
Az új köztéri alkotás nagyjából
arra a helyre került, ahol Gyula
bácsi árulni szokta a portékáit. Az
1921-ben Zalaszántón született,
majd a szombathelyi Vakok Inté-
zetében tanult kefekötõ és cirok-
seprû-készítõ mesterrõl Farkas
Ignác színmûvész emlékezett
meg.

Elhangzott: már az 50-es
években feltûnt a zalaszentgróti
piacon, késõbb pedig a zalaeger-
szegi piac állandó árusa és jelleg-
zetes figurája lett. Annál is in-
kább, mert 1945-ben feleségével
a megyeszékhelyre költözött.
Hogy miért tartósak és értékesek
portékái? Mert természetes anya-
gokból – fõleg ló- és sertésszõr-

bõl, növényi rostból – készültek.
Nem gyors elhasználódásra, le-
cserélésre, hanem hosszú távú
használatra alkotta õket. Sok ve-
võnek az 50-60 éve vásárolt part-
visa, keféje is megvan még.

A szoboravatón Balaicz Zoltán
polgármester mondott köszön-
tõt, aki nemcsak a kefekötõ mun-
kásságát és emberségét, hanem
a szobrot alkotó Szabolcs Péter
mûvészetét is méltatta. Ahogy
fogalmazott: Szabó Gyula alakja
egyfajta jelképe a lokálpatriotiz-
musnak, a városhoz való kötõdés-
nek, és ezt fejezi ki a most felava-
tott köztéri alkotás is. A zsáner-
szoborral örök emléket kíván állí-
tani a város a mesternek. Ezzel

egy történelmi sétány alakult ki a
piac és a Mindszenty tér között,
hiszen az újonnan elhelyezett
szobrok (Kefekötõ, Fiatalok, Vár
makett) felvillantanak egy-egy
epizódot a város múltjából.

Szabolcs Péter elmondta: neki
könnyebb volt a szobrot megal-
kotni, mint Gyula bácsinak a kü-
lönféle funkciójú, méretû és for-
májú keféket elkészíteni. Szabó
Gyula egy volt közülünk, õ volt a
város, így ebben az értelemben mi
vagyunk a város – fogalmazott.
Örül, hogy egyre több lélekkel te-
li, humánus és életet tisztelõ köz-
téri alkotás létesül Zalaegersze-
gen. Reméli, hogy Gyula bácsi
szobra is ebbe a sorba illeszkedik.

Az alkotást Szabó Gyula család-
ja körében Vigh László országgyû-
lési képviselõ, Balaicz Zoltán és
Szabolcs Péter leplezték le.

– pet –

Az Egerszeg Fesztivál keretében felavatásra került a piacon Sza-
bolcs Péter Kefekötõ címû alkotása, mely a város népszerû kisiparo-
sának, a 2016-ban elhunyt Szabó Gyula kefekötõnek állít emléket.
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Mint elmondta, a következõ
évben mintegy 120 milliárd forint-
tal többet fordít a kormány a költ-
ségvetésbõl az oktatási rendszer
és a pedagógusok finanszírozásá-
ra. Ez azt jelenti, hogy a teljes ok-
tatási rendszerre fordított éves
összeg meghaladja a 2000 milliárd
forintot. A 2020-ig  tartó európai
uniós költségvetési idõszakról
szólva elmondta: a központi régi-

ón kívül mintegy 200 milliót fordí-
tanak infrastrukturális feltételek
javítására, eszközök beszerzésére,
illetve pedagógusképzésre. Ebbõl
60 milliárd jut új iskolák építésére,
további 30 milliárd pedig felújítá-
sokra. A köznevelési intézmények
energiahatékonysági beruházásai-
ra 20 milliárd forintot biztosítanak.
Az államtitkár szólt arról is, hogy a
digitális írástudás javítása érdeké-

ben 45 milliárd forint jut a közpon-
ti régión kívüli iskolák informatikai
fejlesztésére, szeretnék, ha 2020-
ig minden iskolában lenne wifi és
az ehhez szükséges szélessávú
internet.  Szólt arról is, hogy több
kritika érte az elmúlt években a
közoktatási rendszer állami fenn-
tartásba vételét, de bebizonyoso-
dott, hogy az intézmények akkor
tudnak jól dolgozni, ha stabil hát-
tér van mögöttük. 

Elmondta azt is, hogy átalaku-
lóban van a pedagógusok tovább-
képzési rendszere is, mert 2018-
tól az egyetemek végzik majd álla-
mi finanszírozással. 

Sok pályakezdõ fiatal kezdett
náluk, akik sokat akartak próbálni
és játszani. Reggeltõl estig a szín-
házban töltötték az idejüket. Az
elõzõ évekhez képest barátságo-
sabb környezetben, kicsinosított
elõtérrel várták a nézõket (óvo-
dásokat, iskolásokat és a felnõt-
teket is). A Ludas Matyit játszot-
ták a legtöbbször, 64 elõadást
tartottak az élõzenés darabból.
Az igazgató megjegyezte, egyre
több az élõzene-kísérettel készült
elõadás, a Szépen szóló babuka-
madár címû darabból például
gyönyörû lírai elõadás született.
Kiemelte még a Lenka és Palkó, a
Misi Mókus kalandjai,  A 3 emele-
tes mesekönyv sikerét, valamint
szólt arról is, hogy egyre több
fesztiválra hívják a bábszínházat,
ami munkájuk elismerését jelenti.
Külföldi szerepléseik közül ki-
emelte a Japán utat, ahol szintén
sikerrel szerepeltek. 

És mit mutatnak a számok?
Több mint 35 ezer nézõ volt eb-
ben az évadban és 330 elõadást
tartottak. Hatszázzal több, vagyis
4 ezer 862 bérlet fogyott és 3
ezerrel nõtt a fizetõ nézõk száma,
vidéki elõadásokra 114 esetben

került sor. Az elõzõ évadhoz ké-
pest 15 százalékos a nézõszám-
emelkedés. Különbözõ pályázato-
kon mintegy 4 millió forintot
nyert a bábszínház. Szûcs István
megjegyezte: sajnos vannak
olyan települések a megyében,
ahol még nem játszottak, nem
hívták õket, példaként Nagykani-
zsát hozta fel. 

Elismerések átadására is sor ke-
rült: könyvjutalomban részesült a
legtöbbet játszó színész, B. Szol-
nok Ágnes, aki 194 elõadásban
volt jelen. A társulat szavazatai
alapján  az évad legjobbja elisme-
rést Kosznovszky Márton kapta.

Az évadzáró társulati ülést kö-
szöntötte Vigh László országgyû-
lési képviselõ, aki gratulált az el-
ért eredményekhez és biztatta a
társulatot, hogy minél több tele-
pülésre jussanak el, hiszen a báb-
színház indításakor is az volt a cél,
hogy a megyében is bemutassák
az elõadásaikat. Tolvaj Márta al-
polgármester az önkormányzat
nevében gratulált a sikerhez és
megjegyezte: nagyon jó döntés
volt 13 évvel ezelõtt a bábszínház
létrehozása Zalaegerszegen.

FELAVATTÁK SZABOLCS PÉTER ÚJ ALKOTÁSÁT 

Kefekötõ az egerszegi piacon

ÉVADZÁRÓ A GRIFF BÁBSZÍNHÁZBAN

Több mint 35 ezer nézõ, 330 elõadás

PALKOVICS LÁSZLÓ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA ZALAEGERSZEGEN

Több pénz jut az oktatásra
A pedagógusnap alkalmából Zalaegerszegen tartott sajtótájé-

koztatót Palkovics László, az Emberi Erõforrások Minisztériumának
oktatásért felelõs államtitkára, aki köszönetét és megbecsülését
fejezte ki a pedagógusok munkájáért.

Nehéz, de sikeres, és magas színvonalú szakmai munka jelle-
mezte az idei évadot a zalaegerszegi Griff Bábszínházban. Szûcs
István igazgató az évadzáró társulati ülésen arról beszélt, hogy
részben új társulattal készültek az elõadásokra. 

Amagyar költségvetés
2018-ra 4,3 százalékos
gazdasági növekedés-

sel és 2,4 százalékos hiánnyal
számol, 3 százalékos infláció
mellett. Folytatódik az állam-
adósság GDP-arányos mérséklõ-
dése, az adósságmutató 70 szá-
zalékra csökken, jelentette be
Vigh László országgyûlési képvi-
selõ a Fidesz–KDNP Felsõrajkon
tartott sajtótájékoztatóján a kö-
zelmúltban.

Mint mondta, a parlament az
elõzõ két évhez hasonlóan idén
is június közepén fogadja el az
ország 2018-as költségvetését,
hogy a gazdasági szereplõk szá-
mára kiszámíthatóbbak legye-
nek a folyamatok. Kiemelte,
hogy a magyar gazdaság ered-
ményei alapján több nemzetkö-
zi hitelminõsítõ befektetésre al-
kalmas kategóriába emelte ha-
zánk adósbesorolását, ugyanak-
kor további felminõsítésben bíz-
nak. A manchesteri robbantás-
ról szólva hozzátette, a magyar
állam polgárai megvédése érde-
kében továbbra is fellép az ille-
gális bevándorlás ellen, melyre
idén 450 millió forintot költött.
A közbiztonság megerõsítésére
2018-ban 514 milliárd forintot
szánnak.

A 2018-as költségvetés is a
munkából élõk költségvetése
lesz, húzta alá Cseresnyés Péter

munkaerõpiacért és képzésért
felelõs államtitkár. A többletfor-
rásnak köszönhetõen az okta-
tásra 97 milliárd forinttal,
egészségügyre 217 milliárddal,
nyugdíjakra, családtámogatás-
ra, szociális területre 287 milli-
árddal, gazdaságfejlesztésre
205 milliárddal, míg rendvéde-
lemre és a közbiztonság meg-
erõsítésére 83 milliárd forinttal
több pénz jut, mint idén. Folyta-
tódik az adócsökkentés, a mun-
kabérre rakódó terhek további
2 százalékkal csökkennek 2018-
ban, ami 2016 óta összesen 7
százalékos csökkenést jelent. Az
áfacsökkentés is folytatódik, ja-
nuár 1-jétõl a halhús áfakulcsa
is 5 százalék lesz. Az aktív kor-
osztály foglalkoztatása 70 szá-
zalékos, míg a munkanélküliségi
ráta 4,6 százalékos, számolt be
a javuló munkaerõ-piaci muta-
tókról.

Úgy tartalmaz jelentõs bér-
emeléseket, hogy a költségve-
tési hiány mindeközben nem nõ,
értékelte a 2018-as költségve-
tési tervezetet Manninger Jenõ
országgyûlési képviselõ. A 2,4
százalékos hiány mellett 7,9
százalékos reálbér-emelkedést
sikerül elérni, ami az elmúlt hat
év gazdaságpolitikájának ered-
ménye. Mindez jelentõs bérfel-
zárkóztatást vetít elõre, hang-
súlyozta. 

2018 a munkából élõk
költségvetése

www.zalamedia.hu



KITEKINTÕ10 MEGYE
Hazánkban a legelsõ termé-

szetvédelmi õrt a Kis-Balatonon
foglalkoztatták. 1922-ben id.
Gulyás József vörsi halászgazdát
bízták meg a kócsag õrzésével.
20 éven keresztül látta el ezt a
feladatot, s ezt tekintjük a hazai
gyakorlati természetvédelem
kezdetének. Egyik utódja, Csi-
szár Viktor, a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóságának
munkatársa volt a zalaegerszegi
József Attila Tagkönyvtár ven-
dége.

A Kis-Balatonra tervezték az
elsõ nemzeti parkot is, de végül a
Hortobágyon létesült az elsõ
1973-ban. (A világ elsõ államilag
védett területét 1864-ben az
Amerikai Egyesült Államokban
határolták el.) A Balaton-felvidéki
Nemzeti Parkra pedig 1997-ig
kellett várni, amikor is hat koráb-
bi tájvédelmi körzet összekapcso-
lásával jött létre 57 ezer hektár
területen, Zala és Veszprém me-
gyét érintve, Somogy megyébe
átnyúló részekkel. Jelenleg ha-
zánkban 10 nemzeti park védi az
adott vidék ökológiai egységét a
jelen és jövõ generáció számára,
mindenféle mezõgazdasági vagy
ipari hasznosítás nélkül, tudomá-
nyos, oktató és szabadidõs céllal.

Az elsõ természetvédelmi õr-
nek még kevés becsületje volt.

„Hát bizony Vörsön, a faluban
csúfolnak is érte. Nem tudják ész-
szel fölfogni, miért kell a kócsag-
ra vigyázni, mikor az se nem liba,
se nem csirke, se nem ennivaló
jószág. (…) Kevesebb szép lesz az
életben, ha kipusztulnak ezek a
madarak.” (Forrás: Vitaszek Zol-
tán: A legelsõ Zala megyei Legek
könyve, id. Gulyás József szavai.)
Munkájának és az akkori összefo-
gásnak, támogatásnak köszönhe-
tõen nem pusztultak ki, sõt meg-
becsülésüket mutatja, hogy ter-
mészetvédelmi címerállatunkká
váltak a kócsagok, melyekre diva-
tos szép tollaik miatt vadásztak
anno kíméletlenül. 

Már az elsõ õr feladatai is ösz-
szetettek voltak, madárõrzés,
fészkelõtelep védelme, akár a
csendõrség mozgósításával is.
Csiszár Viktor, aki biológusként
vált a Balaton-felvidéki Nemzeti
Park kollégájává, szintén komplex
munkájáról beszélt. Hatósági sze-
mélyként, rendészeti jogköre is
van a természetvédelmi park te-

rületén, természetvédelmi járõr-
szolgálat ellátásával. A fajok mel-
lett az élõhely védelme is a fõfel-
adata. Sérült állatok ellátását is
biztosítja, ahogy rendszeres mo-
nitoring tevékenységet végez a
természet állapotát illetõen. Pél-
daként elmondta, a vegyszeres

permetezés veszélyességét is fo-
lyamatosan figyelik. 

Az énekesmadarak e téren jel-
zõk, gyors pusztulással. De figyelik
az éghajlatváltozások hatásait is, s
míg az emberi tevékenységre van
ráhatásuk (például békamentés a
forgalmas utaknál), az utóbbit
csak konstatálni tudják, illetve a
kettõ közötti különbséget, az okot
felderíteni. S kevésbé kedvelt ad-
minisztrációs feladatokat is el kell
látniuk. 2015 óta a fajtavédelem
részét képezi az õshonos magyar
kutyafajták védelme is, mely
négylábúak közül a Balaton-felvi-
déki Nemzeti Parkban a talán leg-
veszélyeztetettebb mudi és a pu-
mi védelmét látják el. Csiszár Vik-
tor az elõadásra magával is hozta a
két négylábút, Vargányát és Kon-
kolyt, beszélve az eredeti pásztor
és terelõ feladatok szinte teljes
megszûnésérõl, amely miatt új
funkciót kell találni a nevezett álla-
toknak, hogy minél inkább fenn-
maradjanak. 

Bánfi Kati

FOGLALKOZÁSA: TERMÉSZETVÉDELMI ÕR

A kócsagra vigyáztak elõször

„Sajnos Keszthelyt sem kímé-
lik azok a szervezett bûnözõi
csoportok, akik itt tanyát verve,
saját tulajdonú ingatlanjaik el-
adására bírva vernek át idõse-
ket, gondot okozva a családok-
nak, a város vezetésének, a
szakszolgálatoknak és a rendõr-
kapitányságnak” – állította saj-
tótájékoztatóján Herold János,
a Jobbik önkormányzati képvi-
selõje.

Elmondta, néhány hete egy la-
kóközösségi megkeresésre, a
rendõrséggel és az illetékes társ-
hatóságokkal sikerült megakadá-
lyozni egy majdnem a kiteljesedé-
sig eljutó bûncselekmény-soroza-
tot. Egy többfõs bûnözõi csoport
megkörnyékezett egy jobbára
magatehetetlen, mentális zavar-
ral küszködõ, idõs helyi polgárt,

akit hazugságokkal félrevezettek
és különféle ingatlan adás-vételi
és albérleti szerzõdéseket írattak
alá vele. Lakásába nagy létszám-
mal beköltöztek és a régi lakókö-
zösség számára elviselhetetlen
életmódjukkal is zavarták az addig
békében élõket. 

Az ügyben az volt a kétség-
beejtõ, hogy e csoport tagjai a
tettüket ügyvédi segítséggel haj-
tották végre. Egy jogi hercehurca
után a nyugdíjas ember számára
megnyugtató felügyeletet és
gondoskodást biztosítottak, a la-
kása védelem alá került, a család-
ja elindította a szükséges eljáráso-
kat. A jelenség mögötti veszély
feloldására a Kisvárosunkért Ér-
dekvédõ Egyesülettel közös szak-
mai egyeztetõ fórum összehívá-
sát kezdeményeztük a hasonló
esetek elkerülése érdekében.

Jobbik: Átverik az idõseket
Nagy Zoltán, a Zala Megyei

Közgyûlés DK-s tagja és Kovács
Viktória, a Demokratikus Koalí-
ció választókerületi elnöke
legutóbbi keszthelyi sajtótájé-
koztatójukon a munkaerõhiány-
ról és a munkavállalók elvándor-
lásáról is szóltak. 

Szerintük a balatoni turisztikai
szezon beindulásával az elkesere-
dett vállalkozók azt tapasztalják,
hogy nincs elegendõ szakképzett
pincér, szakács, cukrász. Az állam
is óriási bevételtõl esik el, a turis-
ták sem elégedettek, de a ven-
déglátóiparban dolgozó vállalko-
zók sem a boldogságban úsznak.
Az Orbán-rendszer hibájából egy-
szerre van jelen régiókban a mun-
kanélküliség, a kitörési pontot
nem kínáló „közmunkára kárhoz-
tatás” és a jelentõs munkaerõ-

hiány. A kiszolgáltatott munkavál-
lalók zöme külföldön kénytelen
állást keresni. Megbukott az õket
itthon tartani szándékozó kor-
mányzati program. A fiatalok a
politikai nyomás és a bizonytalan-
ság miatt inkább külföldi állásokat
választanak. A tankötelezettség
korának elhibázott leszállításához
kapcsolódik, hogy a most vizsgá-
zott VSZK-s pincérek még 30-as
osztálylétszámmal indultak há-
rom éve, de vizsgára már csak
öten jutottak. Zala megye három
járása is katasztrofális statisztikai
adatokat produkált népességfo-
gyás vonatkozásában. A szülõké-
pes korú magyar nõk 15 százaléka
már nem itt hozza világra a gyer-
mekét. Keszthely lakosságszáma
is folyamatosan apad. A „Keszt-
hely Hazavár” program is kiful-
ladt, mert nincs kit hazavárni. 

DK: Foglalkoztatási zavarok

Csiszár Viktor

Közel 200 gyermek fújt
egyszerre buborékot a
zalaegerszegi Dísz té-

ren. A flashmobot a városi
gyermeknapon, az Ezer Lámpás
Éjszakája rendezvény kereté-
ben szervezte meg a Zala Me-
gyei Gyermekvédelmi Központ
és Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat nevelõszülõi há-
lózatának népszerûsítése érde-
kében.

GGyyöörree  EEddiinnaa,, a Szociális és
Gyermekvédelmi Fõigazgatóság
Zala Megyei Kirendeltségének
fõigazgatója elmondta, a neve-
lõszülõi hálózatban jelenleg 97
nevelõszülõ gondoskodik 188

gyermekrõl és 22 fiatal felnõtt-
rõl a megyében. Az országos át-
laghoz képest Zala megyében,
ezen belül Zalaegerszeg környé-
kén alacsony a nevelõszülõk
száma. A rendezvény a nevelõ-
szülõi hálózat népszerûsítését
szolgálja, éppen ezért hívták a
nevelt gyerekeket és szüleiket,
valamint a gyermek- és lakás-
otthonokban élõket a fõigazga-
tóság munkatársaival közös bu-
borékfújására. Minden gyermek
természetes vágya, hogy csa-
ládban élhessen gyermekotthon
helyett. Bíznak abban, hogy az
üzenet sokakhoz eljut, és neve-
lõszülõnek jelentkeznek náluk.

A Zalaegerszegi Törvényszé-
ken valóságalapú perszimu-
lációt tartanak, Nagykanizsán
pedig kizárólag a múzeumok
éjszakáján, június 24-én lehet
majd megtekinteni az egykori
kanizsai várvédõ, Thúry György
eredeti pallosát.

Az ereklyét komoly bizton-
sági intézkedések közepette
szállítják a Magyar Nemzeti
Múzeumból a dél-zalai városba.
A 16. századi fegyver a rajta
látható véset szerint a törökor-
szági Medinában készült, ara-
nyozott ezüsttel díszített mar-
kolatát már a várkapitány ala-
kíttatta át, de azt nem tudni,
hogy ajándékként vagy zsák-
mányként került hozzá. Thúry
György halála után örököse II.
Miksa császárnak adományozta
a pallost, Bécsbõl csak 1933-
ban kapta vissza a Magyar
Nemzeti Múzeum, ahol jelen-
leg is õrzik. 

Emellett a Dél-Zala a méhek
terített asztala címû idõszaki
kiállítás tematikájához kapcso-
lódó mézes programokkal is
várják a látogatókat.

Múzeumok
éjszakája
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– Idén már második alkalom-
mal megrendezendõ Göcseji
Dombérozó rendezvénysorozat
keretében tartjuk a Göcseji Arató-
napokat, éppen ezért közös ün-
nepélyes megnyitóval július 15-
én 9 órakor – mondja érdeklõdé-
sünkre Lendvai
Jenõné, Nova polgár-
mestere. – A hagyo-
mányokhoz híven a
rendezvény pénte-
ken elõesti bállal kez-
dõdik, a kis- és nagy-
bandák a szombati
megnyitót követõen
mennek ki a búza-
táblára, ami idén a
sportpálya közvetlen
közelében lesz. Dél-
után kettõkor kezdõ-
dik a cséphadarós
cséplõverseny, amit
gulyásparti elõz
meg, illetve a hagyományõrzõ
együttesek mûsora követ. A ren-
dezvény este aratóbállal és tûzijá-
tékkal zárul. Július 16-án vasárnap
egyebek mellett sportlövészet,
íjászbemutató, off-road show,
triál-duó kerékpáros bemutató és
könnyûzenei koncertek kínálnak
kikapcsolódási lehetõséget. Este
hatkor az Ada Nova SE és az
Andráshida TE barátságos labda-

rúgó-mérkõzését tekinthetik
meg az érdeklõdõk, illetve egész
hétvégén több program várja a
gyerekeket is.

– Közeleg a 30. évforduló…
– Az aratónapokat azzal a szán-

dékkal hívtuk életre, hogy bemu-

tassuk milyen nehéz fizikai mun-
kát igényelt régen a gabona beta-
karítása, amit szüleink, nagyszüle-
ink még kézzel végeztek. A közel-
gõ 30. évforduló igazolja, hogy jó
ötletnek bizonyult ez a sok érdek-
lõdõt vonzó hagyományõrzõ
program. Érthetõ okokból ma
már kevesebben tudnak részt
venni az aratási versenyen, de így
is a megye egyik legnagyobb kis-

települési rendezvényeként tart-
hatjuk számon.

– Milyen fejlesztéseket valósí-
tanak meg jelenleg?

– Hamarosan kész lesz az új
sportöltözõ, melynek alapkövét
tavaly októberben tettük le. A két
ütemben megvalósuló beruhá-
záshoz a Novai Sportegyesület
nyert TAO-támogatást, az önerõt
pedig önkormányzatunk biztosít-
ja. Az ADA Nova SE jó szezont
zárt, elsõ helyen végzett a Megye
III. Nyugati csoportjában, míg a

tartalékcsapat máso-
dik lett. A 2017-18-
as szezont õsszel
már a Megye II-ben
kezdhetik meg. Ön-
kormányzatunk az
adósságkonszolidá-
cióban nem része-
sült önkormányzat-
ok támogatásából
juttatott elsõ tízmil-
lió forintból az Új ut-
cát aszfaltoztatta le
korábban, a nemrég
megkapott második
tízmillióból a teme-
tõben újíttatjuk fel a

járdahálózatot térkõvel. 
A már nagy hagyományokkal

bíró Virágos Nováért környezet-
szépítõ verseny mellett idén má-
sodik alkalommal meghirdettük a
konyhakert akciót is. Örömünkre
szolgál a lakosság figyelme saját
környezetéért, önkormányzatunk
pedig ügyel a zöldterületek folya-
matos gondozására és virágosítá-
sára, a település szépítésére.

NOVA ÖNKORMÁNYZATA RENDEZÉSÉBEN

Göcseji Aratónapok 29. alkalommal
Kevés rendezvény büszkélkedhet több évtizedes múlttal,

mint a Göcseji Aratónapok, ami 2018-ban már három év-
tizedes lesz. Idén július 14-15-16-án így a 29. programot

rendezi meg önerõbõl Nova önkormányzata, ezúttal is várva a ha-
gyományõrzõ kis- és nagybandák jelentkezését a Kézikaszás Ara-
tó- és Cséphadarós Cséplõversenyre. 

Zalaváron 2019-ben ünneplik
a bencés monostor létesítésé-
nek ezeréves évfordulóját. A
zalavári Vársziget Szent Cirill és
Szent Metód emlékezetét is õrzi,
mely alkalomból minden év má-
jus-júniusában cseh, szlovák,
bolgár és orosz küldöttségek ér-
keznek ide. A millennium méltó
megünneplésének, illetve a ben-
cés monostor teljesebb feltárá-
sának szándékáról, valamint az
elmúlt idõszak eseményeirõl
Horváth  Ildikó polgármesterrel
beszélgettünk. 

– Egyeztetések után május 18-
án Ezer év – múlt és jövõ – mottó-
val rendeztük meg a konferenciát
Zalavár és Zalaapáti helyszínekkel,
miután bencés múltunk összeköt
bennünket. A Várszigeten egykor

álló Szent István által alapított
Bencés Apátság monostorának el-
sõ adománylevele 1019-bõl szár-
mazik, a konferencia ebbõl adódó-
an szólt a 2019-ben esedékes mil-
lenniumra való felkészülésrõl, és
többek között a monostor érdemi
feltárásának folytatásáról. 

– Jelenleg hol tart az ásatás?
– A monostor kiterjedését még

az 50-es, 60-as években derítették
fel a régészek, melynek feltárása
azért hagyott alább, mert mûvelé-
si ág alá vonták a területet. 2015-

ben találták meg a Szûz Mária
templom maradványait, ami
15–20 évvel idõsebb a már látható
Hadrianus templomnál. A temp-
lom és a monostor egy négybás-
tyás vár része, amit Szent István
Karoling-kori romokra építtetett
fel. Ezt a helyet egy 15 hektáros
erdõ fedi jelenleg, mely akadálya a
feltárásnak. Elsõ lépésként erdõ-
gazdálkodás alá kell vonnunk a te-
rületet. Amit ma látunk a Várszi-
geten, az a Karoling-korból szár-

mazik, a vár és a monostor feltárá-
sával viszont már belépnénk az Ár-
pád-korba. A régészek szerint na-
gyon értékes leleteket rejt a föld.  

– A konferencián az Emberi
Erõforrások Minisztériuma is
képviseltette magát. Mit tud se-
gíteni ebben a minisztérium?

– A minisztérium egy konkrét
projekttervet vár el tõlünk arról,
hogy mit szeretnénk megvalósíta-
ni 2019-re. Ezeréves bencés múl-
tunk emlékeinek helyreállítását
ugyanis sem Zalavár, sem Zalaapáti

önkormányzata önerõbõl nem
tudja elvégezni. A millennium mél-
tó megünneplése érdekében ép-
pen ezért számítunk kiemelt kor-
mányzati támogatásra.

Elképzelésünk, hogy a zalavári
Vársziget továbbra is nyitott ma-
radjon, az ezeréves évforduló kap-
csán pedig azt szeretnénk, hogy
lendületet kapjon a bencés mo-
nostor feltárása, és a 2019-ig elõ-
kerülõ épületrészeket is valami-
lyen látványosabb módon bemu-
tatni a látogatók számára, ehhez
hosszú távú koncepció kidolgozá-
sa szükséges. 

– Milyen további elképzeléseik
vannak?

– A faluban lévõ magtárépüle-
tet szeretnénk helyreállítani,
melyben egy bemutatótermet
hoznánk létre. Itt virtuálisan és
makettekkel a Vársziget történe-
tét szeretnénk bemutatni több
nyelven közölt információkkal,
hogy nézett ki a terület 850, 900
és 1000 környékén. Ez a terem kü-
lönféle rendezvényeknek, konfe-
renciáknak is helyet adna. Mivel a
Vársziget több nemzetnek vallási
és kulturális emlékhelye, ezért
szálláshelyek kialakításában is gon-
dolkodunk a zarándokok számára.
Zalavár a Kis-Balaton Tájvédelmi
Körzet szerves része, ezért a mag-
tárépületnek erdei tábor funkciót
is szánunk. Közép-Európában is
egyedülálló helyen élünk, hiszen
itt a történelmet folyamatában
láthatják a gyerekek a természeti
táj szépségeivel együtt. Erdei isko-
la jelenleg is mûködik a bencés
paplakban, ami egyben lelkigya-
korlatos ház. A rossz állapotú épü-
let felújítása szintén része projekt-
tervünknek. Mindebben szorosan

együttmûködünk az egyházköz-
séggel. A 2019-re megvalósítandó
valamennyi tervünkben fontos
kritériumnak határoztuk meg a
fenntarthatóságot.

– Térjünk át a közelmúlt ese-
ményeire, melyek Szent Cirillhez
és Szent Metódhoz köthetõk.

– Május 24-én a Hévízi Ortodox
Egyházközség tartott megemlé-
kezést a Várszigeten, most ünne-
pelve Cirill és Metód ideérkezésé-
nek 2013-beli 1150 éves évfordu-
lóját. Május 26-án a budapesti bol-
gár iskola gyerekei látogattak el
hozzánk, akik mûsort adtak a mi
gyerekeinkkel együtt a templom-
ban, majd megkoszorúzták a Vár-
szigeten Szent Cirill és Szent Me-

tód emlékmûvét a bolgár kultúra
napja alkalmából. Másnap szomba-
ton tartottuk meg a gyermekna-
pot, mert vasárnap iskolásaink 20
fõs küldöttsége utazott fel a bol-
gár iskolába. A két intézmény kap-
csolata immár több mint húsz év-
re nyúlik vissza. A gyermeknapot

második alkalommal rendeztük
meg ovisokkal és iskolásokkal ösz-
szevonva. A gyerekek ügyességi
versenyeken vehettek részt, a
mozgás lehetõségét többféle já-
tékeszköz biztosította. A rendez-
vény lebonyolításáért köszönet il-
leti a pedagógusokat és szülõi
munkaközösségeket. 

Június 3-án adtunk helyet a
magyar és a szlovák katolikus tá-
bori püspökségek, valamint a Fõ-
városi Szlovák Önkormányzat tar-
totta megemlékezésnek a Várszi-
geten. A rendezvényen részt vett
mások mellett Bíró László magyar
és Frantisek Rábek szlovák tábori

püspökök, valamint Milan Belica
Nyitra megye elnöke. Õk is meg-
koszorúzták Szent Cirill és Szent
Metód emlékmûvét, ami a nyitrai
várban találhatónak a kicsinyített
mása. Õk egyébként nagyon sze-
retnék, hogy az általuk létrehozott
római zarándokúthoz Zalavár is
csatlakozna. Az együttmûködés
Zalavár nemzetközi hírnevének
erõsítését, az uniós pályázatok
jobb elérhetõségét biztosíthatná,
melybõl csak elõnyök származhat-
nának településünk javára. 

– Milyen újdonságokkal ké-
szülnek a falunapra?

– Igen, valóban készülünk új-
donsággal, mégpedig a gombóc-
fesztivállal, amit hagyományte-
remtõ szándékkal hívunk életre.
Az ötlet abból született, hogy a
gombócételek ugyanúgy megta-
lálhatók a szlovákok, bolgárok,
csehek, oroszok konyhájában,
mint a magyarokéban. Az elõbb
említett események illetve kap-
csolatok révén válik nemzetközivé
a gombócfesztivál, hiszen ha már
összeköt a múltunk, akkor kössön
össze bennünket a jelenünk is.
Természetesen környékbeli tele-
pülések is meghívást kapnak a
rendezvényre, melyet egy pályá-
zat részeként valósítunk meg a
szeptember 16-i falunapunkon. 

Antal Lívia

EZERÉVES BENCÉS MÚLT ZALAVÁRON

Méltóan a millenniumhoz

Horváth Ildikó a tábori püspökségek megemlékezésén.

Vidám gyermeknap ügyességi játékokkal.

A bencés konferencia résztvevõi a Várszigeten.



Az ország számos településén helyi
szolgáltatóként jelenlévõ Invitel számára
régóta kiemelkedõ fontosságú törekvés,

hogy folyamatosan fejlessze hálózatát és
termékeit, amely egyszerre jelent technológia-
váltást és a helyben élõk mindennapjainak
megkönnyítését. A cég hálózatfejlesztéseinek
köszönhetõen most már Hévízen és Zalaszent-
gróton is megtapasztalhatják a nagysebességû
internet nyújtotta elõnyöket és a digitális, akár HD
minõségû televíziózás élményét otthonukban és
akár a munkahelyükön is.

A hagyományos televíziózással szemben a HD rész-
letekben gazdag, szabad szemmel is nagy felbontású
képminõséget biztosít, így a családi, éjszakába nyúló
filmezések és a nyári, felejthetetlen baráti szurkolások is
emlékezetesebbek lesznek. Ahhoz azonban, hogy ki
tudjuk használni a HD vagy full HD televízió nyújtotta
lehetõségeket, HD csatornákat is tartalmazó tévécso-
magokra is szükség van.

Gyorsabb internet, több lehetõség

A fejlesztéseknek köszönhetõen most már a héví-
ziek és zalaszentgrótiak számára is elérhetõvé válik az
Invitel nagysebességû internetszolgáltatása és a digi-
tális televíziózás 88 TV és rádiócsatornával, valamint
27 HD adással. A csomagkínálatban olyan népszerû
csatornák is szerepelnek, mint a Travel Channel, a
Food Network, a Mozi+ vagy a természetfilmekben és
ismeretterjesztõ programokban bõvelkedõ Nat Geo
Wild és BBC Earth, így az egész család megtalálhatja
a kedvenceit. Emellett minicsomagban számos továb-
bi csatorna érhetõ el, például a Cartoon Network, a

Fishing & Hunting, és a díjnyertes sorozatokat sugárzó
AXN White csatorna is, ez utóbbi többek között az
Outlander – Az idegen vagy a Hogyan ússzunk meg
egy gyilkosságot? címû sikerszériákkal. 

Nyelvtanulás otthon, a kanapén ülve

Sokunknál elõfordul, hogy a filmeket eredeti
nyelven, magyar felirattal szeretnénk megtekinteni,
amely amellett, hogy újszerû élményt nyújthat, a
nyelvtanulást is elõsegítheti. A digitális kábeltévé
szolgáltatás bizonyos csatornákon lehetõséget bizto-
sít erre, így amellett, hogy igény szerint megismer-
hetjük a szereplõk eredeti hangját, a nyelvtudásunk is
fejlõdik. Ha pedig bõvíteni szeretnénk az elérhetõ
mûsorok számát, az Invitel Mixer kiegészítõ cso-
magja plusz 5 csatorna választását teszi lehetõvé
egy 30-as listából.

Otthonunk mellett az Invitelre a munkánk során is
számíthatunk. A fejlesztéseknek köszönhetõen a
vállalkozások is élvezhetik a nagyobb sávszélesség
elõnyeit, sõt, akiknek a napi üzletmenetben a feltöltési
sebesség is fontos, azok számára kedvezõ alternatívát
nyújt az Invitel szimmetrikus internet szolgáltatása.

„Az Invitel folyamatosan keresi a fejlesztési lehetõ-
ségeket, legyen szó saját, vagy akár pályázati források
bevonásáról. Örülünk annak, hogy már a Hévízen és
Zalaszentgróton élõk is élvezhetik a gyors internet és a
minõségi, HD televíziózás elõnyeit. Hálózatfejlesztési
törekvéseinket a jövõben is folytatjuk és bízunk abban,
hogy még több települést segíthetünk hozzá a modern
és jövõálló technológiához” – mondta Horváth Csaba,
az Invitel regionális menedzsere.

Nagysebességû internet és HD televíziózás 
Hévízen és Zalaszentgróton is fejlesztett az Invitel

Az Invitel szolgáltatásairól személyesen a hévízi Invitel Napon
érdeklõdhet a Tavirózsa u. 1. szám alatt, a nyári idõszakos nyitva
tartás alatt május 16-tól kéthetente 10:00 és 17:00 között. 

A lakossági ajánlatokról a 1288-as telefonszámon,  a kisvál-
lalatiakról a 06 80 881 881-es zöld számon kérhetnek felvilágosí-
tást. www.invitel.hu 

KÖRNYEZET12 MEGYE

A Közép-Zala Gyöngyszemei Vi-
dékfejlesztési Egyesület szervezé-
sében 2012 áprilisában nyílt meg a
termelõi vásár, amely azóta min-
den hónap utolsó szombatján várja
látogatóit. Május utolsó szombatja
mindig a születésnapi nagyrendez-
vény, ezúttal az ötödik, melyen
részt vesznek Zala megye közéleti
és politikai szereplõi is.  

Abszolút telitalálatnak bizonyult
a termelõi vásár ötlete, fogalmazott
köszöntõjében dr. Nagy István, az
FM parlamenti államtitkára. Nincs
fontosabb dolog a gazdaság életé-
ben, mint a piac, hangsúlyozta. Ha
meg akarunk ismerni egy országot,
egy települést, akkor elõször a piac-
ra kell kimennünk. Itt tudunk talál-
kozni a termelõkkel, a kézmûvesek-
kel megismerve általuk az adott
hely ízeit és értékeit. Mindez nagy-
szerû lehetõség, a kormány éppen
ezért támogatja pályázatokkal a ter-

melõi piacok létrejöttét a termelés
ösztönzése mellett, emelte ki.

Vigh László országgyûlési képvi-
selõ, miniszteri biztos, Felsõrajk ko-
rábbi polgármestere elmondta, a
termelõi vásárt azért hozták létre
öt évvel ezelõtt, hogy erõsítsék Kö-

zép-Zala településeinek összetarto-
zását, és lehetõséget biztosítsanak
a helyi és környékbeli termelõknek
és kézmûveseknek portékáik be-
mutatására, eladására. Felidézte,
hogy minden a faluközpont átalakí-
tásával kezdõdött, ekkor építették
fel az öttornyú faszerkezetû várat,
ami a 16. században egykor álló vá-
rat szimbolizálja. A termelõi vásár
öt év alatt nemzetközivé szélese-
dett ki a szlovén és horvát kapcso-
latok révén, valamint kulturális és
gasztronómiai seregszemlével bõ-
vült, tette hozzá. 

Vigh László ezúttal ügyességi
feladatot talált ki a közéleti szerep-
lõknek, két kalapács végével kellett
felvenni egy diót az asztalról, majd
farönkön összetörni. Fellépett az
iskola karate- valamint modern-
tánccsoportja, a színpadon az esti
órákig egymást váltották a mûvé-
szeti és kulturális egyesületek. 

A jubileumi vásáron nagy kellet-
je volt az iskola szülõi munkaközös-
sége által valamint a megye tele-
pülései által készített sütemények-
nek. A kínálást és kóstoltatást Szalai
Katalin, Zala Szépe 2016. évi gyõz-
tese végezte. Kupon ellenében le-
hetett megvásárolni a sütiket,
melynek bevételébõl a Szent Imre
Általános Iskola Pengetõk citera-
csoportjának nyári táboroztatását
támogatják majd. A települések kö-
zött második alkalommal Zala me-
gye legjobb gyümölcsös sütemé-
nye címmel meghirdetett verseny
díjait dr. Pál Attila, a megyei köz-
gyûlés elnöke adta át. Értékelést
mondott Siposné Gerencsér Henri-
ett cukrász. A Nagykanizsát képvi-
selõ Kuti Lászlóné lett a nyertes
epres tiramisu kockájával. 

– liv –

SZÜLETÉSNAPI ÜNNEP FELSÕRAJKON

Ötéves a termelõi vásár
Tortával, sütemények sokaságával, házias ételekkel, és estig tartó

programkavalkáddal ünnepelték Felsõrajkon a termelõi vásár és
kulturális, gasztronómiai seregszemle ötödik születésnapját május
utolsó szombatján. 

– A lakosok gyakran panaszkod-
tak, hogy ihatatlan, rozsdás a víz.
Reméljük, hogy ez a probléma az
új vastalanító üzembe helyezésé-
vel megszûnt – mondja érdeklõdé-
sünkre Réti Alfréd, Kerecseny
polgármestere. – A beruházás sze-
rencsére nem került pénzükbe,
mert a szûrõberendezést a nagy-
kanizsai Hidrofil Kft. ajánlotta fel és
szerelte be. 

– Hogyan telnek a mindenna-
pok Kerecsenyben?

– A vastalanító május végi át-
adását megelõzõ héten állítottuk
helyre melegaszfalttal a Deák Fe-
renc és a Kassai utcákat összekötõ
százméteres szakaszt. Az útkar-
bantartásra fordítható 1,3 millió
forintos normatívából finanszíroz-
tuk ennek költségét. Napjaink
egyébiránt mezõgazdasági tevé-
kenységgel telnek, ami már több
éve meghatározó a falu életében.
Jelenleg három fóliasátrunk van,
kettõ 400, a palántanevelõ 300
négyzetméteres. Az idei Start
munkaprogramban 24 fõt foglal-
koztatunk. Eléggé sikeresnek bizo-
nyult a tavasz, hiszen értékesíteni
tudtunk 650 csomag retket, 550
darab fejes salátát, és az újkrumpli
is tíz mázsa fölötti termést hozott.
Már van újkáposztánk és a karfiol is
elindult. A paprikát, paradicsomot
és az uborkát pedig folyamatosan
ültetjük be a fóliákba. Szabadföl-
dön öthektáros területet mûve-
lünk ezekkel a zöldségekkel. Tavaly
elültettünk hatezer tõ epret, ami
idén egy mázsa fölötti termést

produkált. Van egy kisüzemünk,
ahol savanyúságokat és lekvá-
rokat készítünk. Éttermeknek,
szállodáknak szállítunk, de sokan
vásárolnak a környékbeli tele-
pülésekrõl. Webáruházunk a
www.kerecseny.boltaneten.hu –,
ahol rendelni lehet bárkinek, de
helyszíni átvétellel. 

Fontosnak tartom, hogy ez a
közmunkaprogram valóban érték-

teremtõ legyen, és a benne foglal-
koztatottak érdemi munkát végez-
zenek. Ezért idén azt vezettük be,
hogy egy ember egy növényért
felel az elültetéstõl a betakarításig.
Sokat javult a munkamorál, mert
mindenki magáénak érzi a rá bí-
zott feladatot. 

– Gondolkodnak-e szociális
szövetkezet létrehozásában?

– Igen, mert 2018 júliusával vál-
tozni fog a közfoglalkoztatás sza-
bályozása. Egy OFA-pályázattal él-
ve hoznánk létre a szociális szövet-
kezetet. Kapnánk bérre támoga-
tást, de önkormányzatunknak is
komoly összeggel kell hozzájárul-
nia az ötéves fenntartáshoz. Az
eddig létrehozott gazdaságunkat
nem kívánjuk feladni, de egyelõre
várnunk kell arra, hogy minden
kérdés tisztázott legyen. A szociá-
lis szövetkezetben már a munka
törvénykönyve szerint lennének
foglalkoztatva az emberek és nem
közmunkásként.

Útjaink nagyon rossz állapo-
túak. Abban bízunk, hogy a
szennyvízcsatornázás után leg-
alább a nyomvonalak helyreállítása
megtörténik. Ha kormánydöntés
születik, 2018-as kezdéssel indul-
hat a beruházás Gelse gesztorsá-
gával, több települést érintve. Ha
megvalósul, egy újabb fontos köz-
mû birtokában lehetünk.

TISZTA IVÓVÍZ ÚJ SZÛRÕBERENDEZÉSSEL

Kerecseny élen jár a zöldségtermesztésben
Megoldódtak az ivóvízminõségi gondok Kerecsenyben, miután

korszerû vas- és mangántalanító szûrõberendezést építettek be a
szomszédos Orosztonyt is ellátó vízmûtelepre. 

Vigh László, dr. Csikós Andrea Dóra, Szalai Katalin és dr. Nagy István.



TURIZMUS 13TÉRSÉG
A szezonra történõ felkészü-

lést a gyenesdiási önkormányzat
már tavasszal megkezdi, de mi
már tavaly õsszel nagy fába vág-
tuk a fejszénket. A Magyar Tu-
risztikai Ügynökség pályázatának
jóvoltából a Balaton-part család-
barát megújítását vettük tervbe
a helyi turisztikai egyesület és a
lakosság véleményének figye-
lembevételével – mesélte Gál La-
jos polgármester, akitõl elöljáró-
ban a strandok modernizálásáról
érdeklõdtünk.

– A strandok fejlesztését min-
denkor a legfontosabbnak tekint-
jük. A változatlan jegyárakkal és
ingyenes parkolókkal június köze-
pétõl, teljes szolgáltatási palettá-
val mûködõ, család- és gyermek-
barát Diási Játékstrandon a terü-
let feltöltése, az újrafüvesítés és
egy homokos játszótéri plázs va-
lamint egy szép napozóstég kiala-
kítása is idõszerûvé vált. A
gyenesi retró hangulatú Lidó
strandunkon egy újabb kapuzat
létesítését kérte a nagyközönség
és azt várták, hogy tegyük inno-
vatívabbá az önkormányzat és a
vállalkozók által használt épülete-
ket úgy, hogy azok beleilleszked-
jenek az új fejlesztési stratégiánk-
ba. Itt új jegypénztárak, új büfék
létesülnek. A strandon focipálya,
játszótér és kishidas összekötte-
tés is épül. A 2018-as szezonra
Gyenesdiás mindkét strandja tel-
jesen megújul, a támogatási szer-
zõdéseket aláírtuk, a felkészülés
idõszaka a kezdetét vette. A
szülinaposok kedvezménye és az
egyéb kedvezménykártyák is
igénybe vehetõk.

– Milyen pályázatok segítik a
nagyközség fejlesztését?

– Az utak és gyalogjárdák álla-
pota több helyen felújításra várt.
Egy turizmusból élõ önkormány-
zatnak erre is figyelmet kell fordí-
tania, mert a minõségi szolgáltatá-
sokat keresõ turista jó infrastruk-
turális feltételeket keres. A kon-

szolidációs pályázati pénzt az utak
és járdák nyolc kilométer hosszú-
ságú, meleg- és martaszfaltos,
padkával kialakított korszerûsíté-
sére fordítjuk. Sok közmûkiváltás,
csapadékvíz-elvezetés és új cso-
mópont kialakítása is megtörténik
hegylábtól a Balaton-partig. A na-
pi 700 adagot készítõ konyhánk
már négy évtizede nem esett át
konyha- és gépészettechnikailag
nagyobb korszerûsítésen. 

A Zala Megyei Területfejlesztési
Operatív Programokra benyújtott
pályázataink közül a közétkezte-

tés-fejlesztésit most nyertessé
nyilvánították, így megkezdõdhet
a július közepétõl augusztus vé-
géig tartó kapacitásbõvítõ mo-
dernizálás, ami érinti a fûtés fel-
újítását is. Folyamatosan napi-
renden van az intézményeink
energiahatékony korszerûsítése,
és nem adjuk föl a gyermekorvosi
rendelõ megépítésének ügyét

sem. A beruházást pályázati siker-
rel kívánjuk megvalósítani. Vállal-
kozók bevonásával egy nagyon
szép játszóteret szeretnénk kiala-
kítani a családok örömére a tele-
pülés központjában kijelölt önkor-
mányzati területen, ahol sétány-
fejlesztés is indul. 

A Balatoni Bringakörút fejlesz-
téssel együtt tervben van a tele-
pülés bringaútvonalának korrekci-
ója, amely már évek óta szüksé-
gessé vált. Ez magában foglalja az
engedélyes és kiviteli terveket,
amelyek egészen levinnének a víz-

partra, kielégítve a lakosság régi
vágyát, mely szerint a nagyközség
kerékpározhatóvá válik lenn a víz-
parton, a két strand közötti feltárt
területeken is. Nyár végére TAO-
pályázatból elkészül a nagy mûfü-
ves pályaelemek teljes rögzítése,
így korszerûsödik a sportcentru-
munk is. A fõidény kezdetére elké-
szült az elsõ etapja a köztérfigyelõ

kamerarendszer kiépítésének. A
bûnmegelõzési és közbiztonsági
céllal telepített kamerák egy része
már mûködik a rendõrség és a he-
lyi polgárõrség felügyeletével. A
KLIK bázisintézményeként remél-
jük, hogy a jövõben nagyobb fi-
gyelem fordítódik az infrastruktu-
rális fejlesztésekre, a tornacsarnok
megépítésére.

– A szezonra programokkal is
készülnek?

– De még mennyire! A rendez-
vényeinket a civil szervezetek, ki-
sebb-nagyobb helyi közösségek,
az aktív családok támogatásával
rendezzük. Június 29-étõl július 2-
áig a III. G-amborree Mercedes G-
terepjárók nemzetközi találkozó-
ját szervezzük. A Balatoni Hal- és
Termelõi Piacon, július 8-9-én tart-
juk a IX. csapat-, közösség- és tér-
ségépítõ Keszegfesztivált. Lesz hal-
és halászléfõzõ verseny slágerze-
nékkel, gitármuzsikával, sztárfellé-
põkkel, táncmûsorokkal, koncer-
tekkel. Július 13–17-ig a Kárpáti-
korzón tartjuk a nyugat-balatoni
bornapokat, a fenséges gasztronó-
miai fesztivált, színes kulturális és
szórakoztató rendezvényekkel, ki-
tûnõ helyi és térségi borokkal. 

A Magyar Fürdõszövetség már
hagyományos országos kezdemé-
nyezéséhez idén is csatlakoztunk,
így július 28-án különleges prog-
rammal várunk mindenkit a Stran-
dok Éjszakáján! Augusztus 12-én
gumiforgatással, koffercipeléssel,
súlykitartással, söröshordó-eme-
léssel a Balaton Beach-en az Erõs
Emberek Versenye hoz vidám per-
ceket. Még forróbb lesz a nyár kö-
zepe, hiszen ingyenes szuper kon-

certekkel fokozzuk a hangulatot.
Augusztus 11. Kárpátia koncert,
augusztus 12. Kelemen Kabátban,
augusztus 13. a Kávészünet zene-
kar lép föl a Korzó Estek program-
sorozatban, amelyeket utcabál kö-
vet. Augusztusban találkozóra vár-
juk a székely testvértelepülésünk
delegációját. Augusztus 20-án a
Faludi-síkon a Nemzeti Vágta regi-
onális elõfutamát: a Festetics-vág-
tát rendezzük meg. Augusztus 25-
én a jó hangulatú évszakzáró
dzsembori: a VW Bogaras Balatoni
Nyárbúcsúztató veszi kezdetét. A
programok összes részletét folya-
matosan közzétesszük a települé-
sünk honlapján.

– Mi újság a várossá nyilvání-
tás ügyével kapcsolatban?

– Gyenesdiás fejlõdésében
olyan szakaszba jutott, ahol már
nem nevezhetõ falunak. A község-
bõl '90-ben nagyközség lett. Azóta
is folyamatosan növekszünk, gya-
rapodunk. A turizmushoz kapcso-
lódva: demográfiai, adóerõbéli,
gazdasági, intézményhálózati,
igazgatásügyi, szociális fejlettség-
ben is minõségi fordulatot vet-
tünk. Az elegáns nagyközség vál-
lalkozói, civil és önkormányzati
szinten is sok uniós és egyéb pá-
lyázati forrást tudott lehívni az el-
múlt években. Mostanra egy
„szub-urbán kisközponttá” nõtte

ki magát a folyamatosan szépülõ
lakókörnyezet. A 4000 fõs lakos-
ságszám nyaranta a háromszoro-
sára növekszik. Egy évben átlago-
san kétosztálynyi gyermek szüle-
tik. Növekszik a vállalkozói beköl-
tözõk aránya is. 

Egy fórum összehívásával nem-
rég szondáztuk a lakosság véle-
ményét, hogy akarják-e a kisváro-
si cím elérését. Ott a magisztrátus-
tól kezdve mindenkitõl egyöntetû
támogatást kapott a városi rang
elérése. Támogattak bennünket a
szomszéd települések, a BFT, a
megyegyûlés, a kormányhivatal.
Azt keressük, hogy mi mivel, mi-
ként, miben segíthetjük a környék
településeit a térségi feladatellá-
tásban. Együttmûködésben vizs-
gáljuk, hogy milyen szerepkörök
megoszthatóak. A támogatói nyi-
latkozatok beérkezését követõen
megkerestünk egy városok
akkreditációjával foglalkozó egye-
temi társaságot, hogy milyen
szempontrendszer alapján álljon
össze házi kútfõbõl a hegyközségi
múltból induló Gyenesdiás 120
éves fejlõdését összefogó 250 ol-
dalas tanulmány. A parlamenti
szakbizottság hamarosan közzéte-
szi a döntését, de a közösségépí-
tõ, a családbarát hagyományaink-
ról városként sem mondunk le.

Nemes Norbert

GYARAPODÓ GYENESDIÁS

Szub-urbán városias kisközpont
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A fajtaválasztásban érdemes a
sok éve megbízhatóan teljesítõ faj-
tákkal még számolni, de az újdon-
ságokat is kipróbálni.

A repcetermelõk számára a leg-
inkább köztudott, hogy a magas
termés elérése nem csak a fajták
teljesítményén múlik. A
helyes technológia na-
gyobb súllyal esik latba,
mint a legtöbb növény-
kultúra esetében. A
repce helyet követel a
vetésforgóban és sok
termelõ számára gaz-
daságosan termelhetõ
kultúra.

Ajánlatunkban még
mindig szerepel a jól
teljesítõ Labrador,
azonban már 3 hibrid-
del állunk a repceter-
melõk rendelkezésére. A GRAF ne-
vû csúcs hibridünk állami elismeré-
se óta a dobogós helyen  szerepel,
teljesítményével megelõzve szá-
mos nagy nevû hibridet. Kínála-
tunk két új hibriddel is bõvült. A
CLARUS a még magasabb termés-
szintet célzó, a Hycolor pedig a jó
teljesítményben és alacsonyabb
vetõmag árfekvésben gondolkodó
termelõk választása lehet.

A gabonafélék esetében ki-
emelkedõ fontosságú a tudatos
fajtaválasztás. A fajta alapvetõen
meghatározza a megcélozható mi-
nõséget és a fajták betegség ellen-
álló képességében is nagy eltéré-

sek vannak. Õszi búzában az érdek-
lõdés a magasabb termõképessé-
gû fajták felé fordult az utóbbi
években, de számos termelõ kitar-
tott a mindig jól eladható, értéke-
sebb prémium fajták mellett. Erre
a trendre válaszolva, a prémium

búzák fajtakörét magas termõké-
pességû, de stabil malmi minõsé-
gû, új generációs búzák választé-
kával bõvítettük. Ezek közül ki-
emelkedik a Balitus és Amicus ne-
vû malmi búzánk. Mindkettõ szál-
kacsonkkal rendelkezõ fajta. Kiváló
a sárgarozsda ellenálló-képessé-
gük, a télállóságuk és a szárszilárd-
ságuk. Ezeket a fajtákat 220-230
kg/ha vetõmagmennyiséggel ves-
sük.  Az Ubicus, és ez évi újdonsá-
gunk az Activus, szintén igen fi-
gyelemre méltó, magas termõké-
pességû, szálkás malmi búza, fõleg
a dunántúli gazdálkodók figyelmé-
be ajánljuk õket. Ezeket 180–200

kg/ha vetõmag mennyiséggel
ajánlott elvetni. 

Ezekkel a fajtákkal megfelelõ
technológiával és természetesen
kedvezõ idõjárási feltételek ese-
tén, a 8-9 tonnás, stabil malmi mi-
nõséggel párosuló termésszint biz-
tonsággal megcélozható. Fehérje-
tartalmuk 13-14 százalék körüli, si-
kértartalmuk 28–31 százalék kö-
zötti. Kínálatunkból nem hiányzik
az Antonius, a prémium minõség-
re törekvõ termelõk kiváló válasz-
tása. Az összes fajtánál fontos ki-
emelni, hogy mind a megfelelõ
termésmennyiség, mind a minõ-
ség elérésének fontos feltétele a
megfelelõ tápanyagellátás. Ez
alapvetõen 150-160 kg/ha N-ható-
anyag osztott kijuttatását jelenti. 

Az árpatermelõk figyelmét fel-
hívjuk az új, második legmagasabb
terméssel regisztrált  Carmina ne-
vû többsoros takarmányárpánkra.
Valóban csúcs fajta. 8-9 tonnás
terméseket már több termelõ ért
el vele.

Korai, egészséges, jó szárszi-
lárdsággal és télálló képességgel.
A takarmánytermelõ gazdálkodók
figyelmébe ajánljuk a bõtermõ
Calorius tritikálé és SU Forsetti
hibridrozs fajtáinkat. 

Sok fajtánk vetõmagja BIO vál-
tozatban is elérhetõ lesz, igény
esetén kérje egyedi ajánlatunkat. 

A sikeres növénytermesztéshez
elengedhetetlen a garantáltan ma-
gas minõségû, megbízható szár-
mazású, fémzárolt vetõmag hasz-
nálata, amit a LAJTAMAGNÁL meg-
talál.

Válassza fajtáinkat, vesse ve-
tõmagjainkat, bármelyiket veti, a
magERÕ Önnel lesz!

Galankó Attila, 06-30/267-0647

A SAATBAU LINZ HUNGÁRIA KFT. ÉS A LAJTAMAG KFT.

2017. évi õszi fajtaajánlata
A SAATBAU LINZ HUNGÁRIA Kft. és a LAJTAMAG Kft. 2017. évi õszi

fajtaajánlatát nyújtjuk át  Önnek. Ha kiváló, búza, árpa, tritikálé, rozs
vagy durum fajta termesztésére gondol, jusson eszébe, hogy min-
den, ami vetõmag, az a LAJTAMAG Kft. és SAATBAU LINZ HUNGÁRIA
Kft. közös ajánlatában rendelkezésére áll.

A rendezvényen a távollevõ dr.
Bóna Lajos ügyvezetõ igazgató jó-
kívánságait dr. Cseuz László, a bú-
zanemesítési osztály osztályveze-
tõje tolmácsolta. Mint mondta, a
fajtabemutatók mindig ünnepnap-
ok a nemesítõk számára, mivel be-
számolhatnak új eredményeikrõl,
melyeket az elmúlt egy esztendõ-
ben értek el.

Új utakon a Gabonakutató kalá-
szosaival címmel tartott elõadást
Virágné Pintér Gabriella, kereske-
delmi osztályvezetõ. Kitért arra,
hogy az õszi búza 2016-ban beta-
karított átlagtermése elérte a 30
évvel ezelõttit, vagyis az 5,3 ton-
nát hektáronként. Hazánk az évi
átlagos növekedés tekintetében is
eljutott a 30 évvel ezelõtti szintre
az 1991 és 2016 közötti évi hét ki-
logrammos termésátlag-növeke-
déssel, amelyre korábban mínusz
húsz kiló volt a jellemzõ. Beszélt
arról is, hogy a mintegy 700 ezer
tonna átmenõ búzakészlet nagy
része malmi vagy javító. 2016-ban
növekedett az export is, 2,3 millió
tonna került ki az országból a ko-
rábbi 2 millió tonna körülihez ké-
pest. Mint mondta, nagyon fontos
kinek mi a célpiaca, ehhez kell vá-
lasztani fajtát és technológiát. A
nyugati határszélen a nagymeny-
nyiségû takarmánybúzára tudnak
szerzõdést kötni gazdák, míg Tolna
megyében vagy a Dél-Dunántúlon
jó minõségû javítóbúzát lehet elõ-
állítani.

A Gabonakutató minden
igényhez rendelkezik elismert faj-
tákkal, ezért is tudja teljesíteni az
elvárásokat. Vadvári László terüle-
ti képviselõt kérdeztük, milyen
õszi búza, árpa, tritikálé és repce
vetõmagokat javasol a zalai ter-
melõknek.

Az intenzíven gazdálkodó ter-
melõknek ajánlják a GK Szilárd, kö-
zépérésû, tar kalászú õszi búzát,
amely megfelel a mai fajtaválasz-
tás minden kritériumának. Kima-
gasló, 9-10 t/ha termõképessége
mellett esetenként malmi minõ-
ségre képes. Idén kerül a piacra a
legújabban minõsített GK Arató
õszi búza. Középérésû, szálkás
kalászú, intenzív termesztési
körülmények között kiemelkedõ
terméseredményekre képes.
Szintén új és idén kerül a piacra a

GK Bakony, ami magas minõségû
szálkás kalászú javító búza. A korai
érésû, tar kalászú GK Pilis ugyan-
csak malmi minõséget képviselõ
javító búza, bõtermõ, kiváló bokro-
sodású fajta.

A GK Judy középérésû, míg a
GK Stram korai õszi árpa. Legna-
gyobb termõképességû tritikálé az
országban a GK Szemes intenzív
körülmények között, míg a GK Re-
ge és a GK Maros az extenzív ter-
mesztésben állja meg a helyét.

A Gabonakutató elsõ magyar
nemesítésû újgenerációs hibrid
repcéi a GK Csenge és a GK Réka.
Fajtarepcét termelõknek továbbra
is a GK Gabriellát ajánlják. Tulaj-
donságaik közül kiemelést érde-
mel a magas hozam és termés-
stabilitás, az õszi gyors fejlõdés,
valamint a tavaszi gyors regenerá-
lódás. 

A SZEGEDI GABONAKUTATÓ KÍNÁLATÁBAN

Új õszi gabonafajták
Kalászos gabona- és repcetanácskozást valamint szántóföldi be-

mutatót tartott a közelmúltban a szegedi Gabonakutató Nonprofit
Kft. Táplánszentkereszti Növénynemesítõ Állomása, melyen zalai me-
zõgazdasági termelõk is részt vettek. 

TERÜLETI SZAKTANÁCSADÓ:

ÁRGYELÁN GÁBOR Tel.: (30) 447-5997

A Runway három hatóanyagot tartalmaz. Az
aminopiralid és a picloram felelõsek a poszt-
emergens hatásért. Az érzékeny kétszikû gyomok
fiatal egyedei (2-4 levél) ellen kezelve tökéletes
gyomirtó hatást érhetünk el, de akár a 6-8 leveles
gyomok ellen is hatékonyak. A preemergens hatá-
sért döntõen a metazaklór felelõs, kisebb részben
az aminopiralid. Ha a kezelést követõ 2 héten be-
lül 10-20 mm csapadék hullik, akkor a hatóanyag
biztosítja a tartamhatást és a tél beálltáig tartó
gyommentes idõszakot.

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

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

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

A három hatóanyagának köszönhetõen rendkívül
széles a hatásspektruma.

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

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

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

ÚJ DIMENZIÓ A REPCE ÕSZI GYOMIRTÁSÁBAN 
JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI
TECHNOLÓGIA

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

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

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

Extrém száraz idõjárási viszonyok fokozzák az utó-
hatás kockázatát.

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

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

Munkaegészségügyi várakozási idõ: 0 nap.

™ a Dow Chemical Company („Dow”) vagy a Dow leányvállalatának márkaneve.
Felhasználás elõtt mindig olvassa el és tartsa be a termékeken található címke utasításait!
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A fonyódi horgászparkban tar-
tott rendezvényen Visi Zoltán, a
BASF Hungária Kft. régióvezetõje,
majd Tavaszi József, a Balaton-
Agrár Zrt. elnök-vezérigazgatója
köszöntötte a megjelenteket.
Christoph Hofmann, a BASF
Hungária Kft. Agrodivízójának ve-
zetõje az innováció iránti nyitott-
ságra hívta fel a figyelmet, és re-
ményét fejezte ki, hogy a látotta-
kat, hallottakat hasznosnak ítélik
a termelõk.   

A szántóföldi bemutatókon
(napraforgó, árpa, búza, kuko-
rica) Gelencsérné Bencze Henriet-
ta, a Balaton Agrár Zrt. növényvé-
delmi szakirányítója ismertette az
alkalmazott technológiai elemek
hatékonyságát, majd Hangyel
Attila, a BASF Market Support ve-
zetõje elméleti tudnivalókkal és
konkrét technológiai iránymuta-
tásokkal látta el a gazdákat. El-
mondta, a napraforgó gyomirtá-
sában Clearfield®-rõl a Clearfield®

Plus rendszerre váltottak, a kettõ
közötti jelentõs különbség az,
hogy az új hibridek az imazamox
hatóanyag-tartalmú állományke-
zelést még jobban viselik. 

A gyomirtó szer oldaláról a
Pulsar® Plus adja a technológia
másik pillérét, melynek új
adjuváns rendszere gyorsabb és
intenzívebb hatóanyag-felvételt
biztosít még a viaszos vagy szõ-
rös, a keskenylevelû vagy oldalel-

ágazásra hajlamos gyomnövé-
nyek (fehér libatop, ebszékfû,
parlagfû stb.) esetében. Éppen
ezért a gyomnövények sokkal
gyorsabban pusztulnak el, mint a
Pulsar® 40 SL-lel kezeltek, ugyan-
akkor Pulsar® Plus-szal csak és ki-
zárólag a Clearfield® Plus napra-
forgó hibridek kezelhetõk bizton-
ságosan. A Clearfield® Plus
gyomirtási technológiában a kí-
vánt hatékonyság, így a termés-
többlet érdekében a Spectrum®

720 EC gyomirtót alapkezelés-
ként, míg a Pulsar® Plust felülke-
zelésként javasolják. 

A BASF 2017-ben vezette be
az árpában új, innovatív gomba-
ölõ szerét, a Priaxor®-t, amely
egy teljesen új hatóanyagból, a
Xemium®-ra keresztelt fluxa-
piroxadból és a már jól ismert
piraklostrobinból áll. A SDHI cso-
portba tartozó Xemium® hatására
leáll a kórokozó gombák mito-
kondriális légzése.  Egyedi mole-
kulaszerkezetének köszönhetõen
a környezettõl függõen változ-
tatni tudja a szerkezetét, a nö-

vényben és a gombákban zsíros
és vizes közegben egyaránt köny-
nyedén mozog. 

Alkalmazását az árpában a
zászlós levél kiterülése és a ka-
lászhányás kezdete között ajánl-
ják az árpa hálózatos és a
ramuláirás levélfoltossága ellen.
Xemium® hatóanyagot tartalmaz
a Systiva® csávázószer is, amit a
hagyományos csávázószerekkel
együtt javasolnak felhasználni.
Már a csírázástól kezdve védi az
árpát a levélbetegségek ellen.
Hosszú hatástartama révén he-
lyettesítheti az elsõ lombvéde-
lemre irányuló permetezést ta-
vasszal. 

A Priaxor® a búzában a rozsda-
betegségekkel és a szeptóriás le-
vélfoltossággal szemben mutat
kiemelkedõ hatékonyságot. A
sárga- és a vörösrozsda fertõzé-
sek megelõzésére a Tango® Star
és az Opera® New gombaölõ sze-
reket ajánlják, továbbá az Osiris®

kalászfuzárium elleni szert, ami a
DON-szintet is csökkenti. A 2015-
ban bevezetett Medax® Top
növekedésszabályozó elsõsorban
a szalmaszár sejtjeinek falát erõ-
síti, védve a gabonát a megdõ-
léstõl.

A BASF Jumbo® Extra OD ke-
reskedelmi gyûjtõcsomagban lé-
võ Kelvin® 40 OD és a Callam®

kiemelkedõ hatást biztosít a ki-
kelt és kihajtott egyszikû és két-
szikû gyomok ellen kukoricában.
Kimagasló hatású az évelõ kétszi-
kû gyomok közül a mezei acat, az
aprószulák és a vidra keserûfû
ellen. A hatóanyagok gyomokba
jutását Dash® HC tapadásfokozó
segíti.

A BASF 2017-es régiós szántóföldi rendezvénysorozatának Orda-
csehi állomásán a vegyipari nagyvállalat különleges molekulaszer-
kezetû Xemium®-ot tartalmazó innovatív gombaölõ szereit, a
Systiva®-t és a Priaxor®-t. valamint a megújult Clearfield® Plus tech-
nológiát mutatták be a termelõknek a Balaton Agrár Zrt.-nél. 

A nagy érdeklõdéssel kísért szán-
tóföldi bemutató elõtt Balogh Ru-
dolf, a Baki Agrocentrum Kft. ügyve-
zetõ igazgatója beszélt arról, hogy
az idei tavasszal nemcsak a kevés
csapadék, de a vadkár is befolyással
bírt a fajtakísérlet eredményességé-
re, fõként a tarbúzák tekintetében.

–  A csapadékhiányos tavasz
miatt jelentõs terméskiesések vár-
hatóak a tavalyi rekordszintû ter-
mésátlagokhoz képest mind a búzá-
ban, mind a repcében – kezdte érté-
kelését Balogh Ádám, a Baki Agro
Terménykereskedelmi Kft. ügyveze-
tõ igazgatója. – Tavaly a repce 4 ton-
na fölötti átlagtermést ért el, idén
épp a csapadékhiány miatt csak 3
tonnával számolnak hektáronként a
termelõk. 

A búzánál is mennyiségi vissza-
esés várható, a minõséggel úgy tû-
nik, nem lesz gond. Az ország más
vidékein, ahol több csapadék esett,
jobb a helyzet, így az Alföldön, a Du-
na közeli illetve a dél-magyarországi
területeken. Az európai és a világ-
termelést illetõen kedvezõek egy-
elõre az elõrejelzések, ami meglát-
szik az árakon, mivel nincsen jelen-
tõsebb elmozdulás. A takarmánybú-
za tonnája jelenleg 40 ezer forint
körüli. A prémium búzák magas mi-
nõségûek lesznek, ami árfelhajtó
hatással bírhat a takarmányipar szá-
mára, ha nem lesz elegendõ meny-
nyiségû takarmánybúza. 

– Mi a helyzet a repcével?
– A repce soha nem látott utat

„járt be”, hiszen már 2016 decem-

berében elõkötéseket kötöttünk a
2017-es betakarítású repcékre.
Ezek jellemzõen 110 és 120 ezer
forint közötti kötések voltak, a
csúcskötések elérték a 120 ezer fo-
rintot. Elég sok gazda kötött 115
és 120 ezer között, amit próbál-
tunk is javasolni. Jó döntésnek bi-

zonyult, mert jelen pillanatban 105
ezer forint körüli felvásárlási árak-
ról beszélhetünk tonnánként.

A kukoricában árrobbanás nem
történt, az ó termések jelenleg
tonnánként 42-43 ezer forint körül
mozognak. Az új termésû kukorica
tekintetében szintén van elõkötési
lehetõség 41-42 ezer forint körüli
felvásárlási árakon. A HO naprafor-
góra kevés elõrekötés történt, je-
len pillanatban 100-102 ezer forin-
tos felvásárlási árral lehet szá-
molni. 

– Közeleg az aratás.
– A vevõk jó minõségû termé-

nyeket várnak el, a gabona beszállí-
tói lánc éppen ezért hasonlít egyre
jobban az autóipariéhoz, hiszen egy-
re több minõségbiztosítási rend-
szernek kell megfelelni. A termé-
nyek minõségének gyors és hiteles
meghatározását gabona-laboratóri-
umunkban végezzük, ugyanakkor
nemzetközi akkreditált laborok által
kiállított minõsítésekre is szükség
van. Napi szinten kutatjuk a piaco-

kat, így próbáljuk elérni a legjobb pi-
aci árakat termelõink számára. Na-
gyon sok irányba szállítunk,  jellem-
zõen Olaszországba, Ausztriába,
Szlovéniába, a dunai paritásokon ke-
resztül Németországba. A saját tele-
peinken továbbra is a betároláskor
minõsítjük az árut traktoronként,
ezért kisebb mennyiségekre is elér-
hetõ a felár. A betakarítást követõen
a terményekkel pár napon belül el
tudunk számolni, mivel már a be-
szállításkor megtörténik a minõsítés
– hangsúlyozta Balogh Ádám.

A BAKI AGROCENTRUM KFT. AGRÁRFÓRUMÁN

Fajtabemutató terménypiaci várakozásokkal
Õszi búza és repce bemutatóra valamint agrárfórumra invitálta in-

tegrátori körének termelõit a Baki Agrocentrum Kft., akik a kísérleti
parcellákon 33 õszi búza fajtát és 37 hibrid repcét tekintettek meg.

A BASF NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIÁI

Azoknak, akik a maximumra törekszenek!


