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KÖSZÖNTÖTTÉK A SAJTÓ MUNKATÁRSAIT

Hiteles tájékoztatás és felelõsség
A szabad sajtó napja alkalmából sajtóreggelire hívta a megyei médiumok munkatársait a kormányhivatal, a megyei önkormányzat, a
rendõrség, a katasztrófavédelem, a tankerület valamint a Szociális és
Gyermekvédelmi Fõigazgatóság vezetõi a megyeháza Deák-termébe.

Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos azt mondta,
a sajtó nagyon fontos munkát végez azáltal, hogy hírt ad a városokban, a falvakban történésekrõl.
Nélkülözhetetlen a szerepe abban
is, hogy mindazon célokról értesülhet a közvélemény, melyek teljesülésével felemelkedhet a város és az
ország. Hangsúlyozta, a legfontosabb cél a családok megerõsítése,
mert az ország, a nemzet csak akkor tud fennmaradni, ha nagyon
sok gyerek születik. A sajtó nagyon
sokat tud segíteni abban, hogy ez
az üzenet eljusson a fiatalokhoz.
Mint mondta, Klebelsberg Kunó törekvésének, miszerint minden faluban legyen iskola, sem lett azonnal
eredménye, ahogy a kormány új

családvédelmi akciótervének pozitív hatása is késõbb fog jelentkezni. A döntéssel azonban elindultak
abba az irányba, hogy egy új világ
köszönt majd az országra.
Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott megköszönte a támogató
együttmûködést, a felelõsségteljes
munkát a sajtó munkatársainak.
Hangsúlyozta, a szabadságvágynak
mindig is fontos része volt a sajtó
szabadsága, ahogy ezt 1848-ban
megfogalmazták a márciusi ifjak. Ez
most is így van, azzal a különbséggel, hogy ma a nyilvánosság sokkal
szerteágazóbb, mint Petõfi idejében. Úgy vélekedett, hogy Európa
médiájára 2019-ben is ráférne egy
szabadságharc, hiszen a szabad sajtó tekintetében a magyar média je-

Zalaapáti télûzõ fánkfesztiválján ismét olyan kínálatot vonultattak fel, ami minden képzeletet felülmúlt. A helyi óvoda szülõi munkaközössége (képünkön) francia fánkcsodákat kínált olaszos stílusban. Az asztal közepén kapott helyet az idei különlegességük, a sós
karamellakrémmel töltött profiterol többek között áfonyás, svédmandulás, citromos, nutellás valamint eclair fánkok társaságában.
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lenleg sokkal jobb helyzetben van,
mint a nyugat-európai. Ugyanakkor
most is harcolni kell egy idegen kultúra kényszerû elfogadása ellen, a
haza, a nemzet önállósága, a családok védelme, illetve a kulturális és
vallási hagyományok megtartása
érdekében. Végül azt mondta, bízik
abban, hogy idén is kiegyensúlyozott és hiteles tájékoztatás jellemzi
majd a megye médiáját.

TEL./FAX: 92/599-353
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Dombérozó

AKTUÁLIS

HAGYOMÁNYOS TÉVÉK SZERVIZE
NÉMETH GÁBOR Zalaegerszeg, Köztársaság u. 69–71.

Idén negyedik alkalommal rendezik meg a Göcseji Dombérozó
rendezvénysorozatot. Az ünnepélyes megnyitóra a novai aratónapok keretében kerül sor július 13án. A tíz napot felölelõ kulturális
programot a Göcseji Falumúzeumban zárják július 21-én.

92/317-493 • 30/629-8756 • Nyitva: H–P: 9–12 és 15–17 óráig

ISPITA ALAPÍTVÁNY

A fõszervezõ Göcsej Civil Társaság a kávási tájházban tartott sajtótájékoztatót. Itt Magai Ágota, alapító tag, a rendezvény ötletgazdája
elmondta, a cél ezúttal is az, hogy
ebben az idõszakban minél többen
látogatassanak el a Göcsejbe, a Göcseji Dombérozó rendezvényeire,
amit a települések hagyományos
programjaira fûztek fel. Ismerjék
meg az egyes falvak értékeit, illetve
azt a néprajzi örökséget, amit a tájegység képvisel. Az idei eseménysorra újként csatlakozik Boncodfölde bio gyógynövény farmjával, valamint Szentkozmadombja, ahol
Nemes László festõmûvész várja a
látogatókat alkotóházában.
Július 12-én a Dombérozó dobbantó program adja meg a ráhangolás lehetõségét Becsvölgyén
és Zalaszentgyörgyön. Csonkahegyháton parasztolimpiát, Nagylengyelben virágfüzér-kiállítást rendeznek. Gellénházán az olajipar
történetével, míg Milejszegen az
olajsajtolás módjaival ismerkedhetnek meg a látogatók. A kínálatból a
göcseji ételek és italokat kóstolása
sem marad ki. Az idei programot a
dombérozóban résztvevõ települések találkozójával zárják a Göcseji
Falumúzeumban, a Együtt Zalaegerszegért Egyesület Magdolnanapi búcsújával közösen tartva.

Kérjük, adója 1%-ával támogassa
alapítványunkat
a Zala Megyei Kórház betegeinek gyógyulásáért!
Adószám: 19274391-2-20
Bankszámlaszám: 10104961-07114362-00000000
Felajánlásukat a fizioterápiás medence felújítására
gyûjtjük.

KÖSZÖNJÜK SEGÍTSÉGÉT!

Tisztelt Adózó!
Kérjük, adója 1%-ával támogassa a
ZALAI GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI KÖZALAPÍTVÁNYT!
Fõbb tevékenységeink:
• hátrányos helyzetû, tehetséges gyermekek támogatása
• kedvezményes gyermektáboroztatás
• „Gyermekekért” egyéni és közösségi díj adományozása
További tájékoztatást kérhet az alábbi elérhetõségek valamelyikén:
Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 47–51.
Tel.: 92/312-770, 06-30/8248-348
www.gyorokiifitabor.hu • info@gyorokifitabor.hu

Adószámunk: 19270366-2-20 • Köszönjük!
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TÉRSÉG

KRÓNIKA

Felhívás

75%-os vissza nem térítendõ
támogatás zalai KKV-knak

A Zalaegerszegi Törvényszék közigazgatási és munkaügyi bíróságán,
valamint fiatalkorúak elleni büntetõeljárásban eljáró ülnökök jelölésére
Értesítem a megye választópolgárait, hogy a tottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fej2015-ben megválasztott bírósági ülnökök megbí- lesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy
zatása 2019-ben lejár.
szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését
közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy fõiskolai végA Zala Megyei Önkormányzat által megválaszt- zettséghez kötött munkakörben dolgozó, vagy koható 15 fõ közigazgatási és munkaügyi bírósági ül- rábban dolgozó személy jelölhetõ.
nök, valamint a 2 fõ fiatalkorúak elleni büntetõeljáAz ülnök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó
rásban eljáró ülnök személyére javaslatot tehet a tájékoztató, a jelölések nyomtatványai, illetve az
megye területén lakóhellyel rendelkezõ minden ülnökké választáshoz szükséges elfogadó nyilatkonagykorú magyar állampolgár, a helyi önkormány- zatok a www.zala.hu honlapról letölthetõk.
zatok és egyesületek (pártok nem jelölhetnek).
Az ülnökválasztással összefüggõ információkkal
Közigazgatási és munkaügyi bírósági ülnöknek kapcsolatban közvetlenül tájékoztatást kérhet a Zajelölhetõ az a 30 életévet betöltött magyar állam- la Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezési Osztápolgár, aki nem áll a cselekvõképességet érintõ lyától is. (Tel: 92/500-722)
gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatáA bírósági ülnök személyére tett javaslatot és az
lya alatt, továbbá büntetlen elõéletû és nem áll ülnökké választáshoz szükséges elfogadó nyilatkoközügyektõl eltiltás hatálya alatt sem.
zatokat legkésõbb 2019. április 4-ig közvetlenül a
A fiatalkorú elleni büntetõeljárásban ülnöknek a Zala Megyei Önkormányzati Hivatalhoz (Zalaegerfenti ismérveken túl kizárólag pedagógus, pszicho- szeg, Kosztolányi u. 10.) kérem eljuttatni.
lógus vagy család-, gyermek-és ifjúságvédelmi
Dr. Pál Attila,
szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az elláa Zala Megyei Közgyûlés elnöke

közelmúltban lerakták a
Modern Városok Program keretében megépülõ új fedett uszoda, tanuszoda és
városi strand alapkövét. A beruházás 9,5 milliárd forintból valósul meg, és a tervek szerint 2022
elején adják majd át.
Az alapkõletétel ünnepélyes
pillanatai; a képen balról jobbra:
dr. Medvigy Mihály, a BMSK vezérigazgatója, a Gecse Péter alpolgármester, Vigh László országgyûlési képviselõ, dr. Szabó
Tünde államtitkár, Balaicz Zoltán
polgármester, Rigó Csaba, a Közbeszerzési Hatóság elnöke, dr.
Sifter Rózsa kormánymegbízott,
dr. Pál Attila, a megyei közgyûlés
elnöke és Bali Zoltán önkormányzati képviselõ.

A

 Két napon át gyerekzsivajtól
volt hangos a zalaegerszegi keleti vízmû, ahol a víz világnapja
alkalmából 600 kisgyermek ismerhette meg a víztisztítás és
vízellátás folyamatát. A hagyományos nyílt nap megtartása
mellett a Zalavíz Zrt. idén is
rajzpályázatot hirdetett az óvodások és az általános iskolások
körében, melynek ünnepélyes
díjkiosztóját március 22-én tartották.

Elrajtolt az uszodaépítés
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A B Light Konstrukció projekt az INTERREG V-A Magyarország-Horvátország Együttmûködési Program 2014-2020 keretein belül lehetõvé teszi a magyar-horvát határ menti területen mûködõ kis és
középvállalkozások (KKV-k), illetve egyéni vállalkozók együttmûködésének finanszírozását.

A harmadik (és egyben utolsó) felhívásban
2019. május 20-ig van lehetõség a pályázatok benyújtására.
Ki pályázhat?
Egy Light projekthez legalább két, egy horvátországi és egy magyarországi, Light partner szükséges. A Light projektben szereplõ Light partnerek száma maximum négy lehet. A Partnernek regisztrált székhellyel vagy telephellyel kell rendelkeznie a program területén.

Finanszírozás
A 3. fordulóban összesen 2.050.000 euró ERFA-társfinanszírozás kerül elkülönítésre a Light projektekre, amelyeket kétlépcsõs eljárás keretében választanak ki.
A támogatás maximálisan a teljes projekt költség 75%-át fedezi, míg a fennmaradó költségek
25%-át a Light partnereknek kell magukra vállalniuk a program finanszírozása során.

A Light Projektek Light Partnerekre kivetített minimum és maximum kerete:
Teljes költség (100%)

Maximum ERFA támogatás (75%)

Minimum

40,000 EUR

30,000 EUR

Maximum

180,000 EUR

135,000 EUR

A kitöltött Light Koncepciót elektronikus formában kell benyújtani a B Light Platformon keresztül. Részletes információért érdeklõdjön a petra.horvath@zmva.hu címen vagy a +36-92/316-033
telefonszámon, illetve keresse fel a http://www.zmva.hu/tema/ZMVA/BLIGHT weboldalt.

„Egy határon átnyúló régió, ahol a folyók összekötnek, nem elválasztanak”.
A projekt az EU támogatásával a Magyarország–Horvátország Határon Átnyúló Együttmûködési Program keretében valósul meg.”

VIZET MINDENKINEK!
VÍZ VILÁGNAPI ESEMÉNYEK A ZALAVÍZ ZRT.-NÉL

Az ENSZ 1993-ban döntött arról, hogy március 22-e a víz világnapja, melyet cégünk immár 17.
éve ünnepel meg – mondta
Arnhoffer András, a Zalavíz Zrt. elnök-vezérigazgatója. – Idén Vizet
mindenkinek címmel hirdette meg
a nemzetközi szervezet a programot, amely elnevezést rajzpályázatunk is viselte. A gyermekek ezúttal is nagyon kreatívnak bizonyultak. Alkotásaikból kitûnt, hogy
mennyire fogékonyak a víz világnapjának üzenetére. A rajzpályázattal és a nyílt nappal is a legfiatalabb korosztály nevelése a célunk, hogy megismertessük azt a
folyamatot, melynek révén a tiszta
ivóvíz eljut a lakásokba. Az emberek ugyanis természetesnek veszik, hogy a csapot megnyitva
máris folyik a víz.
Ez nincs így mindenütt a világban, hiszen a „Vizet mindenkinek!”
szlogen arra a súlyos problémára
mutat rá, hogy milliók élnek a világban úgy, hogy nincs számukra elegendõ és megfelelõ vízmennyiség.
Hangsúlyozta: a Zalavíz Zrt.nek, mint közösségi tulajdonban lévõ közszolgáltatónak, fontos feladata az is, hogy felhívja a lakosság figyelmét a természetes vizek
védelmére a vízkészletek megõrzése érdekében. Csak így lehetséges, hogy a csapból tiszta, egészséges ivóvíz folyjon. Munkatársaik
azon is dolgoznak, hogy az elhasz-

nált víz tisztítva jusson vissza a folyókba, tavakba. Mint mondta, ezt
szolgálja a keleti vízmû rekonstrukciója is, amely KEHOP-programból
valósul meg bruttó 4,7 milliárd forintból. Az itt megépülõ új víztisztító
mû ugyanúgy háromlépcsõs lesz
az egylépcsõs helyett, mint a nyugati, amit korábban újítottak fel. Ez
azt jelenti, hogy az innen a hálózatba kerülõ ivóvíz sokkal jobb minõségû lesz, és már minimális vas
sem lesz benne. Sajnos, az évtizedek alatt a vezetékekbe kerülõ vas
mostanra felgyülemlett, de szerencsére a projekt lehetõséget ad a
hálózat megtisztítására is. Továbbá
17 kilométernyi új vezetéket is le-

fektetnek. A fejlesztés a megyeszékhelyen kívül Zalaszentiván,
Zalaszentlõrinc, Bocfölde, Sárhida
és Alibánfa községeket érinti, és
összesen 68 ezer lakos ellátását
javítja. A rekonstrukció várhatóan
jövõ nyárra fejezõdik be. Megtudtuk, hogy a város lakossága a nyári csúcsidõszakban 14–15 ezer
köbméter vizet fogyaszt el, illetve
használ fel. Ezt a mennyiséget a
keleti és a nyugati vízbázis együttesen tudja biztosítani.
A pályázatra több mint 90 rajz
érkezett be, melynek zsûrizésekor
figyelembe vették a kreativitást, illetve azt, hogy az adott pályamû
mennyire köthetõ a víz világnapja
idei szlogenjéhez.
Az ünnepélyes díjkiosztón
Balaicz Zoltán polgármester köszöntõjében azt mondta, hogy a víz
olyan természeti kincs, melyre a
Földön mindenkinek szüksége
van. A víz õselem, amely a mitológiában is megjelenik, gondoljunk
csak a vízözönre, vagy a megkeresztelés rítusára. Köszönetét fejezte ki a Zalavíz Zrt.-nek a víz világnapjának rendszeres megrendezésért, majd arra biztatta a gyereket, hogy vigyázzanak a legfontosabb értékünkre, a vízre.

Beszédét követõen a polgármester Arnhoffer András elnök-vezérigazgatóval együtt adta át a dobogós helyezetteknek az oklevelet
és az ajándékot.
A Zalavíz Zrt. idei rajzpályázatának dobogós helyezettjei:
Óvodás korcsoport:
III. Angyal Zoltán, 7 éves,
Nagykapornaki Óvoda
II. Tóth Hanna, 6 éves, Zalaszentgróti Óvoda
I. Erdei Lara Dominika, 6 éves,
Zalalövõi Óvoda
Általános iskola, alsós korcsoport
Különdíj: Horváth Richárd negyedikes, Öveges-iskola, Páka
III. Horváth Mira Indira másodikos, Dózsa-iskola, Zalaegerszeg
II. Peszlen Márton harmadikos,
Ady-iskola, Zalaegerszeg
I. Krupa Boglárka harmadikos,
Ady-iskola, Zalaegerszeg
Általános iskola, felsõs korcsoport
III. Cmarits Adrienn ötödikes,
Dózsa-iskola, Zalaegerszeg
II. Gergely Csenge ötödikes,
Ady-iskola, Zalaegerszeg
I. Balikó Anna ötödikes, Öveges-iskola, Páka
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Zalaapáti idén ezeréves jubileumot ünnepel, a bencés apátság
alapításának millenniumát, melyre
Füssy Tamás zalavári perjel az
apátság történetérõl 1902-ben kiadott könyve replikájának megjelentetésével is készül. Vincze Tibor
polgármestert a felkészülésrõl
kérdeztük, szót ejtve a bencés
múlt megõrzését szolgáló tervekrõl, és más településfejlesztési feladatokról.
– Szeptember 7-én szombaton
megemlékezõ millenniumi szentmisét tartunk a Szent Adorján
templomban. Ezt konferencia követi a Várszigeten, ahol Szent István a karoling Szent Adorján-bazilika helyén 1019-ben bencés rendi kolostort alapított, ami a 18.
század elejére teljesen elpusztult.
A zalavári bencés apátságot a
göttweigi bencés apátság alapította újra 1715-ben településünkön, akkori nevén, Apátiban. Várunk onnét is vendégeket, ezen
felül Csehországból, Lengyelországból és Szlovákiából. Az ünnepség méltó megrendezésének
segítése érdekében a pannonhalmi fõapát dr. Somorjai Ádám bencés szerzetest küldte hozzánk, illetve Pannonhalmán kívül Tihany,
Bakonybél és Gyõr perjelségekkel
is tartjuk a kapcsolatot ez ügyben.
A felkészülés jegyében szellemi
munícióként Községházi estek
Zalaapátiban címmel programsorozatot indítottunk el idén. Az elsõ rendezvényen Ádám atya mutatkozott be, a második közéleti
fórumon Avar vitéz sírjának titkai
címmel a Hosszúfalu településrészben végzett közelmúltbeli feltárás részleteit ismerhette meg a
közönség március 23-án. Havasi
Bálint, a keszthelyi Balatoni Múzeum igazgatója, dr. Müller Róbert,
a Balatoni Múzeum nyugalmazott
igazgatója és Eke István, a zalaegerszegi Göcseji Múzeum munkatársa tartották az elõadásokat. Áprilistól már a millenniummal kap-

Az óvoda meghatározó szerepet tölt be a gyerekek életében,
hiszen ez az elsõ hely, ahol a közösséghez tartozás élményével
találkozhatnak. Ez egy tanulási
folyamat is, amelyben a foglalkozások mellett fontos szerepet játszanak az olyan közös programok
is, mint egy színházi elõadás,
vagy egy kirándulás. Bõven van
erre lehetõségük a nagykapornaki óvodásoknak, akik óvodájuk
felújításának is örülhetnek.

– Óvodánk 1976-ban épült három csoportszobával. Akkoriban
olyan sok gyerek volt, hogy a kollégiumban is volt egy csoport –
kezdte a beszélgetést az óvoda
történetének
bemutatásával
Bukicsné Mikla Zsuzsanna intézményvezetõ. – Késõbb a gyermeklétszám csökkenésével kétcsoportossá vált, ami 2006-ban következett be. Én 1997-ben jöttem ide
óvónõnek. 2008-ban hívtak vissza,
miután két évig nem itt dolgoztam. Akkor a munkaközösséget
vezettem, majd 2013-ban kineveztek vezetõ óvónõnek. Ez az évszám azért érdekes, mert óvodánk
azóta újból háromcsoportos. Jelenleg 60-62 kisgyermek jár ide a
közös önkormányzati hivatal nyolc
községébõl. Az óvoda állami feladat-finanszírozással mûködik, de
fenntartásához valamennyi település hozzájárul a bért kiegészítve. Ezen felül minden más dologban is segítséget nyújtanak, legyen az egy fejlesztõ játék beszerzése, vagy egy udvari játék megjavítása. Valóban mindenünk megvan ahhoz, hogy az óvoda nagyon
jól mûködjön, és hogy rendelkezésre álljon minden feltétel és korszerû eszköz a gyerekek neveléséhez. Ebben a Nagykapornaki Általános Iskoláért és Óvodáért Alapítvány és a szülõi munkaközösség is
sokat segít. Minden évben tartunk
alapítványi bált, melynek bevétele
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BERUHÁZÁSOK A JUBILEUMI ESZTENDÕBEN

Zalaapáti millenniumra készül
állnak majd rendelkezésre a hét
települést ellátó közös önkormányzati hivatalban.
– Milyen más beruházásokat
terveznek?
–Van már egy mini bölcsõdénk,
amit önerõbõl létesítettünk. Most
egy második mini bölcsõdét szeretnénk kialakítani, reméljük még
az idén. A bõvítésre pályázatot
nyújtottunk be a BM-hez. Több
mint 20 éves álmunk válhat valóra

töztetnek be a kolostor épületében lévõ pszichiátriai betegek otthonából. Május végére meglesz a
lakhatási engedély. Mivel a kolostor épülete teljesen kiürül, kértük
a szociális államtitkárságtól, hogy
idõsek otthonát alakítsanak ki
benne, melyre óriási igény mutatkozik a térségben is.
– A szociális területnél maradva, az önkormányzat is sokat
tesz az itt élõk érdekében.

Vincze Tibor polgármester Füssy Tamás könyvét mutatja
a két évvel ezelõtti, millenniumot elõkészítõ konferencián
csolatosan hangzanak el elõadások. Vendégünk lesz Ritók Ágnes
és Szõke Béla, akik a zalavári ásatásokat irányítják, továbbá Hortobágyi T. Cirill és Várszegi Asztrik új,
illetve korábbi pannonhalmi fõapát. Önkormányzatunk megjelenteti Füssy Tamás az apátság
történetérõl 1902-ben kiadott
könyvének replikáját, ennek a bemutatóját is megtartjuk mindeközben.
Szeptember 8-án lesz a falunapunk a millenniumhoz kapcsolódóan, hiszen ez a nap a götweigi
bencések által épített templomunk védõszentjének, Szent
Adorjának az emléknapja.
– A bencés múlt megõrzése
érdekében több fejlesztésben is
gondolkodnak.
– Igen, többször esett már errõl szó. Szeretnénk a templom

belsõ felújítását is elvégezni,
melynek külsõ rekonstrukciója
2011-re készült el. A templom illetve a monostor mögötti területen egy bencés parkot alakítanánk ki a növényzet megújításával
és a kerítés elbontásával, amellyel
egy igazán tetszetõs faluközpontot is kaphatunk. Ehhez hozzájárul
a községháza külsõ felújítása,
melyre 30 millió forintos támogatást nyertünk a Belügyminisztériumtól (BM). Ezt 6 millió forint önerõvel egészítjük ki. Szigetelést, a
nyílászárók cseréjét valamint a
hûtõ-fûtõ rendszer teljes korszerûsítését végezzük el. Az irattárat
átköltöztetjük egy másik épületbe, helyén új irodákat alakítunk ki.
Az épületbe vezetõ híd alá pedig
raktárhelyiséget létesítünk. A beruházás megvalósításával már
megfelelõ munkakörülmények

Havasi Bálint, dr. Müller Róbert és Eke István régészek
az avar kori leletek mellett
a tornaterem megépítésével. Ebben az új épületben szaktantermek is helyet kapnak. A beruházást a nagykanizsai tankerület valósítja meg. Önkormányzatunk segíti a Szociális és Gyermekvédelmi
Fõigazgatóság projektjében zajló
férõhelykiváltást. Ez azt jelenti,
hogy öt ház épül településünkön,
ahová több mint hetven fõt köl-

– Az elmúlt tíz évben valóban
sokat dolgoztunk azon, hogy
helyben is biztosíthassunk támogató szolgáltatásokat a kormányzati segítség mellett. A megyében elsõk között vezettük be a
babakötvényt, a Zalaapáti ifjú polgára babakötvényt. Tavaly egy
pályázat révén „Kis példaképeink”
elnevezésû ösztöndíjjal jutalmaz-

tuk a kiemelkedõ teljesítményt
nyújtó középiskolásokat, amely
idén is lesz. Felújítottuk az óvodát, az iskolát, bölcsõdét létesítettünk. Mindennek fontos célja a
lélekszám megtartása illetve növelése volt. A letelepedést segítve egy forintért adtuk a telkeket,
ahol az elsõ CSOK támogatásával
is épültek lakóházak. A 5 ezer fõnél kisebb településen igénybe
vehetõ falusi CSOK programot is
ezért vártuk. Ez kezdetben elérhetetlennek tûnt, mert nálunk lélekszámcsökkenés – a fenti intézkedéseknek is köszönhetõen –
nem haladta meg az országos átlagot 2003 óta. Ezen most enyhítettek, ez már nem feltétel. Mivel
az egyforintos telkek elfogytak,
új építési telkek kialakítását fontolgatjuk.
– A Magyar falu programban
milyen pályázati lehetõségekre
számítanak?
– A hosszúfalusi temetõ rendbetételét tavaly õsszel Mindenszentekre fejeztük be. Térburkolattal láttuk el az utakat, új növényeket telepítettünk, és új kerítést helyeztünk el. Az Apáti temetõ felújításával szeretnék folytatni
a munkát, számítva a Magyar falu
programra a 30 millió forintba
kerülõ beruházás pályázati támogatása tekintetében. Itt is a belsõ
utakat szeretnénk rendbe tenni a
ravatalozó felújítása és a parkolók
kialakítása mellett. Ezeket a feladatokat egy szakemberrel felmérettük. Ha nem tudjuk egyszerre
megvalósítani, akkor ütemezéssel
valósítjuk meg a munkálatokat.
Az idei év a millennium kapcsán kiemelkedõ esztendõ Zalaapáti számára. Az ezeréves jubileum mellett egy szerényebb évfordulót is ünnepelhetünk idén. Augusztusban ugyanis tízedik alkalommal rendezzük meg az országos hírnevet szerzett katonadal
fesztivált, amely szintén örömünkre szolgál – mondta végül
Vincze Tibor polgármester.
Antal Lívia

A GYEREKEK NAGY ÖRÖMÉRE

Megújul az óvoda Nagykapornakon

is e két intézményre fordítódik.
Egyik évben az iskolások mennek
kirándulni, mi akkor nagyobb szabású gyermeknapot tartunk, a
másik évben pedig mi kirándulunk
és õk tartanak gyermeknapot.
Idén mi kerülünk sorra, a
gyenesdiási állatfarmra és kalandparkba fogunk ellátogatni.
– Beszélgetésünk elõtt bábelõadáson vehettek részt a gyerekek a kultúrházban.
– Ezt is az alapítvány finanszírozza. A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház szervezésében ez volt
a második alkalom, melyen egy
szegedi csoport bábelõadását tekinthették meg az ovisok a faluházban. Külön jó ebben, hogy a
gyerekeknek nem kell utazniuk.
Havonta egy alkalommal a zalaegerszegi Gönczi ÁMK Mesevarázs
címû programján veszünk részt a
középsõ- és nagycsoportosokkal,

ami viszont költségtérítéses. A
bérlet és a külön busz költségét a
szülõknek kell állniuk. A program
nagyon színvonalas, sokszínûek az
elõadások, hiszen az egész országból érkeznek mûvészek.
– Milyen más programok várják a gyerekeket?
–
Mivel
Nagykapornakkal
együtt nyolc településrõl járnak
ide gyerekek, fontosnak tartjuk,
hogy megismerjék ezeket a falvakat, melyek a lakóhelyük is egyben. Több településnek van falugondnoki járata, így be tudnak
segíteni az utaztatásba. Õsszel az
aszalást tekinthették meg a gyerekek Tilajban, Gyûrûsön a lovardát. Itt vannak tehenek is, így vajat és sajtot is készíthettek.
Nemesrádón kukoricát szedtek,
Orbányosfán kürtõskalácsot sütöttek, Misefán pótgyermeknapon
örvendezhettek. A tüskeszent-

péteri malomban a liszt õrlését
nézték meg. Nemrég a zalaegerszegi Báthory vendéglátó-ipari
szakközépiskolába látogattunk el,
ahol a pékszakos tanulókkal kenyeret süthettek. Azt szeretnénk,
hogy a gyerekek ismerjék a hagyományokat, a hagyományos
munkafolyamatokat, melyek manapság a falvakban is veszendõben vannak. Van egy kis kertünk,
ahol zöldségeket, paprikát, paradicsomokat nevelünk. A gyerekek
részesei a csíráztatásnak, a palánták kiültetésének és persze a betakarításnak is. A saját magunk által
termelt paradicsom ízénél pedig
nincs jobb. Most tavasszal
Nemesrádóra megyünk, ahol kukoricát, zöldségeket ültethetnek a
gyerekek.
A gyerekekkel minden rendezvényen ott vagyunk és szerepelünk az iskolásokkal együtt, legyen

az a karácsonyi a mûsor, idõsek köszöntése az idõsotthonban, vagy
nemrég a március 15-i megemlékezés az óvodában. Nagykapornak
mellett a többi település programjaira is szívesen ellátogatunk.
– Idén belsõleg is megújulhat
az óvoda.
– Igen, hiszen a külsõ felújítás
már korábban megtörtént. A beruházás részeként új tetõt, új nyílászárókat kapott az épület, amit
le is szigeteltek. A belsõ terek karbantartását minden évben elvégeztük, de ilyen nagyszabású felújítás még nem történt az óvoda

épületében. A fenntartó önkormányzatokkal közös pályázaton
29,5 millió forintos támogatást
nyertünk, melyhez önerõt is hozzá
kell tenniük. Júniusban, a tanév
végével kezdõdnek a munkálatok.
A vizesblokkok teljesen megújulnak a víz- és a szennyvízhálózat
cseréjével együtt. Ugyanígy kicserélik a villany- és gázvezetékeket,
új fûtési rendszert építenek be,
továbbá valamennyi helyiséget kifestenek.
A kivitelezés idejére átköltözünk a faluházba, az önkormányzat kistermébe. Az épület mögött
van a települési játszótér, így lesz
hol játszaniuk a gyerekeknek.
Nagy munka lesz ez a beruházás,
amelynek – azt gondolom –, mindenki, az óvónõk, a szülõk és gyerekek egyaránt örülnek. Türelemmel várjuk ki a végét, hiszen az
eredmény megéri. Ha esetleg a
munkálatok nem fejezõdének be a
tanév kezdésére, akkor is el tudjuk
helyezni a háromcsoportnyi gyereket más épületekbe. Nagycsoportosaink várják az iskolát, de sajnálják, hogy nem jöhetnek vissza
õsszel a megújult óvodába. Reméljük, majd eljöhetnek látogatóba – mondta végül Bukicsné Mikla
Zsuzsanna.
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AZ ÉLHETÕBB ZALASZENTIVÁNÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROJEKTJE

Újra! Szelektáld! Hasznosítsd!
Az Élhetõbb Zalaszentivánért Közhasznú Egyesület az Innovációs és Technológia Minisztériuma által
kiírt "A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyûjtéssel kapcsolatos lakossági környezettudatos szemléletformálásra" pályázati címû felhíváson támogatást nyert. A projekt eredményesen zárult, mely során szakmai tájékoztatókat, kézmûves foglalkozásokat, rajzversenyt, vetélkedõt, öko játszóházakat, családi programokat valamint szakmai tanulmányutat valósított meg.

Tojásfestés a kézmûves foglalkozáson
A projekt által érintett célcsoport a település lakossága (1067
fõ), mindenekelõtt a fiatal generáció: az óvodások, általános és
középiskolások, akik környezetvédelmi napokon, telephelybejáráson vehettek részt, melynek során megismerhették a szelektív
gyûjtés elõnyeit, illetve a hulladékkezelõ létesítményeket. A célcsoport tagjai voltak a pályázati
programhoz kötõdõ tevékenységeket önkéntes munkával segítõ
személyek, civil szervezetek képviselõi és az oktatási intézmények
munkatársai is. A közvetett haszonélvezõi körébe pedig ezen
célcsoportok barátai, családtagjai,
illetve a programokkal elért
mikrotérségi lakosság tartozott. A
közvetett célcsoportot a gyerekek és fiatalok szülei, családtagjai,
illetve a velük kapcsolatba kerülõ
intézmények (iskola, egészségügyi, szociális) szakemberei adták, továbbá a pozitív kimeneteli
eredmények hatására a település
teljes lakossága is ide tartozott. A
szelektív hulladékgyûjtéssel kapcsolatos célok elérése érdekében
ugyanis fontos cél volt a lakosság
szemlélet- és gondolkodásmódjának megváltoztatása.
A településen hatodik éve
részlegesen folyik szelektív hulladékgyûjtés, jelenleg papír és mûanyag/fém palackok zsákos gyûjtése és a háztartási szemét gyûjtése valósul meg. A szemléletmód változtatására irányuló magatartás így már tetten érhetõ,
de további elmélyítése szakértõi
segítséget igényel.
A pályázati terveknek megfelelõen a projekt megvalósítása
alatt mintegy 20-200 fõ vett részt
az egyes programokon. Szintén a

közvetlen érintettek körét növelte a fórumokon, vetélkedõn, játszóházban, tanulmányúton részt
vevõ szakemberek, akik szakmai
tudásukat adták hozzá a tevékenységekhez.
Az Élhetõbb Zalaszentivánért
Közhasznú Egyesület a helyi közmûvelõdés szervezésén túl, közéleti és településfejlesztési fel-

deket ültettek, padokat helyeztek
ki a közparkokba. Az egyesület
2012-tõl szervezõje és résztvevõje a TeSzedd akciónak, valamint a
parlagfûmentesítési akciónak,
melyben az általános iskola tanulói immár hat éve folyamatosan részt vesznek.
Március 21-én az egyesület
Zalaszentiván önkormányzatával
és a helyi általános iskolával közösen ismét megszervezte a
TeSzedd közösségi szemétgyûjtési akciót. A munkához kesztyûket és zsákokat biztosítottak a
diákoknak, akik a település bel- és
külterületén szedték össze a szemetet.
Miután a célcsoport elsõsorban
a 3–14 éves korosztály, így a programok többsége is nekik szólt.
Ezek egyike volt az öko-pack játszóház, melynek keretében a zalaegerszegi Gébárti Kézmûvesház
szakembereinek segítségével foglalkozásokon vehettek részt. Az
óvodások és az általános iskolák
tojást festettek, az agyagozással
illetve a fafaragással ismerkedtek,
továbbá száraz növényi alapanyagokból különbözõ figurákat

Készülnek a papír tojások
hulladékok gyûjthetõk a szelektív
hulladékgyûjtõ szigeteken. Olyan
biológiai folyamat, amely a hulladékok szerves anyagait alakítja át.
Ez volt az egyik kérdés a keresztrejtvényben, melyre a helyes válasz a komposztolás volt. A gyerekek nagyon jól oldották meg a feladatokat.
Környezetem védelme szerintem címmel rajzpályázatot is hirdettek az óvodások és az általános iskolások körében, melynek
eredményhirdetését március 22én, a víz világnapján tartották. Ju-

kossági kommunális hulladék
gyûjtését. Jelenleg több mint száz
település, ezeken belül több mint
80 ezer fõ számára szolgáltat. A
zalabéri feldolgozóba Vas megye
déli részérõl és Zala megye északkeleti részébõl, valamint a Balaton-part egy részérõl szállítják a
hulladékot. A kommunális hulladékgyûjtés mellett a lom illetve a
szelektív hulladékok gyûjtését is
végzi. A cég több éve indított
kampányt a házhoz menõ szelektív gyûjtés kiterjesztése, illetve a
környezettudatos gondolkodás el-

Ismerkedés az agyaggal
adatokat is vállal. Éppen ezért tartozik ehhez a projekthez az, hogy
értékteremtõ munkája hatására
folyamatosan szebbé, élhetõbbé
vált a környezet (sétány, játszótér, közpark létesült), gyarapodott a község épületállománya.
Az egyesület 2012 óta mûködteti
a települési IKSZT-t, ahol rendszeresek a környezet- és természetvédelmi elõadások. Az elmúlt
években kezdeményezte a falu
szépítését, fásítását, parkosítását,
utcafrontok virágosítását a lakosság körében. Cserjéket, örökzöl-

Környezetvédelmi vetélkedõn

készítettek. Mindeközben játékosan tanultak az újrahasznosítás, a
komposztálás, a szelektív hulladékgyûjtés, valamint a tudatos vásárlás fontosságáról.
A megszerzett ismereteikrõl
az alsósok és a felsõsök külön vetélkedõkön adhattak számot. A
környezetvédelmi kvízben olyan
kérdésre válaszoltak, mint például, mit csinálnak a kifogyott elemmel, vagy használnak-e energiatakarékos égõt. A totóban többek
között arra válaszoltak, mibõl áll a
háztartási hulladék, illetve milyen

Környezetvédelmi vetélkedõn
talmazásként a környezet- és természetvédelemmel, illetve az
élõvilággal kapcsolatos társasjátékokat kaptak az óvodások, míg az
általános iskolások könyveket.
Az általános iskola felsõs diákjai
szakmai tanulmányút céljával ellátogattak a Zalaispa Zrt. által üzemeltett Zalabéri Hulladéklerakóba. A
vállalat 2011-ben kezdte meg a la-

terjedése érdekében. Ennek során
óvodásokat és iskolásokat invitálnak az üzembe, bemutatva a gyerekeknek a szelektív hulladékgyûjtés hasznát és technikáit. A
zalaszentiváni iskolások Simon
Norbert környezetmérnök kalauzolásában ismerkedhettek meg a
hulladékfeldolgozás módjaival és
elõnyeivel.

Az alsós negyedikesek valamint a felsõsök egy izgalmas ismeretterjesztõ elõadáson is részt
vehettek. Dr. Hajdu Zsanett biológus, farmakognoszta az idegrendszerre ható gyógynövények
hatóanyagainak kutatásából doktorált a szegedi gyógyszerésztudományi karon. Még hallgató korában önálló kutatóutat szervezett két társával Bolíviába, ahol
két évig élt andoki és amazóniai
indiánok között. 2015-ben Nemzeti Kiválóság Díjat kapta meg tudományos és tudománykommunikációs munkája elismeréseként.
2016-ban egy Costa Rica-i õserdei kutató-oktatóközpontban tanított egyetemistákat. Ezt követõen jelent meg fiataloknak szánt
ismeretterjesztõ regénye: A trópusok ajándékai - Szenvedélyes
kutatóutam igaz története Bolívia indiánjai között címmel. Az
IKSZT-ben tartott interaktív elõadásában is ezen élményeirõl beszélt, amit a gyerekek érdeklõdve
hallgattak.
A projekt zárásaként az Élhetõbb Zalaszentivánért Közhasznú
Egyesület egy 24 oldalas színes kiadványt is megjelentetett. Ebben
a megvalósult programokat tette
közzé sok fotóval, azzal a gondolattal, hogy a projekt megvalósulásával a felnövekvõ generációk
körében kialakul, és tartós értékké válik a környezettudatos gondolkodás és életforma. A rendezvényeken hallott és látott információk a fiatalok és minden
érintett szemléletét tovább változtatja, és így mindenki sokkal
nagyobb gondot fordít majd a
környezetvédelemre, és másokat
is erre tanít.

Üzemlátogatás a Zalabéri Hulladéklerakóban, ahol a hulladékfeldolgozás mozzanatait mutatták be a diákoknak
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KÖRNYEZET
Az agrár digitalizáció és a precíziós gazdálkodás növényvédelmi, tápanyag-utánpótlási és
egyéb agrotechnikai lehetõségei
a mindennapi gazdálkodásban
címmel tartott fórumot a B.L.
Agrokem Kft., a Danuba Kft., a Gabona Gazdák Szövetkezete, valamint a Zala Megyei Növényorvosi
Kamara. A pacsai rendezvényen
növényorvosok és termelõk vettek részt, tájékoztatást kapva az
Agrokem és a Danuba új precíziós
szolgáltatásairól.

Simonfalvi Elemér, a B.L. Agrokem Kft. ügyvezetõ igazgatója köszöntõjében úgy vélekedett, hogy
a precíziós gazdálkodás mindig is
jellemezte a mezõgazdáságot. A jó
gazda korábban is ismerte a területének eltérõ adottságait, egy-egy
termesztési ciklus tapasztalatai
alapján tudta, mit hova vessen. A
mezõgazdaság kollektivizálása után
fõleg a nagyobb területek mûvelése során már kevesebb figyelem
irányult a helyspecifikusságra, mert
uniformizált technológiákat alkalmaztak.
Beszélt arról is, hogy a jelenlegi
ismeretek szerint a következõ uniós pénzügyi ciklusban mintegy 25
százalékkal csökkenhetnek a földalapú támogatások, ami 100 milliárd forintos elvonást jelent. Az AKG
megszûnik, vagy átalakul, várhatóan csak kiegészítõ támogatások
lesznek. Mindez együttesen mutat
a precíziós, vagyis a termõhelyi viszonyokhoz leginkább igazodó gazdálkodás irányába, amely a magyar
gazdák számára is költségmegtakarítást és hozamnövekedést hozhat.
A precíziós gazdálkodás technológiai eleme egyikének tekinthetõ
az országos agrár-meteorológiai,
növényvédelmi elõrejelzõ rendszer.
A farm.sensomedia.hu honlapot dr.
Varga Zsolt, a Magyar Növényvédõ
Mérnöki és Növényorvosi Kamara
Zala Megyei Szervezetének elnöke
mutatta be. Az online felületen a

A Nyugat-Balaton család-,
gyermek- és környezetbarát
nagyközsége márciusban és áprilisban is középpontba helyezte a
testi-lelki-szellemi egészség megõrzését, valamint a természet- és
környezetvédelmet – mesélte Gál
Lajos polgármester.

– Március derekán, a helyi
fenntarthatósági témahetet is
ennek szellemében, környezetvédelmi programok beiktatásával
szerveztük
meg,
az
ökoiskolánkkal közösen. Prof. dr. Tóth
Gergely egyetemi tanár, a KÖVET
egyesület fõtitkára vetítettképes
elõadásában, a gyerekek számára
közérthetõen, azon bûnös folyamatokat szedte csokorba, amelyek a természetes élõhelyeinket
veszélyeztetik a világ leggazdagabb embereinek hasznát keresve. A községházán pedig Nagy
Rékát, Ökoanyut láttuk vendégül,
aki végsõ csapást mért a régi beidegzõdésre, miszerint környezettudatosan élni macerás, drága
és úri passzió. Az öko-élet egyik
legnagyobb hazai népszerûsítõje
környezettudatos és takarékos
háztartási ötleteit is megosztotta
arról, hogy hogyan lehet tudatosan vásárolni, házilag folyékony
szappant, mosogatószert, mosószert és kozmetikumokat készíteni. Láttatta, hogy a takarékos háztartás nem csak idea, hanem kivitelezhetõ valóság, sõt szórakozás,
valóságos szenvedély. Kipróbált
receptjei és tippjei remek sorvezetõk voltak a sikerhozó változtatások megkezdéséhez.
Minden osztály örökbe fogadott egy fát az iskolaudvarról,
amit megismert, megrajzolt,
megvizsgált és folyamatosan
gondoz. Gyenes gyönyörû természeti kincseit bemutatandó, egy
fotópályázatot is hirdetett az iskola. A haiku a japán költészet
egyik jellegzetes versformája. Ez
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A PRECÍZIÓS GAZDÁLKODÁSRÓL AZ AGROKEM ÉS A DANUBA FÓRUMÁN

A gazda szeme már drónnal is lát
gáltatásokat is tud kínálni, amelyek
már bizonyítottak a precíziós növénytermesztés terén.
A folytatásban Zajácz István, a
Danuba Kft. ügyvezetõ igazgatója
mutatta be ezeket. Elmondta, szolgáltatásaik szakmai hátterét az
Egyesült Királyság vezetõ precíziós
növénytermesztési szolgáltatója, a
SOYL Precision biztosítja, amely
mögött több mint 25 év tudományos fejlesztés és technológiai tapasztalat áll. A SOYL jelenleg 16 or-

elvégzendõ talajvizsgálatok. Emellett talajszkenneléssel is rendelkezésre állnak, ami többek között a
talaj kationcsere kapacitását méri.
Laborjaikban bõvített talajvizsgálatot végeznek, melyre alapozva
mûtrágyázási szaktanácsadást is
adnak. Precíziós szolgáltatásaik
egyike a változó dózisú foszfor, kálium és mész kijuttatása. A talajvizsgálattal kideríthetõ ezen tápelemek táblán belüli eltérése, amely
adatokból tápanyagtérképet, kijut-

Babocsay Zsuzsanna, Simonfalvi Gábor és Simonfalvi Elemér
a B.L. Agrokem Kft.-tõl
regisztrációt követõen a gazdák információt kaphatnak többek között a várható idõjárásról, a növényeket fenyegetõ károsítókról,
kórokozókról, az általuk okozott tünetekrõl, a védekezésrõl, illetve az
engedélyezett hatóanyagokról. A
szoftver még fejlesztés alatt áll,
mely munkában növényorvosok is
részt vesznek.
A precíziós gazdálkodásban
egyre nagyobb szerep jut a
dróntechnológiának, amit új szolgáltatásként kínál az Agrokem termelõi részére. Errõl Simonfalvi
Gábor adott tájékoztatást. A
drónba beépített GPS és fedélzeti
kamera segítségével felmérhetõ a
vadkár, annak pontos helyszíne, illetve nagysága. A víznyomás-felmérés megmutatja, mennyire belvizes egy terület, míg a gyomosodás-felméréssel a kultúrákat ép-

pen fenyegetõ gyomokról kapható információ. A drónnal tõszámlálás is végezhetõ, amellyel az elvetett és a kifejlett növények aránya
vizsgálható.
Készíthetõ
vele
stressz-térkép, amely elárulja,
hogy a táblában melyik növény károsodott vagy betegedett meg. A
klorofill-térkép a növények nitrogénellátottságát, a levelek nedvességtartalmát, a talajvizsgálat
pedig a különbözõ tápanyagok
mennyiségét szemlélteti.
Simonfalvi Elemér hozzátette,
ezek a lehetõségek hasznos döntéstámogatóként segítik majd a
gazdákat a növényvédelmi beavatkozások elõtt, ugyanakkor a drónos
felvételek nem nélkülözhetik a
helyszíni szemléket. Hangsúlyozta,
hogy az Agrokem Kft. a Danuba
Kft.-vel kötött együttmûködésnek
köszönhetõen továbbá olyan szol-

Zajácz István és Weisz Róbert a Danuba Kft.-tõl
szágban, évente több mint 1 millió
hektáron értékesít innovatív precíziós szolgáltatásokat. A Danuba ezt
a legmodernebb technológiát forgalmazza a magyar termelõk részére hazánkban, Zala megyében a B.L.
Agrokem Kft.-én keresztül.
Elöljáróban az általuk kínált GPSes automata talajmintavételre hívta fel a figyelmet, ami aktuális is, hiszen idén járnak le a négyévente

tatási térképeket készítenek a javasolt mennyiségekkel. Ezek olyan
számítógépes filek, amelyek a mûtrágyaszóró vezérlõjébõl irányítják
a tápelemek célzott kijuttatását,
így több termés érhetõ el a gyengébb részeken, míg megtakarítás a
jól ellátott területeken.
A változó dózisú, illetve tõszámú vetéshez ismerni kell, hogyan
változik a talaj a táblán belül. Errõl

legjobban a talajszkenner által készített EC térképek árulkodnak,
mert megmutatják a talajtextúrát,
a talajmélységet és a nedvességet.
Mindemellett a fajtatulajdonosok
által javasolt tõszámot is be kell
tartani. Ha túl magas a tõszám,
megnõ a gombabetegségek és a
megdõlés esélye, a túl alacsony tõszám pedig kisebb termést és intenzív gyomosodást okoz. A táblán
belüli optimális tõszámmal azonban 3-20 százalék közötti plusz termés érhetõ el.
A változó dózisú nitrogén kijuttatásához ugyancsak térkép készül
egy adott tábláról a talajvizsgálat,
valamint a lombozat mûholdas
biomassza megfigyelésének elemzésével. Ennek eredményeként
szintén homogénebbek lesznek a
táblák, és akár 5–10 százalékos terméstöbblet érhetõ el. Mindhárom
precíziós szolgáltatást komplett
csomagban érdemes igényelni,
mert így a leggazdaságosabb. A
gazdák a MySOYL ingyenes
internetes programon keresztül
hozzáférhetnek a talajvizsgálati
eredményekhez, a terméstérképekhez, a biomassza fotókhoz,
egyszóval mindenhez, amely a termõterületükkel kapcsolatos.
Zajácz István a Danuba környezetbarát lombtrágyáit is a figyelembe ajánlotta. A Nutrino Azo Up
folyékony nitrogén fejtrágya kénnel, magnéziummal és R100-as
adjuvánssal. A Nutrino Turbo tartalmazza a teljes tápelemsort (N, P, K,
Mg, B, Cu, Zn, Mn, Mo), továbbá a
fotoszintézist és nitrogén-beépülést növelõ R100 és PGA
adjuvánsokat. A Nutrino SuN magas hasznosulású kén nitrogénnel,
CruSulf kénfelvételt segítõ adjuvánssal a fehérje- és olajtartalom
növelésére. Az Asco Start mikrogranulált starter mûtrágya 70 százalékos összes hatóanyaggal. A
Danuba réz- és kéntartalmú bio
gombaölõ szerei a Zöld RezeS valamint a Zöld Réz.
Antal Lívia

SZEMLÉLETFORMÁLÁSBAN IS ÉLEN JÁRNI

A környezettudatos Gyenesdiásért
a fajta költészeti forma nem csupán a japán irodalomban, hanem
a 20. század elejétõl már a világirodalomban is nagy népszerûségnek örvend. Fõ témája az évszakok megbecsülése és a természet szeretete. A haiku író mozgalom a diákok körében is hamar
népszerû lett. Mitõl vagy hiteles
ember? Mi az, ami hitelessé tesz?
Ha példát adsz, lelkesedéssel, derûvel. Ezt átérezve túravezetõként vállaltam, hogy elkísérem a
diákjainkat egy geo sétatúrára a
Keszthelyi-hegységbe, hogy õk is
megismerjék a környezetük földtani adottságait – mondta el Gál
Lajos, polgármester. A Fenntart-

hatósági Témahéthez kapcsolódva meglátogattuk a kis- és nagy
bánya-udvart és a Nagymezõt.
Választ adtam arra, hogy miért
fehér a mészkõ és milyen volt a
környezetünk a dinoszauruszok
idején. Szót ejtettünk az állat-és
növényvilágról, a helytörténeti
értékekrõl, az élhetõ lakókörnyezet kialakításáról is.
– Mindemellett Gyenesdiás a
napokban Energiahatékony Önkormányzati díjat kapott.
– A nemzetközi energiahatékonyság világnapja alkalmából
nagyközségünk a parlamentben
vehette át az errõl szóló tanúsítványt a Virtuális Erõmû X. jubileu-

mi Díjátadó gáláján. Az elismeréshez azért jutottunk, mert a kész
terveken és benyújtott pályázatokon túl lezárt energetikai beruházásokat valósítottunk meg. Megújuló energiatermeléssel rendelkezünk, így mérhetõ megtakarításaink vannak. Örülünk, ha a jó példánk ragadós lesz és minél több
település érzi át a Balaton Kiemelt
Üdülõkörzetben, hogy érdemes és
fontos változtatnia.
– Március közepétõl rengeteg
természet közeli kis és nagyközösségi program szervezése
zajlik.
– A Forrásvíz Természetbarát
Egyesület szervezte a 31. Lepke
teljesítménytúrát a Keszthelyihegység területén: 15, 25 és 40 kilométeres távok teljesítésével, tizennégy ellenõrzõpont beiktatásával. A távokat idén rekordszámban, 850-en teljesítették.
A Víz napi Balcsi-parti résztvevõi a Balatonfüredi-savanyúvizes
és a Szent György-hegy oroszlánfejes kútjának forrásvízbõl kortyoltak, megismerkedve a természet
és vízvédelmet szolgáló energiatakarékos megoldásokkal, a felelõsségteljes vízhasználat lehetõségeivel. A program zárásaként a Balatont is megkoszorúztuk.
Gyenesdiáson Gyümölcsoltó
Boldogasszony Napját már sok
éve megrendezzük, a közösségi
élet erõsítését szolgálva. A jövõ a
gyermekek kezében van! E mottót kiválasztva minden résztvevõ
gyermek egy oltványt kapott
ajándékba a pályázati segítséggel

Gál Lajos polgármester (balról a második) a díjátadón
megszervezett programon. A
közremûködõk között köszönthettük a kertbarát körünk tagjait,
a Dalárdánkat valamint a Varázshangok az Egészségért Egyesület
képviselõit. A Tündérkertek holisztikus, spirituális és tudományos szemszögbõl való vizsgálatát, a kertgondozás és kertfenntartás csodáit Almásy Béla kutató
agrármérnök vette számba, aki
Partics Gyula õstermelõvel a népi
hagyományokra
koncentráló
szakmai bemutatót is tartott.
Elõkerültek a régi, helyi, ellenálló gyümölcsfajták, oltóvesszõk,
vadalanyok, oltókések, majd az oltóvesszõkre Deák Ákos plébános
kérte Isten áldását. Volner Lajos
szakmai vezetésével sort kerítettünk magbörzére is. Cseréltek virág-, takarmánynövény-, zöldségés gabona magokat is. A Kertbarát
Kör tagjai elsõsorban paprika, paradicsom, fûszer- és gyógynövény
magokkal készültek a cserealapon
mûködõ börzére. A jó kedvet, vidám hangulatot hozó Dalárda esti
föllépése közben egy szeretetvendégségre hívtunk minden közremûködõt.
Vetélkedõk, elõadások és kirándulások is lesznek a Föld napi tematikus iskolai projekten. A Nagy-

mezõn Zöld napi programok, tavaszköszöntõ családi rendezvények lesznek a hagyományõrzés, a
környezetvédelem, a gasztrokultúra jegyében.
Április 13-án, szombaton délelõtt a Pásztorháznál és a községházán a húsvéti készülõdés jegyében tojásfestést, dekoráció
készítést, játszóházat, babavarázs-vásárt, veterán játékautó kipróbálást és állatsimogatót is
szervezünk. A piacnyitó fesztiválon pedig bemutatkoznak a helyi
ifjú muzsikusaink, óvodásaink,
nyugdíjas klubunk is. Lesz vásári
paródia és fellép az alternatív
soft rock zenekar oszlopos tagja.
Idén is árulnak majd kézmûves
húsvéti termékeket, különleges
húsvéti sonkákat és terítékre kerülnek a keszthelyi burgonyafajták. A Pannon Egyetem Burgonyakutatási Központja vetõburgonya-vásárral és helyi krumplifajták bemutatójával várja az érdeklõdõket. A tavasz nem múlhat
el a Nagymezõn, április 27-28-án
tartott Rügyfakadás – Tavaszünnep nélkül. Vidám tavaszköszöntõ családi rendezvények, bemutatók, programok, ízes ételek
várják a nagyközönséget.
Nemes Norbert

MEGYE
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A ZALA-CEREÁLIA KFT. IDÉN ÜNNEPLI 25 ÉVES FENNÁLLÁSÁT
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Tüskeszentpéteri Liszt, Tüskei Gazdatáp
Zala-Cereália Kft, mint Zala
megye vezetõ malomipari
és takarmánygyártó vállalata idén
ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. A jubileumi évre befejezõdött
egy beruházás-sorozat is, amely elsõsorban a takarmánygyártás fejlesztését szolgálta.

vetõen ezek a közforgalmazásban is
megjelenek. A kutatás-fejlesztésre komoly anyagi eszközöket fordítunk, ami
évente 50 millió forintot jelent.
– Mennyire vált be a tavaly piacra
dobott zsákos takarmányuk, a Tüskei
Gazdatáp?
– Tavaly október 16-ától állt üzemben az új granuláló vonalunk, ahol tíz,
– Az elmúlt évben több nagy beru- húsz és negyven kilogrammos kiszereházást valósítottunk meg, melyek közül lésben készítjük a Tüskei Gazdatápot is.
a legjelentõsebb a keverõüzem fejlesz- Külön van takarmányuk nyúl, kacsa,
tése volt a takarmánygyártás növelése
érdekében – mondta Király László, a
Zala-Cereália Kft. ügyvezetõ igazgatója.
– A meglévõ tíztonnás mellé egy új 25
tonna/óra kapacitású granuláló vonalat
állítottunk üzembe, ami egy új épületben kapott helyet a két évvel ezelõtt átadott új silótartályok mellett. Az egész
üzem új számítógépes vezérlést kapott,
és ami szintén jelentõs, hogy a
mikrokomponens rendszerünket teljesen átalakítottuk. Ezt azt jelenti, hogy a
meglévõ 10 mikro komponensû adagolócella mellé építettünk 2x8 mikro komponensû adagolócellát. Emellé még két
vákuumos anyagmozgató berendezést
létesítettünk, amelyek az aminosavakat, a metionint és a lizint adagolják a pulyka, csirke, tyúk, liba, disznó, ló és
nagyrészt szemes hozzávalókból álló ta- fácán etetéséhez. A mûszaki fejlesztéskarmányhoz.
nek köszönhetõen sokat javult a minõA keveréktakarmányok összetétel- ség, amely a nagy érdeklõdésben is
étének meghatározásában a Magyar Ta- megmutatkozik a Tüskei Gazdatáp iránt.
karmánykódex valamint a fajtatulajdo- Ez egy több éven át zajló fejlesztési sonosok ajánlásait vesszük figyelembe rozat utolsó lépése volt, amely a silók és
egy-egy állatfaj esetében. Ez utóbbi ál- végterméktárolók megépítésével keztalában magasabb kritériumokat ír elõ. dõdött. Mindennek köszönhetõen taEhhez társul az innováción alapuló kuta- karmányüzemünk kibocsátását 30 szátás-fejlesztésünk, amely során saját fej- zalékkal tudtuk megnövelni. Az új gralesztésû receptúrákat állítunk össze. A nuláló vonal megépítése mellett több
visszacsatolás saját csirke és pulykatele- kisebb fejlesztést is megvalósítottunk:
peinken történik meg, hiszen a kész ta- az MCP és a mész, valamint a növényi
karmányokat ott etetjük fel, melyet kö- olajok bedolgozásához új 40 köbméte-
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res tartályokat állítottunk be a keverõüzembe. Két új hídmérleget építettünk
be, illetve parkolókat alakítottunk ki.
Mindez az elmúlt évben összesen 680
millió forintos beruházást jelentett.
– Mi mondható el a lisztpiacról?
– Zala megye egyetlen mûködõ
malmaként nagyon büszkék lehetünk
arra, hogy a Magyar Termék Nagydíjas
Tüskeszentpéteri Lisztünk változatlanul
kedvelt a háziasszonyok és a pékségek
körében. A nagy igény miatt három

mûszakban termel a malom, ami több
évszázados múltra tekinthet vissza.
Idén kerek évfordulót ünnepelhetünk,
miután a Zala-Cereália Kft. 1994. március 28-án kezdte meg mûködését a megyei gabonaipari vállalat jogutódjaként.
A jubileumra készítettünk egy kiadvány, amely elsõsorban az elmúlt 25
évrõl szól, míg nyitófejezete a malom
495 éves történetét foglalja össze. Az
ünnepséget április 6-án tartjuk dolgozóink és családtagjaik körében itt az
üzemben, melyre sok meglepetéssel
készülünk – zárta a beszélgetést Király
László.

SZÉNAKCIÓ!

20–40 mm, 4500 kcal
fûtõérték

5.790 Ft/mázsa
57,9 Ft/kg

Viszonteladókat is kiszolgálunk!

Zalaegerszeg, Teskándi u. 1.
Telefon: 06-92/511-747
06-30/476-1003
Az akció a megjelenéstõl április 30-ig tart!

A rezisztencia kialakulásának legfõbb oka az éveken át tartó egyoldalú gyomirtó szer használat.

Ennél gyakoribb jelenség és a gazdálkodók által is jól felismerhetõ
probléma a terület gyomösszetételének átalakulása, amely szintén a
nem megfelelõ szerválasztás eredményeként következhet be. Ezért
fontos olyan gyomirtó szert választani, amely biztosítja a tartós gyommentességet, ezáltal megakadályozza
a gyomok víz- és tápanyagpazarlását,
ugyanakkor kedvezõ árának köszönhetõen a költségtakarékosságot is segíti. Ezeket a problémákat megelõzni
azzal tudjuk, ha több, egymástól eltérõ hatásmechanizmusú hatóanyagot
használunk.
Az FMC-Agro Hungary Kft. az ismertetett problémára megfelelõ megoldást kínál a gyomok elleni küzdelemben a Diniro® Gold nevû kukorica
gyomirtó csomagjával, amely 5 hektár
kezelésére elegendõ. A csomag öszszetevõi: 2,4 kg Diniro® (nikoszulfuron
+ proszulfuron + dikamba) és 10 liter
Successor® T (petoxamid + terbutilazin), kiegészítve 1 liter Trend® 90
hatásfokozóval.
A Diniro® hatékony a már kikelt gyomok ellen,
míg a Successor® T hatóanyagai több hetes tartamhatást biztosítva gátolják a gyomok csírázását és újrakelését azáltal, hogy a kijuttatás után
lehulló csapadék a hatóanyagokat bemossa a talajba. A kombináció hatékony a legtöbb, kukoricában elõforduló gyom ellen. A magról kelõ
gyomok (csattanó maszlag, libatop fajok, disznóparéj fajok, keserûfû, parlag- fû, selyemmályva, varjúmák, napraforgó árvakelés, kakaslábfû,
muharfajok, kölesfajok stb.) mellett több évelõ
gyom ellen is kitûnõ hatékonysággal rendelkezik (pl.: mezei acat, apró szulák, fenyércirok
stb.). Meg kell jegyezni, hogy az évelõ gyomok,
a napraforgó árvakelés és a szerbtövis esetében
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a hatása csak a már kikelt, kihajtott egyedek ellen érvényesül.
A Diniro® Gold gyomirtó kombinációt a kukorica 3-6 leveles, magról kelõ kétszikû gyomok 2-6
leveles, magról kelõ egyszikûek 1-3 leveles állapotában kell kijuttatni. Amennyiben a területen
fenyércirok van, annak 10-20 cm-es fejlettségénél végezzük a kezelést. Mezei acat tõlevélrózsás
állapotban a legérzékenyebb a gyomirtóra. Kedvezõ hektárköltségének és igen széles gyomirtó
spektrumának köszönhetõen kitûnõ megoldás a
kukorica állományban történõ gyomirtására.
Hosszú tartamhatása megakadályozza a terület
újra gyomosodását!
Dr. Varga Zsolt +36 20 943 8622

