahogy a sportban is; nõi fo-
cicsapatuk a megye egyetlen NB I-
es csapata jelenleg. 

Köcse Tibor végül azt hangsú-
lyozta: Nagypáli a megkezdett
zöld út falufejlesztési programjá-
nak elképzeléseit valósítja meg,
amelynek végcélja a gazdaságilag
önellátó, megjelenésében szép és
élhetõ falu legyen.

Antal Lívia

MAGYAR–ARAB SOLYMÁSZTALÁLKOZÓ AZ ÖKOFALUBAN

Nagypáli: összhangban a természettel

Pusztamagyaródon illegális hulladéklerakót számolnak fel a
Zalaispa projekt keretében. A hulladékgazdálkodási társulás a minap
vette át a munkaterületet, ahol a pályázati támogatás segítségével
hamarosan megkezdik az érintett terület rendezését, a környezet
helyreállítását. 
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– A Zalavíz 2012-es teljesítmé-
nye változó törvényi keretek elle-
nére is stabil gazdálkodást muta-
tott – kezdte beszámolóját Nagy
András vezérigazgató. – A társa-
ság a tavalyi évben eredménye-
sen gazdálkodott, és zökkenõ-
mentesen biztosította szolgálta-
tásait fogyasztóinak. A 2012. évre
kitûzött minõségcélok megvaló-
sultak: Zalaegerszegen és 13 kör-
nyékbeli településen ivóvízminõ-
ség-javító projekt indult el, a
KEOP pályázat keretében megva-
lósuló fejlesztés befejezése 2015-
re várható. A zalaegerszegi
szennyvíztisztító telepen elké-
szült az a hulladékfogadó, amely-
lyel a termelt biogáz meny-
nyiségét növelni tudjuk, így
a helyben termelt energia a
vállalat 15 jármûbõl álló CNG
flottájának üzemeltetésén
túl, Zalaegerszeg város
ökoprogramjának részeként
a helyi tömegközlekedésben
is egyre nagyobb szerepet
kap a közeljövõben.

A szolgáltatónál tavaly
több mint 5 millió köbméter
vizet értékesítettek, míg 4,3
millió köbméter szennyvizet
tisztítottak meg, ami nagy-
ságrendileg az elõzõ évi
mennyiségek és bevételek
szinten tartását jelenti. Az el-
múlt idõszakban tervszerûen
végzett karbantartási munkák
eredményeként az elõzõ évhez
képest kisebb összeget kellett hi-
baelhárításra fordítani. A fogyasz-
tók fizetési hajlandósága az el-
múlt idõszakban némileg javult, a

kinnlevõségek az elõzõ év hason-
ló idõszakához képest 6,8 száza-
lékkal csökkentek.

Mi várható 2013-
ban? A társaság el-
sõdleges célkitûzése
az új szabályozások-
nak történõ megfe-
lelés, a mûködési
engedély kérelmet
május 28-án benyúj-
totta a Zalavíz a Ma-
gyar Energetikai és
Közmûszabályozási
Hivatalnak (MEKH).
A MEKH a beérkezett kérelmek el-
bírálását követõen dönt, hogy
mely víziközmû-vállalatok szolgál-

tathatnak a jövõben közép és
hosszú távon. A törvény célja,
hogy elõsegítse a hatékony mû-
ködést a víziközmû-szektorban,
így kizárólag olyan társaság foly-
tathat víziközmû-szolgáltatást,
amely a mûködéshez szükséges,

törvény által elõírt szigorú szak-
mai és minõségbiztosítási elõírá-
soknak megfelel, valamint ren-
delkezik közép távon 150 ezer
felhasználói egyenértékszámmal.
A Zalavíz Zrt. a régióban stabil,
minõségi szolgáltatást nyújtó vál-
lalat kíván lenni, területileg egy-
befüggõ, magas színvonalú, a fo-

gyasztó számára elõ-
nyös szolgáltatási kör-
nyezet kialakításával.
Az idei év fõ fejlesztési
célja az ügyfélkapcso-
latok területe lesz. Az
év folyamán a vállalat
továbbfejleszti elekt-
ronikus ügyfélszolgá-
latát, emellett a tulaj-
donos önkormány-
zatoknak és partne-

reknek a hatékony és gyors infor-
mációáramlást elõsegítõ online-
felület bevezetését tervezi.

A Zalavíz Zrt. vezetése elköte-
lezett a kormány által meghatá-
rozott, július elsejétõl bevezetés-
re kerülõ rezsicsökkentés mellett,
melynek hatásait és költségét a
2013-as üzleti terv elkészítésekor
figyelembe vette.

Május 30-án tartotta Zala megye legnagyobb önkormányzati tu-
lajdonú társasága évi rendes közgyûlését, amelyen a tulajdonosok
betekintést nyerhettek a részvénytársaság 2012-es üzleti évébe,
valamint a 2013-as üzleti tervébe is.

BESZÁMOLÓ A ZALAVÍZ ZRT. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉSÉRÕL

A magyar és horvát partner-
séggel megvalósuló projekt célja,
hogy segítse a határtérség sze-
replõit – a kis- és közepes vállal-
kozásokat, non-profit szervezete-
ket, magasan képzett munkanél-
külieket – saját projektjeik kidol-
gozásában, és felkészítse õket a
jövõbeli európai uniós források le-
hívására.

Elsõ lépésként 2013. május 7-
8-án a Zala Megyei Vállalkozás-
fejlesztési Alapítvány Vonyarc-
vashegyen szervezett tréninget,
melyen a projektpartnerek megis-
merhették az Európai Unió által fi-
nanszírozott programokat és a je-
lenlegi programozási idõszak ma-
gyar tapasztalatait.

2013. május 28-29-én, Csák-
tornyán folytatódott a képzés,
melynek témája az Európai Bi-
zottság által kidolgozott „Practical
Guide” (PRAG) gyakorlati alkal-
mazása volt. Ez az Európai Kö-
zösségek külsõ segítségnyújtásra
vonatkozó szabályozását jelenti.

A képzések során szerzett is-
meretek továbbadása érdekében
a projektpartnerek újabb tan-
folyamokat szerveznek õsszel a
határ mindkét oldalán az önkor-
mányzatok, civil szervezetek, a
kis- és közepes vállalkozások
valamint a magasan képzett mun-
kanélküliek számára. A témakörök
vállalkozásindítás, pályázatírás,
uniós eljárások, pályázati rend-
szerek ismeretanyagai lesznek. 

A magasan képzett horvát
munkanélkülieknek olyan képzést

is tartanak, ahol virtuális pályázati
felhívás elkészítése és az értéke-
lési kritériumok kidolgozása
lesznek a feladatok. 

Emellett egynapos tanulmányi
utat szerveznek Horvátországba a

trénerek és a pályázati felhívás
nyertesei részére, akiknek egy
gyakorlati hetet is biztosítanak
Magyarországon. 

A projekt vezetõ partnere a
PORA Drávamente és Prigorje
Fejlesztési Ügynöksége. A partne-
rek: a Medimurje Megye Fejlesz-
tési Ügynöksége, Varasd Megyei
Gazdasági Kamara valamint
magyar részrõl, a Zala Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara továb-
bá a Zala Megyei Vállalkozásfej-
lesztési Alapítvány.

Az elmúlt évben sikeresen lezárult EU Compass projekt ered-
ményeire és tapasztalataira építve a Zala Megyei Vállalkozásfej-
lesztési Alapítvány a Magyarország–Horvátország IPA Határon
Átnyúló Együttmûködési Program 2007–2013 keretében EU
Compass2 elnevezéssel folytatja a megkezdett munkát.

EU Compass2 – horvát–magyar projekt

Határokon át az uniós forrásokért(Folytatás az 1. oldalról.)
Az emléknap a helyi Capella ka-

marakórus vendéglátásában a II.
Baráti Kórusok Találkozójával foly-
tatódott. Pozsegovits Borbála, a
helyi mûvelõdési ház vezetõje, a
kórus tagja mutatta be az idén tíz-
éves fennállását ünneplõ mûvé-
szeti csoportot. Elmondta, 2003
decemberében alakultak azzal a
céllal, hogy a zene segítségével,
közösségteremtõ erejével örömet
szerezzenek a muzsikát kedvelõ
embereknek. Ennek jegyében vál-
lal a Galuska Sándor vezette kórus
fellépéseket egyházi ünnepeken a
templomban, és más helyi rendez-
vényeken, de rendszeres vendégei
a környezõ települések által szer-
vezett bemutatóknak is. 

Munkájuk komoly szakmai elis-
merésének tekintik, hogy 2006-
ban a hévízi Bordalfesztiválon a
zsûri különdíját érdemelték ki,
majd 2007-ben a Zala Megyei Mû-
vészeti Fesztivál komolyzenei be-
mutatóján nívódíjat kaptak. 2008-
ban és 2011-ben az országos kó-
rusminõsítésen kategóriájukban a
legmagasabb, „Arany Dicsérettel”
fokozatot érték el. 

A rendezvényt a Pannonhalmi
Bencés Gimnázium Fiúkórusának
koncertje zárta.

Kórus-
találkozó
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Mint azt a kötetbemutatón
Molnár András szerkesztõ, a zalai
levéltár igazgatója elmondta: kö-
zel száz családot kerestek meg az
elmúlt egy esztendõben, akiknél
még fellelhetõk voltak a zászlóaljt
érintõ dokumentumok. Lassan tá-
vozik az a korosztály, amelyik a do-
ni ütközetet átélte, sõt már gyer-
mekeik is nyugdíjas korúak, így
fontosnak érezték, hogy a közel-
múlt helytörténeti vonatkozással
is bíró históriáját feldolgozzák. Sok
barát, rokon és családtag segített
a dokumentumok felkutatásában,
ami azért volt nagyon nehéz, mert
a tárgyi emlékek döntõ része még

akkoriban megsemmisült. Ezért
kellett a honvédek rokonainak se-
gítségét kérni, hiszen a családi ha-
gyatékokban számtalan korabeli
írásos dokumentum, levél és foto-
gráfia rejtõzött. 

A magyar királyi 2. honvéd had-
sereg 9. könnyû hadosztályának

zalaegerszegi (17/III) zászlóalja
1942. május 2-án vonult el a kele-
ti hadszíntérre. A levéltár igazga-
tója a könyvbemutatón beszélt a
zászlóalj Zalaegerszegre telepíté-
sérõl (az egykori Rákóczi úti határ-
õrség épületében állomásoztak),
az elsõ mozgósításokról, valamint
doni elõretörésrõl és az állások el-
foglalásáról, õrzésérõl. A zászlóalj
személyi állománya közel 1500 fõ
volt. 1943 januárjában a honvéd
alakulatok közül utolsóként, a 2.
hadsereg utóvédjeként hagyták el
a doni állásokat, súlyos vesztesé-
geket szenvedve. Az állománynak

körülbelül egyhetede tért csak
vissza szülõföldjére.

Balaicz Zoltán alpolgármester a
kötet megjelenését üdvözölve el-
mondta: személyesen is érintett,
hiszen nagyapja vitéz Balaicz Ven-
del szintén a zászlóalj honvédje
volt. Magyar királyi õrmesterként

pedig a zászlóaljparancsnok, vitéz
Závodszky István közvetlen be-
osztottja. A parancsnok néhány
hete, az Egerszeg Fesztivál kere-
tében posztumusz díszpolgári cí-
met kapott a megyeszékhely ön-
kormányzatától, melyet unokája,
Bódis Péter vett át. A címmel járó

félmillió forintos összeget a zalai
levéltárnak ajánlotta fel, melyet
további, a második világháborút
érintõ kutatásokra fordítanak
majd.

A könyvbemutatón részt vett
dr. Szabó Péter hadtörténész, a
Honvédelmi Minisztérium Hadtör-
téneti Intézetének munkatársa,
aki a zászlóalj tisztikarának életraj-
zi adatait dolgozta fel, és Erõss
Krisztina levéltáros, aki a veszte-
séglistát állította össze.

A könyv nemcsak a zászlóalj
mozgósítását, harcait és hazaté-
rését dolgozza fel, hanem portré-
kat is közöl a legénység állomá-
nyából, bepillantást nyújt Németh
József tizedes harctéri naplójába,
s részletesen közli a személyi vesz-
teségek listáját. 

A kötetet több tucat korabeli
fotó is illusztrálja, melyek segítsé-
gével megelevenednek a doni
harctér és a katonaélet egyes pil-
lanatai.

– pet –

KÖTETBEN A HARMADIK ZÁSZLÓALJ TÖRTÉNETE

Zalaegerszegiek a Donnál

Sztárvendégként Somló
Tamást, az LGT énekesét
konferálták föl, de rajta

kívül hévízi, keszthelyi, zala-
szentmihályi, nagykanizsai, zala-
egerszegi és marcali fellépõi is
voltak a 15. alkalommal rende-
zett alsópáhoki falunapnak június
középsõ szombatján. Szórakoz-
tató programokból ezúttal sem
volt hiány, ám a jubileumi rendez-
vény fõ attrakcióját az ifjúsági
szálláshelyavatás, a borverseny
eredményhirdetése és a községi
kitüntetések átadása jelentette. 

„Alsópáhok kultúrájáért" ki-
tüntetõ címet adományozták
Szálinger Balázs József Attila-dí-
jas költõ részére. Az „Alsópáhok
közoktatásáért" címet Borsosné
Csányi Éva Gyöngyvér kapta.
„Alsópáhok tûzvédelméért" ki-
tüntetés az Alsópáhoki Önkéntes
Tûzoltó Egyesület nõi csapatának
járt ki. „Alsópáhok közszolgálatá-
ért" vett át elismerést: Hetyei
Gusztávné, Szabó Zoltán, Kiss
Lászlóné, Kiss Jánosné, Kisné Var-
ga Erzsébet. Polgármesteri di-
cséretben részesült Kozma Gyula.

A falunapon elkészült beruházá-
sokat is avattak. Czigány Sándor,
a község polgármestere elmond-
ta: az Alsópáhokért Közalapít-
vány nyújtotta be és nyerte el
100 százalékos támogatás mel-
lett azt a pályázatot, melynek
bruttó 24,2 millió forint összegé-
bõl 30 fõs ifjúsági és diákszállás-
hely létesült 150 négy-zetméter
alapterületen recepcióval, 5 szo-
bával és külsõ terasszal. 

Egy önkormányzati pályázat
eredményeként pedig a sportöl-
tözõ külsõ homlokzati hõszige-

telését végezték el, a külsõ nyí-
lászárókat korszerûekre cserél-
ték és az épület új külsõ színe-
zést is kapott. Beüzemelték a
nyolc darabos közterület-fel-
ügyelõ kamerarendszert. A kép-

viselõ-testület és polgármester
elhivatott falufejlesztõ munká-
ját dicsérte avatóbeszédében dr.
Varga Andrea, a keszthelyi járási
hivatal vezetõje.

XV. ALSÓPÁHOKI FALUNAP ÉS BORVERSENY

Nóta, versenytánc, avatás

Frissüljön fel és regenerálódjon
a Hévízi Gyógytóban

AHOL TESTE KÍVÜL-BELÜL MEGÚJUL, 
HELYREÁLL A TERMÉSZETES BIORITMUS

A Hévízi Gyógytó a világ egyetlen olyan tõzegfenekû, meleg vizû tava, amely
az év mind a 365 napján fogadja pihenésre vágyó vendégeit. A gyógytó vize há-
romnaponta kicserélõdik – természetesen megtisztul. Akik már jártak itt, azt vall-
ják, hogy a különleges összetételû gyógyvíz csodákra képes!

De aki idelátogat, nemcsak a gyógyvíz simogatását élvezheti!

A családosokat játszótérrel, kifejezetten a gyermekek igényei szerint kialakí-
tott, temperált vízhõmérsékletû, élményelemes gyermekmedencével is várjuk.

A felnõttek számos regeneráló, vitalizáló szolgáltatás közül választ-
hatnak:

– az újonnan kialakított parkfitnesz pálya az erõsítõ és játékos testmozgás le-
hetõségét biztosítja az árnyat adó fák alatt,

– a Lótusz Terasz változatos étel- és italválasztékot kínál,
– a közvetlenül a tóparton található Festetics Fürdõház kényeztetõ és wellness

szolgáltatásokat nyújt (sókamra, jacuzzi, különféle masszázsterápiák, iszap-
pakolás, kozmetika, pedikûr, manikûr stb.).

A nap megkoronázásaként pedig kulináris élményekkel gazdagodhat
a tó egyedülálló hangulatú parkjában található Hotel Spa Hévíz Platán
éttermében. 

Élvezze Ön is a virágokkal beültetett Dr. Schulhof Vilmos sétány, a hatalmas
park, a természet kincsének egyedülálló hangulatát!

Hévízgyógyfürdõ Nonprofit Kft. 8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban került bemutatásra
a „Zalaegerszegi honvédek a Donnál - A magyar királyi 17. honvéd
gyalogezred III. zászlóaljának története" címû kötet, mely az 1942-
43 közötti idõszak történéseit dolgozza fel. A könyv a Zalai Gyûjte-
mények sorozat 74. számaként jelent meg, nagy összefogás ered-
ményeképpen.

VÁROSKÖZPONTBAN

FORGALMAS HELYEN

ÜZLET KIADÓ!
(30–60 m2)

Tel.: 30/305-9777
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Vigh László, Felsõrajk polgár-
mestere, országgyûlési képviselõ
köszöntõjében azt hangsúlyozta,
nagyon fontos, hogy a gyerekek
kifejezõkészsége és beszédkészsé-
ge fejlõdjön. Azzal, hogy a fiatalok
verseket, prózákat, szépirodalmi
mûveket olvasnak, nagymérték-
ben növekszik szókincsük, ami bá-
toríthatja õket a közönség elõtti
szereplésre is. Ezáltal olyan képes-
ségek birtokába juthatnak, melyek
mindenképpen hasznukra válhat-
nak Mint fogalmazott, ezért is vál-
lalták fel örömmel a házigazda
szerepét. Felsõrajk ismét benépe-
sülhetett ezen a napon, mert a
dunántúli települések mellett az
ország legtávolabbi részeirõl is,
mint például Nyíregyháza, érkez-
tek versenyzõk. 

– A korhatár tekintetében is
nagy „távolságokról” lehetett be-
szélni, hiszen a legifjabbak 6-7
évesek voltak, a legidõsebb vers-
mondó, a 96 éves Pados Józsefné,
a Vas megyei Acsádról érkezett.
Mindenképpen tiszteletreméltó
az, hogy vannak olyanok, akik idõs
koruk ellenére is fontosnak tartják
a magyar nyelv gazdagságának,
szépségének megõrzését, és egy
ilyen megmérettetésre vállalkoz-
nak. Eljönnek messzirõl, hogy más
vidéket, tájegységet és szokáso-
kat is megismerjenek – ezt már
kérdésre válaszolva mondta a pol-
gármester, aki hozzáfûzte: a rajki
vár nagy tetszést aratott a vendé-
gek körében.

A találkozó lebonyolítója a
Nemzeti Mûvelõdési Intézet Zala
Megyei Irodája volt.  Konczér Kata-
lin, az iroda vezetõje nyitotta meg
az elõdöntõt, melyre a falusi, vidé-
ki életrõl szóló, magyar irodalom-
ból, gyûjtésekbõl válogatott ver-

sekkel, prózával készülõk jelent-
kezhettek 6 éves kortól egészen
100 éves korig. Török Károlyné
Miszori Marianna, a Nemzeti Mû-
velõdési Intézet Zala Megyei Irodá-
jának módszertani referense mo-
derálta a nap folyamán a rendez-

vényt, mely az idén jubilál, hiszen
öt évvel ezelõtt nyitotta ki kapuját
a Falusi Krónika. A négytagú zsûri
korcsoportonként értékelt. Sze-
mes Péter, a Pannon Írók Társasá-
gának elnöke, egyben a zsûri elnö-
ke örömmel nyugtázta a találkozó
eredményhirdetésén, hogy a 62
jelentkezõbõl (6 korcsoportból)
összesen 24-en kaptak Kiváló Kró-
nikás címet, így õk továbbjutottak
az október 10-én a keszthelyi Heli-
kon Kastélymúzeum Velencei Tü-
körtermében  rendezendõ orszá-
gos döntõre.

Felsõrajk önkormányzata és a
szervezésben segédkezõ Suli Har-
mónia Alapítvány minden részt-
vevõre és továbbjutóra büszke,
nemkülönben a helyi iskolásokra.
Sabján Lajos hatodikos nem jutott
tovább, ami teljesítményébõl
semmit sem von le. Vigh Jázmin
ötödikes és Stummer Tamás he-
tedikes tanulók, mint kiváló kró-
nikások azonban ott lehetnek a
keszthelyi döntõben, mondta el
Kósa Istvánné, az alapítvány elnö-
ke, aki Tóth Béla kollégájával
együtt készítette fel a felsõrajki
gyerekeket.

Antal Lívia

Az ünnepélyes aláírásra sajtótá-
jékoztató keretében került sor,
ahol elhangzott: az együttmûkö-
dés célja a Muravidéken élõ ma-
gyarság nemzeti kultúrájának, ha-
gyományai megõrzésének támo-
gatása. 

Manninger Jenõ jelezte: a me-
gyei önkormányzatok feladatában
és finanszírozásában bekövetke-

zett változások ellenére fontosnak
tartják a határon túl élõ magyar-
ság nemzeti identitásának megõr-
zését biztosító programok és szer-
vezetek segítését. A tavalyi évhez
hasonlóan az idén is pályázat útján
kívánnak támogatást biztosítani,
melynek tervezett összege egy-
millió forint. A pályázaton kizáró-
lag a Muravidéken és Zala megyé-

ben élõ személyek és szervezetek
vehetnek részt.

Horváth Ferenc örömét fejezte
ki, hogy több mint húsz éve már,
minden évben megszületik az
együttmûködési megállapodás Za-
la megye és a muravidéki nemzeti
közösség között. Ugyancsak tá-
mogatja õket a Vas megyei önkor-
mányzat is, Szombathelyen szin-
tén aláírták a megállapodást. Mint
fogalmazott, a két megye támo-
gatása nélkül nem tudták volna
ilyen magas színvonalon fenntar-
tani a muravidéki kulturális életet.
Bízik abban, hogy ez az együttmû-
ködés a jövõben is mûködni fog.

MEGÁLLAPODÁS MURAVIDÉK ÉS A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖTT

Több mint húsz éve

VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ TALÁLKOZÓ

Kiváló krónikások Felsõrajkon
A Nemzeti Mûvelõdési Intézet Felsõrajk önkormányzatával

együttmûködve rendezte meg a Falusi Krónika V. Országos és Ha-
táron túli vers- és prózamondó találkozó zalai és regionális elõdön-
tõjét, melynek a Rajki Zsigmond Mûvelõdési Ház adott otthont jú-
nius 8-án.

Huszonkettedik alkalommal került aláírásra a Zala Megyei Önkor-
mányzat és a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség
közötti együttmûködési megállapodás, melyet Manninger Jenõ, a
megyegyûlés elnöke és Horváth Ferenc, a muravidéki közösség elnö-
ke látott el kézjegyével.

Soha nem tapasztalt árbevé-
tellel zárta üzleti évét a Zala-
Cereália Kft. az elmúlt évben. A
2011-es esztendõhöz képest két-
milliárd forinttal több, vagyis 8,6
milliárd forintos árbevételt értek
el 2012-ben. Zala megye egyet-
len iparszerûen mûködõ malmá-
ban a méltán híres tüskeszent-
péteri liszt készül.

– Ebben az eredményben leg-
inkább a magas búzaárak játszot-
tak szerepet, ami az alapanyag-
költség és a kibocsátott termék
árában egyaránt megmutatko-
zott, és ez természetesen magá-
val vonta a liszt árának emelkedé-
sét is. A kukorica, szója magas fel-
vásárlási ára szintén jelentõs ár-
emelkedést hozott a takarmány-
árakban is – értékelte a tavalyi
évet Király László, a Zala-Cereália
Kft. ügyvezetõje.  

– Mire számíthatnak az idén?
– Várhatóan idén megfordul ez

a tendencia, mert sok lesz a ter-
més, ami jóval alacsonyabb felvá-
sárlási árat is jelent a tavalyi évhez
képest. A világpiacon is alacsonyak
az árak. Ez azért szerencsés, mert
itthon hiába jó a termés, ha a vi-
lágpiacon magasak árak. A déli fél-
tekén már arattak, szép termés-
hozammal. Ezáltal növekedett a
világ gabonakészlete, így csökken-
tek a felvásárlási
árak, ami, ahogy
említettem, ha-
tással van a hazai
árképzésre. 

– Hamarosan
itthon is kezdõdik
az aratás.

– Igen, talán az
esõ egy kicsit sok
már. Jó minõséget
várunk, a mennyi-
ség azonban már
garantált. Mal-
munkban évente

14 ezer tonna bú-
zát õrlünk meg. En-
nek nagy részét,
mintegy 10-11 ezer
tonnát aratáskor, a
fennmaradó meny-
nyiséget pedig év
közben szerezzük
be. Fõleg zalai gaz-
dáktól vásárolunk,
mivel megyénkben
is kiváló minõségû
búza terem. A
tüskeszentpéteri liszt hírneve
megköveteli a kifogástalan minõ-
séget, ezért rossz idõkben javító
minõségû búzát szoktunk vásárol-
ni az ország más részeirõl.

– Mennyi takarmányt állítanak
elõ egy évben? 

– Hazai termelõktõl vásároljuk
meg a takarmánybúzát, a kukori-
cát és a szóját, melybõl 39-40 ezer
tonna tápot állítunk el egy évben.
Ezt a környezõ gazdáknak értéke-
sítjük, fõleg Zalában, de Vas, So-

mogy és Veszprém
megyében is adunk
el belõle. Ez a táp
gazdaboltokban is
megvásárolható kis-
termelõk részére. Ál-
lattenyésztéssel is
foglalkozunk, Zala-
végen és Rábahidvé-
gen vannak tele-
peink, zárt integráci-
óban pedig 45 puly-
ka- és 20 csirketelep

tartozik hozzánk. Mivel a gabona-
illetve az abrakfogyasztó ágazat-
ban vagyunk érdekeltek, a gabo-
nafelvásárlási árak csökkenése
egyértelmûen kedvezõ cégünk
számára.  

– A tüskeszentpéteri liszt Ma-
gyarország egyetlen Kiváló Ma-
gyar Élelmiszer védjeggyel ellá-
tott lisztje.

– Valóban, az általunk elõállí-
tott, kiváló minõségû tüske-
szentpéteri liszt márkanév a pia-

con, amelyre büszkék
vagyunk. Fõ terméke-
ink a BL55-ös finom-
liszt, BL80-as kenyér-
liszt, a rétesliszt és a
búzadara. Fontos szá-
munkra az is, hogy cé-
günk kizárólag ma-
gyar magánszemélyek
tulajdonában van,
ahol hazai alapanya-
gokat dolgozunk fel,
és a késztermékeket
hazai piacon értéke-
sítjük.  

REKORD ÁRBEVÉTEL A ZALA-CEREÁLIA KFT.-NÉL

Tüskeszentpéteri liszt:
a kiváló minõség védjegye

Király László
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SZAKMAI INFORMÁCIÓ:

Horváth Zsolt Tel: 30/444-9107

PERONOSZPÓRA – A Dow AgroSciences Dithane
nevû gombaölõ szere a világon a legszélesebb kör-
ben alkalmazott gombaölõ készítmény. Ennek to-
vábbfejlesztett változata a Dithane DG NeoTec, a
legkisebb szemcsemérettel készített formuláció.

A kontakt szerektõl elvárt tökéletes borítást
garantálja, hogy 1 négyzetmilliméternyi felületre
a permetezés során több mint félmillió Dithane
szemcse kerül. A Dithane DG NeoTec tizenhárom-
szor akkora felületet véd meg, mint amennyit be-
borít. Nedvesség (esõ, pára, harmat) hatására a
parányi szemcsék szétterülnek a felületen, ezzel
tökéletes Dithane-burokba zárva a növényt. Aján-
lott dózisa szõlõben 2 kg/ha.

LISZTHARMAT – A korai lisztharmat fertõzés el-
len a Karathane Star (0,6 l/ha) a megfelelõ készít-
mény, mert a kéntartalmú szereknél erõsebb a
hatása, és hûvös idõben is hatékony. Fürtmegnyú-
lástól már szükség van felszívódó szerre is,
ezért ettõl a stádiumtól a Rally Q készítmény
javasolt többször egymás után blokksze-
rûen kijuttatva a fürtzáródás kezdetéig.

A Rally Q két hatóanyagot tartalmaz, így egyidejû-
leg gyógyító és megelõzõ hatása is van. Dózisa:
1–1,25 liter/ha. Fürtzáródás után – mintegy záró
permetezésként – ismét a Karathane Star haszná-
lata javasolt.

SZÕLÕMOLYOK – természetes védelmet nyújt,
tartamhatással a  szuper lárvaölõ Runner, mely a
szõlõmolyok elleni  harcban (csemegeszõlõben a
tarka szõlõmoly 3. nemzedéke ellen is) kiváló esz-
köz, mivel a frissen lerakott tojások és a kikelt lár-
vák ellen egyaránt hatékony. Igen erõsen kötõdik
a levelek és a bogyók viaszrétegéhez, így a na-
gyobb mennyiségû esõvíz sem tudja lemosni a
szert a kezelt felületrõl. A permetezés a lárvake-
léskor, a tojások ún. „fekete-pajzs” állapotától
ajánlott, a 2. nemzedék ellen fürtzáródás elõtt
kezeljünk. Dózis 0,3 l/ha. A Reldan kategóriájában
a legjobban gázosodó hatóanyagú termék. Kivá-

lóan alkalmas a szõlõmolyok lárváinak elpusz-
títására akkor is, ha a fürtkezdeménye-
ken kialakultak már a szövedékek. Dó-

zis 2,2 l/ha.

ÚJDONSÁGOK A SZÕLÕ VÉDELMÉBEN

A gazdák elõször Hahót község
elején a repcét, majd nem messze
Fakospusztától a búzát vették
szemügyre. Majd a 17 fajtatulaj-
donos és két növényvédõszer-
gyártó közremûködésével az
Agrocentrum konferenciatermé-
ben tartott terményfórumon Ba-
logh Rudolf ügyvezetõ elmondta,
hogy a növekvõ terményáraknak
köszönhetõen, a kukorica és a ga-
bonafélék, valamint az olajos
magvak, vagyis a repce és a nap-
raforgó magas értékesítési
ára is közrejátszottak ab-
ban, hogy jelentõs forga-
lomnövekedést tudtak pro-
dukálni az elmúlt évben. 

A folyamatos versenyképesség
megtartását elérni szándékozó
ügyvezetõ a jövõrõl szólva kifej-
tette: a „kedvenc" fõ növény to-
vábbra is a repce marad, mint Za-
la megye egyik legsikeresebb nö-
vénye. Viszont a repce és a kuko-
rica rovására a napraforgó is egy-
re inkább fölzárkózik a versenyké-
pes „slágernövények” kategóriá-
jába. Az elmúlt években sikert
aratott a „minõségi terményátvé-
tel” rendszere, ezért ezt továbbra
is folytatják.  A kalászos vetõmag-
termõ terület közel 200 hektár. Az
ügyvezetõ úgy prognosztizálta,

hogy a ku-
korica némi-

képp háttérbe szorul, mert az
aszályos éveket a napraforgó job-
ban bírja. Üzletpolitikailag várha-
tóan nagy jelentõségû növénnyé
növi ki magát a korlátlan piaci le-
hetõségekkel bíró, a kormányzati
programba jól illeszkedõ szója. 

A felmérések szerint hazánk-
ban közel 100–150 ezer hektár ki-
mondottan alkalmas a szójater-
mesztésre. A hektáronkénti 3
tonna termés célként reálisan el-
érhetõ lesz a jövõben, amely már
biztos nyereséget hozhat a ter-
melõnek. A tavaszi szezon késõn
kezdõdött, a munkák összetor-

lódtak, így nem volt egyszerû a
munkaszervezés sem. Számos nö-
vényvédõ szert kellett cserélni, és
olykor technológiát és növényt is.
A kukorica vetõmag fajtatulajdo-
nosai nem mindig tudták fajtaösz-
szetételben és esetenként meny-
nyiségben biztosítani a vetõma-
got. Alapellátási gondokkal azon-
ban nem kellett szembenézni: a

termeléshez szükséges input
anyagok kellõ idõben rendelke-
zésre álltak. 

A Baki Agrocentrum mûtrá-
gyából is elõre betárolta azt a
mennyiséget, amire a termelõi-
nek szüksége volt. Potori Nor-
bert, az Agrárgazdasági Kutatóin-
tézet agrár- és vidékfejlesztési
igazgatója a várható termény-
árakról tartott elõadást. Elmond-
ta, hogy a Fekete-tengeri térség
nagyon jónak ígérkezõ búza- és
kukoricatermése miatt az EU-ban
vélhetõen csökken a búza és a ku-
korica ára. Magyarországon mint-
egy 5 millió tonna búzatermést
prognosztizálnak.

BAKI AGROCENTRUM KFT.

Repce-búza fajtabemutató és terményfórum
A Baki Agrocentrum Kft., Zala megye meghatározó integrátor

cége, a szántóföldi növénytermesztõk szakmai centruma – híven
saját cégfilozófiájához – ismét magasabbra tette a mércét. Az ag-
rárkereskedelmi tevékenységgel, valamint integrátori szerepben
szaktanácsadással is foglalkozó cég június elsõ csütörtökére szer-
vezte meg azt a repce-búza fajtabemutatóval egybekötött sikeres
terményfórumot, amelyre közel kilencven regisztrált érdeklõdõ fo-
gadta el a meghívást. 

Õszi vetõmagajánlatát mutatta be a szegedi Gabo-
nakutató Nonprofit Kft. a táplánszentkereszti növény-
nemesítõ állomásán rendezett gazdanapon a közel-
múltban.

A sikeres termesztés egyik alapvetõ eleme a kiváló
terméspotenciállal rendelkezõ hibridek és fajták haszná-
lata, amit a Gabonakutató folyamatosan biztosít a zalai
gazdák számára is, hangsúlyozta Vadvári László területi
képviselõ. 

Éveken keresztül az egyik legnagyobb területen ter-
mesztett szegedi fajtarepce a GK Gabriella. A középéré-
sû csoport elején érik. Télállósága, regenerálódó- és al-
kalmazkodóképessége egyaránt kiváló. Termõképessége
meghaladja a 4 tonnát hektáronként. Intenzív típusú faj-
ta, meghálálja a jó tápanyag-ellátottságot. 

Középérésû hibridrepce a Finesse. A kiemelkedõ ter-
méspotenciállal, jó állóképességgel rendelkezõ magas
olajtartalmú hibrid üzemi kísérleti átlaga meghaladta a
4,5 tonnát hektáronként az elmúlt években. Egy nagy,
robosztus habitusú hibrid, ami óriási becõtömegre ké-
pes, és intenzív termesztési körülményeket igényel. 

A Gabonakutató új hibridje a Nikola, ami a Finesse-
szel ellentétben alacsonyabb, földtõl elágazó, kisebb
szárú hibrid. 2012-ben került elismerésre. A korai cso-
port végén érik, a minõsítés éveiben 105 százalékkal tel-
jesített a kísérleti átlaghoz viszonyítva. Terméshozama
intenzív években elérte az 5 tonnát hektáronként, de
kedvezõtlenebb viszonyok között is képes a 4 tonna fe-
letti termésre.

A Gabonakutató rendkívül sokféle kalászos fajtával ren-
delkezik, amit a zalai termelõknek is ajánl. A GK Judy két-
soros õszi árpa állóképessége és télállósága kiemelkedõ,
intenzív termõterületeken 7-8 tonnás termés elérésére
képes.

A Táplánszentkereszten nemesített középérésû, szál-
kás kalászú fajta a GK Szala, amit a zalai gazdák is jól is-
mernek. Állóképessége kiváló, jó malmi minõségû, ter-
mõképessége 6,5–8,5 tonna hektáronként. A GK Kapos
középérésû, szálkás kalászú fajta. Termõképessége kiváló,
kedvezõ feltételek esetén 6,5–-9,0 tonna hektáronként.
A gyengébb, kitettebb területekre pedig a szintén közép-
érésû, szálkás búzát, a GK Marcalt ajánljuk. 

A prémium minõségû kategóriában igencsak figye-
lemre méltó az országosan az egyik legnagyobb terüle-
ten termesztett GK Békés. A korai, szálkás kalászú bú-
za termõképessége a tavalyi aszályos esztendõben a
termõhelytõl függõen hektáronként 6,2–8,4 tonna kö-
zött mozgott.   

Új nemesítés a GK Berény, a korai, szálkás búza, ami
a következõ években érdekes lehet. Termõképessége
kísérleti adatok alapján 6,5–8,0 tonna hektáronként.

A GK Rege kimondottan õszi típusú tritikálé. A kiváló
vízhasznosítású, jó szárazságtûrésû fajta gyengébb tala-
jokra ajánlott. Az egész ország területén biztonsággal
termeszthetõ a GK Szemes, ami az utóbbi évek egyik
legnagyobb termõképességû tritikálé fajtája.

Vadvári László területi képviselõ
Tel.: +36 30 636-6434 

e-mail: laszlo.vadvari@gabonakutato.hu

MINÕSÉGI VETÕMAGAJÁNLAT A GABONAKUTATÓTÓL

Õszi repce, árpa, búza, tritikálé  


