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INFORMÁCIÓS ÉS KERESKEDELMI MEGYEI LAP
Európa egyik legmodernebb
intermodális vasúti-közúti konténerterminálját építi fel Zalaegerszegen a német hátterû
Metrans Csoport. A 15,7 milliárd
forintos magánerõs fejlesztéshez Magyarország kormánya 3,9
milliárd forint beruházás-ösztönzési támogatást nyújt, jelentették be február 19-én elõbb
Budapesten, majd a város dísztermében tartott tájékoztatón.

A konténerterminál Zalaegerszeg területén, a nemzetközi vasúti korridor mellett, a jármûipari
tesztpálya, az északi ipari park és
a leendõ Rheinmetall-gyár közelében, az önkormányzattól megvásárolt területen épül meg 2023ig, közölte Balaicz Zoltán polgármester. Az önkormányzat 1 milliárd forint ráfordítással kiépíti a létesülõ logisztikai park területéig
az útkapcsolatot és a közmûveket. A magyar állam 14 milliárd forintos projekt keretében megépíti
a nemzetközi vasúti korridor
gyorsabb és közvetlenebb igénybevétele érdekében a zalaszentiváni deltavágányt. Így öszszességében közel 30 milliárd forint értékû fejlesztés valósul meg.
A beruházás közvetlenül 120 új
munkahelyet teremt, a kapcsolódó fejlesztésekkel együtt pedig
akár 500 új munkahelyet a térségben. A Rheinmetall, az AVL, a
Mould-Tech és más cégek fejlesztéseivel együtt már több mint
ezerre nõhet az új álláshelyek száma Zalaegerszegen.

ZALAEGERSZEG ÉS A METRANS KÖZÖS VÁGÁNYON HALAD ELÕRE

Intermodális konténerterminál épül
– Szeretnék köszönetet mondani a Metrans óriásvállalatnak,
hogy Zalaegerszeget választották!
A város önkormányzata, valamennyi intézménye és teljes közössége mindent elkövet majd
annak érdekében, hogy ez a beruházás igazi sikertörténetté váljon,
amely meghatározza és újrapozícionálja a zalai megyeszékhely és
kicsit talán Magyarország jövõjét
is! – szögezte le a polgármester.
Kiss Péter, a Metrans Csoport
elnök-vezérigazgatója a nemzetközi járványügyi korlátozások miatt nem tudott jelen lenni a beje-

Elöl: Lukács Péter tanácsadó, Kaszás Eszter divízió-vezetõ, Oláh Gábor, a Zalaegerszegi
Városfejlesztési Zrt. vezérigazgatója, dr. Vadvári Tibor alpolgármester
Hátul: Firbás György tanácsadó, Balaicz Zoltán polgármester,
Zahalka Attila kereskedelmi igazgató (Metrans), Nagy Lászó ügyvezetõ igazgató (Metrans),
dr. Palkovics László miniszter és Vigh László országgyûlési képviselõ
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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!

Oltásra érkezõk
figyelmébe!
A Zala Megyei Szent Rafael
Kórház kéri mindazokat, akik az
intézményben kapják meg a koronavírus elleni védõoltást, hogy
a február 19-étõl a Rendelõintézethez érkezzenek meg! Itt kapnak útbaigazítást arról, hogy
mely oltóhelyiségben kapják meg
az elõzetesen egyeztetett vakcinát. Kérjük továbbá, hogy az érintettek az elõzetesen egyeztetett
idõpontban jelenjenek meg!

A Zalai Napló
legközelebbi száma

2021. március 23-áán
jelenik meg.

lentésen, ezért videóüzenetet küldött. Azt mondta: pénzügyi nagyságrendjét tekintve a zalaegerszegi új intermodális konténerterminál lesz Magyarország egyik legjelentõsebb magánbefektetése a logisztikai iparágban. Várhatóan
még az idén elkezdõdõ beruházásának köszönhetõen a zalai megyeszékhely nagy jelentõségû logisztikai csomóponttá fejlõdhet a
jövõben az adriai-tengeri kikötõk
és az európai piacok között húzódó közlekedési tengelyen. Nemcsak a város és a térség gazdasági
növekedését fogja segíteni, de
zöld alternatívát is kínál azáltal,
hogy az áruforgalom jelentõs részét a közutakról a környezetbarát
vasútra tereli át. Mûködése
hasonít egy nagy „postahivatalhoz”, azzal a különbséggel, hogy
levelek és csomagok helyett itt
zárt konténerek szakszerû fogadása, csoportosítása és továbbítása
zajlik a nemzetközi címzetteknek.
(Folytatás a 3. oldalon.)
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Sajtóközlemény
A ZALA MEGYEI KÖZGYÛLÉS ELNÖKÉNEK
2021. JANUÁR 28-ÁN HOZOTT DÖNTÉSEIRÕL
A koronavírus járvány következtében a 478/2020.(XI.3.) számú Kormány rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben képviselõ-testületi és bizottsági ülések
megtartására nincsen lehetõség,
a katasztrófavédelemrõl és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a közgyûlés feladat-és hatáskörét a közgyûlés
elnöke gyakorolja. A megyei közgyûlés 2021. január 28-i ülésének megtartására ezért nem kerülhetett sor.
Dr. Pál Attila elnök
A Zala Megyei Közgyûlés képviselõi és nem képviselõ bizottsági
tagjai részére az elõterjesztések a
Szervezeti és Mûködési Szabályzatban foglaltak alapján megküldésre kerültek. A korábbi gyakorlatnak megfelelõen az elõterjesztésekkel kapcsolatban a képviselõk a közgyûlés elnökének küldhették meg észrevételeiket, eset-

leges módosító indítványaikat.
Nyolc elõterjesztés került összeállításra, amelyek tekintetében a
közgyûlés elnöke meghozta döntését. Összeállításra került az elnöki beszámoló; az elnök módosította az önkormányzat 2020. évi
költségvetését, amelynek fõöszszege a legutóbbi módosítás óta
14.700 ezer Ft-tal emelkedett, így

1.082.033 ezer Ft -ra változott. Elfogadásra került az önkormányzat
2021. évi költségvetése 873.307
eFt fõösszeggel, emellett határozat született arról, hogy az önkormányzatnak a 2022-2024. évekre
adósságot keletkeztetõ ügyleteibõl várhatóan nem ered fizetési
kötelezettsége.
A továbbiakban elfogadásra
került a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti terve, és a jelenleg futó foglalkoztatási paktum projekt folytatását
célzó támogatási igény benyújtására vonatkozó felhatalmazás.
Ezt követõen az önkormányzat 2021. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadására
került sor, eleget téve a vonatkozó jogszabályi elõírásnak, végül a
közgyûlés elnöke elfogadta dr.
Mester László megyei fõjegyzõ
tájékoztatóját a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal elõzõ évi tevékenységérõl, elvégzett feladatairól.

LEZÁRULT AZ IRON CURTAIN CYCLING SZLOVÉN–MAGYAR PROJEKT

Komplex kerékpáros utak és programok
A most lezáruló projekt egy komplex kerékpáros desztináció kialakítását célozta meg a szlovén–magyar térségben, a határ mindkét oldalán jelen lévõ szervezetek, turisztikai szolgáltatók együttmûködését, közös fellépését hozta létre. Kerékpáros túrajavaslatokat és programokat kínálnak. A két ország közötti hosszú távú
együttmûködés lehetõségét is biztosító beruházások és szolgáltatások valósultak meg. A közelmúltban megtartott online záró konferencián Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyûlés alelnöke szólt a megyét is érintõ kerékpáros fejlesztésekrõl és a projekt sikereirõl.

– 2014-ben kezdõdött a kerékpáros turizmus fejlesztése Zala
megyében, és a 2014–2020 közötti ciklusban számos eredmény született. A határon átnyúló projekt
Vas megye nyugati, Zala megye
déli részét, valamint szlovén oldalról Muraszombat és Ptuj környékét
fedi le. Különbözõ szolgáltatások
valósultak meg, így például kerékpár kölcsönzési pontok, pihenõhelyek, e-bike töltõállomások, szabadtéri múzeum, szálláshelyek, valamint tematikus utak kialakítására
is sor került és egy új határátkelési
lehetõség is létrejött a két ország
között a Tenke-hegyi út által. A turisztikai értékek megismertetése
fontos cél, kerékpáros utak ajánlására kiadvány és mobilapplikáció is
készült – mondja Pácsonyi Imre.
Hozzáteszi: Az aktív turizmus
olyan forma, amely esetében a turista valamilyen fizikai aktivitást
igénylõ szabadidõs vagy sporttevékenységet választ. Ebbe a körbe
tartozik többek között a kerékpározás, a természetjárás is. Ehhez
szorosan kapcsolódnak a természeti értékek megismerése és a
kulturális látnivalók, a történelmi
nevezetességek megismerése. Az
aktív turizmus legfontosabb értéke az egészség megõrzése úgy,
hogy más formáknál kevésbé terheli a környezetet. A szolgáltatásokon keresztül hozzájárul a vidéki
térségekben a gazdaság bõvítéséhez. A szlovén–magyar határrégió
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földrajzi adottságai, a települések
közötti kis távolságok jó lehetõségeket kínálnak a kerékpáros turizmus számára. Mindez a szolgáltatók közötti szorosabb együttmûködését is jelenti.
– A megyei önkormányzat vezetésével a TOP program keretében
több kerékpáros fejlesztés is megvalósult a megyében – folytatja
Pácsonyi Imre és példákat sorol: A
Lenti és Csömödér között megvalósult kerékpárút hossza 10,3 kilométer. Új kerékpárút szakasz valósult meg Zalaszentgróton, összesen 4,3 kilométer hosszan, részben
építéssel, részben forgalomtechnikai eszközök alkalmazásával. Megemlítem a Hahót–Fakospuszta között önálló nyomvonalú kétirányú
kerékpárút építést, Keszthelyen a
Csapás úti kerékpárutat, a Kisrécse
és Zalasárszeg települések közötti
kétirányú kerékpárutat, amely
mellé egy pihenõhely is kiépítésre
kerül. Lentiben például az egész
várost átfogó kerékpárút hálózat
jön létre, Hévíz és Cserszegtomaj
között pedig önálló nyomvonalú,
kétirányú kerékpárút megépítése
történik. Ugyanez a helyzet
Nagyrécse és Kisrécse közötti
önálló nyomvonalú kerékpárút
építésével is.
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2021. február 3.
Zala Megyei Önkormányzat

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A ZALA KÉTKERÉKEN – KERÉKPÁRÚT-FEJLESZTÉS
KERKATESKÁND, LOVÁSZI, TORNYISZENTMIKLÓS TELEPÜLÉSEKEN CÍMÛ, TOP-1.2.1-15-ZA2-2020-00006 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT INDÍTÁSÁRÓL
A Zala Megyei Önkormányzat vezetésével létrejött konzorcium a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett TOP-1.2.1-15 számú, Társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú felhívásra, Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Kerkateskánd, Lovászi, Tornyiszentmiklós településeken címmel támogatási kérelmet
nyújtott be, amelyet a támogató a 2020. december 16-án kelt döntése alapján támogatásra érdemesnek ítélt. A projektet megvalósító konzorcium tagjai a támogatási szerzõdéskötéshez szükséges feltételeket teljesítették, és a támogatási szerzõdés 2021. február 1-én hatályba lépett.
A projekt célja a települések közötti kerékpáros-turisztikai útvonal kialakítása, melynek eredményeként a helyi, térségi jelentõségû, turisztikai vonzerõt képezõ kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosításából eredõ gazdaság élénkítése, és a foglalkoztatás növelése megvalósul. A fejlesztés
megvalósításával nõ és fejlõdik a kerékpárút-hálózatok hossza, javul a kistérségi turisztikai attrakciók
kerékpárúton történõ elérhetõsége.
A pályázattal megvalósuló fejlesztés lehetõvé teszi a települések kerékpáros összeköttetését más településekkel, ezáltal javulnak a kerékpáros turizmus közlekedés feltételei és minõsége. A tervezett szakasz mellett lévõ idegenforgalmi látnivalók, turisztikai attrakciók kerékpárosok számára elérhetõvé válnak. A projekt megvalósításával a kerékpározás objektív feltételeinek javításával együtt nõ a térségbe
látogató turisták száma. A térségben a turisták számának növekedése az idõtartam hosszabbodása
hozzá járul költésük növeléséhez (szállásigény, étkezési igény, szerviz ellátás, programokon való részvétel).
A projekt konzorciumi együttmûködésben valósul meg, a konzorcium vezetõje a Zala Megyei
Önkormányzat. A konzorcium további tagjai: Kerkateskánd Község Önkormányzata, Lovászi
Község Önkormányzata, Tornyiszentmiklós Község Önkormányzata és a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
A 669.999.997,- Ft támogatás segítségével 2022. október 2-ig valósulnak meg a kerékpárosbarát fejlesztések a konzorciumban résztvevõ településeken.
A projekt keretében új kerékpárút kiépítésére kerül sor összesen 3,12km hosszon.
A tervezési terület Kerkateskánd, Lovászi és Tornyiszentmiklós községek közigazgatási területeit
érintik, a településeket összekötõ kerékpárutak kerülnek megvalósításra a projekt keretében. A tervezendõ mûszaki megoldások a következõk az egyes szakaszokon: az elsõ szakaszon a 7538 jelû összekötõút mellett Kerkateskánd és Lovászi között kétirányú kerékpárút kerül kialakításra 1450m hosszon
2x1 haladósávval. A második szakasz a 7538 jelû összekötõút mellett Lovászi és Tornyiszentmiklós között kerül kialakításra, amely szintén kétirányú kerékpárút 2x1 haladósávval, teljes hossza 1670m. A fejlesztendõ kerékpáros létesítmények hossza összesen: 3120m.
A megvalósított kerékpárosbarát fejlesztés eredményeként a települések között olyan kerékpáros útvonal létesül, amely a települések között megszakítás nélküli, folytatólagos kerékpárforgalmi hálózatot,
útvonalat alakít ki azáltal, hogy a tervezési szakasz eleje csatlakozik a „Zala Kétkeréken - Kerékpárútfejlesztés Lenti, Kerkateskánd, Szécsisziget, Csömödér településeken” címû, TOP-1.2.1-15-ZA1-201600004 azonosítószámú projekt keretében megépített kerékpárúthoz, a tervezési szakasz vége pedig
kapcsolódik Tornyiszentmiklóson a meglévõ Kossuth Lajos utcai kerékpárúthoz. A csatlakozási pontok
kiépítésével Lenti város közvetlenül elérhetõvé válik a településekrõl.
A kivitelezést követõen a marketingstratégia keretében megvalósítandó rendezvények lebonyolítására kerül sor.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. A 669.999.997 Ft európai uniós támogatás segítségével valósult meg.

Pácsonyi Imre alelnök
– Ezen fejlesztések mellett – teszi hozzá az alelnök – Zala megye
további nagy beruházása a
Murakeresztúrt és Õrtilost összekötõ kerékpárút megvalósítása a
Mura-program keretében. A 2021tõl 2027-ig tartó következõ pályázati ciklus elõkészítése jelenleg
még zajlik. A megyei önkormányzat az „Élhetõ települések” felhívás
keretében tervezi kerékpárutak
építését.
Megtudtuk: két jelentõs nemzetközi kerékpáros útvonal, az
EuroVelo 13 (más néven a Vasfüggöny kerékpáros útvonal) és az
EuroVelo 14 (Közép-Európa vizei
útvonal) érinti Zala megyét. Utóbbi Ausztria felõl az Õrségnél lép be
Magyarországra, jelenleg ideiglenes nyomvonalon Vas megyében
halad. Már folyik azonban a zalai
nyomvonal tervezése. A szakemberek remélik, hogy a megépülõ,
a Zala folyót követõ kerékpárút
számos turistát hoz majd a térségbe.

A projekt címe:
Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Kerkateskánd,
Lovászi, Tornyiszentmiklós településeken
A pályázat azonosítószáma:
TOP-1.2.1-15-ZA2-2020-00006
A támogatott összeg: 669.999.997 Ft
A támogatás intenzitása: 100%
„A projektrõl bõvebb információt
a www.zala.hu oldalon olvashatnak.”
További információ kérhetõ:
Pál-Harmath Judit sajtóreferens
harmath.judit@zalamegye.hu, 92/500-720

ZALAEGERSZEG ÉS A METRANS KÖZÖS VÁGÁNYON HALAD ELÕRE

Intermodális konténerterminál épül
(Folytatás az 1. oldalról.)
–Hiszek benne, hogy Zalaegerszeg, Magyarország és a Metrans
jövõje mostantól közös vágányon
halad elõre. Azon dolgozunk, hogy
ez egy igazi sikertörténet legyen,
és együtt növekedjünk, együtt
fejlõdjünk tovább! – emelte ki Kiss
Péter.
Dr. Navracsics Tibor, az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna kormánybiztosa
szintén videóüzenetben gratulált
a beruházáshoz, kiemelve: hogy
Zalaegerszeg a városvezetésnek
köszönhetõen az egyik legdinamikusabban fejlõdõ helyi gazdaság
Magyarországon.
A rendezvényen dr. Palkovics
László innovációs és technológiai

miniszter úgy fogalmazott, egy
térség vonzerejét három tényezõ
együttállása növelheti hosszú távon: a színvonalas közlekedési és
digitális infrastruktúra, a minõségi szakemberképzés és az innovációt támogató környezet. Zalaegerszeg ezen képességek birtokában van, ennek is köszönheti,
hogy a Metrans Csoport beruházása helyszínéül választotta. A továbbiakban a kormány 2030-ig
szóló vasútfejlesztési stratégiáját
ismertette, amelyben többek között kiemelten fontos elem a Budapest és a magyar nagyvárosok
közötti vasúti összeköttetés megerõsítése, a magyar és a környezõ
országok fõvárosai közötti vasúti
kapcsolat kialakítása. Kiemelte a

Budapest–Belgrád vasútvonal építésének jelentõségét, amellyel
Magyarország részese lehet a Kína és Európa közötti árufuvarozásnak.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos a város
nagyberuházásairól beszélt. Jelezte, hogy a 80 százalékos készültségen álló zalaegerszegi jármûipari tesztpálya építése az év végére befejezõdik, a zalai megyeszékhely és az M7-es autópálya
összeköttetését biztosító M76-os
gyorsforgalmi út 2023-ra készül
el. Itt már két szakaszt átadtak. A
tesztpálya szomszédságában létesülõ harcjármû-gyárnál az épületek alapozásánál tartanak.
Antal Lívia
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Nagylengyelben
urnafalat
építettek a temetõben, ahol a
ravatalozóhoz vezetõ utat is
megújították. Az önkormányzat
pályázati munkájának eredményeihez közterület-karbantartó
gépek beszerzése, valamint
sportpark létesítése is hozzátartozik. A három beruházás ünnepélyes átadóját február 12-én
tartották a Göcsej tájegységhez
tartozó településen.

Scheiber Ildikó polgármester elmondta, az elõzõ két évben nyertek támogatást a három fejlesztésre, amelyek megvalósítására az elmúlt évben, 2020-ban volt lehetõségük. A temetõt érintõ projekt
keretében 24 férõhelyes urnafalat
létesítettek lakossági igényre. Az
urnafal tervezése során arra törekedtek, hogy hasonló legyen a ravatalozó stílusához. A ravatalozóhoz vezetõ utat leaszfaltozták és
szegélykövekkel látták el. A Magyar Falu programból elnyert 4,27
millió forint fedezte a költségeket.
Környékbeli vállalkozókat bíztak
meg a kivitelezésekkel: az urnafalat a novai Szentes Péter építette,
az út felújítását a gellénházi Tüske
Attila végezte. A Magyar Falu
programból a közterület-karban-

Nagylengyelben célba érnek a tervek
valósulnak meg. Ezek egyike a lakótelkek kialakítása. Az Arany János utcában egy elhanyagolt nagy
méretû területet tudtak megvásárolni, ahol négy építési telket kívánnak létesíteni. Az orvosi rendelõ energetikai korszerûsítését is
megvalósíthatják, melyre a TOP4.1.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázaton 32,8 millió forintot nyertek.

Gyarmati Jánosné, Miszori Anita, Scheiber Ildikó, Németh István, Nagy Ernõ, Vigh László
tartó gépek beszerzésére benyújtott pályázatukkal 3,16 millió forintot kaptak. A támogatásból nagy
teljesítményû fûnyíró traktort vásároltak, ami azért volt fontos,
mert a meglévõ már elhasználódott. Ezen felül kisebb fûnyírókat,
lombfúvót, áramfejlesztõt, magassági ágvágót és többfunkciós létrát szereztek be. Bõven van teendõ a településen, mert az Arany János és a Bányász utca közötti szabadidõpark és focipályával együtt
több mint 5 hektár zöldfelületet
kell gondozni.
A Nemzeti Szabadidõs Egészség
Sportpark Program keretében ezer
fõ alatti településként A-típusú

A központi forráselvonásoknak mi sem örülünk. Elvették a
gépjármûadót és a cégek által fizetett helyi adók egy részét is azzal, hogy késõbb kompenzáció
érkezik. Egyelõre nincs nehézségünk az intézményhálózatunk
fenntartásában, de az elvonások
a költségvetés összeállításánál
bizony okoznak fejtörést. Mint
minden évben, így most is bölcs
belátással, hitel felvétele nélkül,
takarékosan, a költséghatékonyság szempontjaira figyelve próbáljuk összerakni a település
éves büdzséjét. Addig nyújtózkodunk, amíg a takarónk ér, de
örömmel látnánk, ha a most elvett bevételek késõbb visszacsordogálnának
hozzánk
–
mondta Lukács Tibor, Páka polgármestere, akit elöljáróban a
járvány kezelésérõl kérdeztünk.

– Óvatos körültekintéssel kezeljük a pandémiás szituációt. Mi,
a környékbeli falvaktól eltérõen
nem mertünk nyugdíjasokat köszöntõ rendezvényt, vagy Mikulás
ünnepséget sem tartani. A téli ünnepkör közös programjait is elhalasztottuk. A civil szervezeteink és
egyesületeink sem a hagyományos közösségi rendben tartják
egymással a kapcsolatot. A Természetbarát Klubunk tagjai az elõírások szigorú betartása mellett
azért tavaly novemberben részt
vettek egy jó hangulatú kiránduláson. A járványhelyzet – bár nehézséget és tehertételt jelent számunkra – megbirkózunk vele. A
falubeliek fegyelmezettségének is
köszönhetõ, hogy február közepéig nem volt a Covid fertõzésre
fogható haláleset. Csak néhányan
estek át a vírusfertõzésen, végzetes komplikáció nélkül. Az elsõ
hullám elején gondot jelentett a
maszk beszerzése is, de az óvodai
dadák az egyik közmunkásunk segítségével gyorsan gyártott annyi

KÖRNYEZET

sportparkra voltak jogosultak. A
többfunkciós eszközökkel ellátott
kültéri fitneszpark 7,1 millió forintból létesült. A fiatalok, a mozogni
vágyók lehetõsége bõvült ezzel a
Közösségi Házban lévõ kondicionáló terem mellett. A bajnokságra
készülõ helyi focicsapat a jó idõ közeledtével használhatja is erõnléti
edzéseire.
A három projekttel három
újabb célterületen sikerült elõrelépni, ami Nagylengyel önkormányzata pályázati munkájának
eredményességét is mutatja.
Scheiber Ildikó polgármester beszámolt azokról a tervekrõl is,
amelyek a következõ idõszakban

Két évvel ezelõtt az egykori
premontrei zárda és kápolna épületét is megvásárolták az egyházközséggel közösen. Az önkormányzat a zárda épületrész nagytermének belsõ felújítására 3,5
millió forintos támogatást nyert a
Hungarikum pályázaton. Mint
mondta, a beruházás legalább
ugyanennyi önerõt is igényel. A rekonstrukciót követõen Kis Göcseji
Kincsesház elnevezéssel állandó ki-

állítóteret létesítenek, ahol helyi,
egyházi és a göcseji tájegység értékeit mutatják be. Az egykori premontrei zárda épületét külsõleg is
fel kívánják újítani. A Magyar Falu
programra tavaly beadott pályázatuk nem hozta meg a várt eredményt. A közel százéves épület
eredetileg a premontrei rend iskolájaként szolgált, és még élnek a
faluban olyanok, akik odajártak.
Hozzátartozik a falu életéhez, történelmi múltjához. Fontosnak tartják rekonstrukcióját annak kapcsán
is, hogy a premontrei rend idén
ünnepli fennállásának 900. évfordulóját. A polgármester elmondta,
hogy a rend megkereste az önkormányzatot, - a nyár folyamán itt
Nagylengyelben is szeretnének
megemlékezést
tartani. Reményeik
szerint addigra végeznek a belsõ felújítással. Mivel közös a fal, a kápolnarészt is rendbe kell
tenni, amit a helyi
egyházközség
a
püspökség segítségével igyekszik elvégezni. Az önkormányzat fontosnak
tartja a település
ezen
építészeti
örökségének megmentését,
ezért
idén újabb pályázatot nyújtanak be,
mondta Scheiber Ildikó polgármester.
A sajtótájékoztatón
a képviselõ-testületi tagok mellett
Vigh László is jelen volt. A térség
országgyûlési képviselõje azt
hangsúlyozta, hogy Nagylengyel a
Göcseji tájegység egyik éke. A település fejlõdésén, egyre szépülõ kinézetén látszik a falu vezetésének
törõdése, az itt élõk igyekezete. A
nyertes projektek, a falu további
gyarapodását segítõ tervek is ezt
bizonyítják.
Antal Lívia

Páka pont jól

A Természetbarát klub a novemberi Öveges József Emléktúrán
a Vétyemi õsbükkösben
darabot, amennyire igény mutatkozott a lakosság körébõl. Kezdetben sok pénz ment el különféle
fertõtlenítõ eszközök beszerzésére, de most már a szociális gondozóknak szükséges szereket, és az
oktatási-nevelési intézményeink
számára elõírt fertõtlenítõ anyagokat is a megyei kormányhivatal
biztosítja.
– Milyen pályázati segítséggel
fejlõdik a falu?
– Múlt nyáron avattuk a Magyar Falu Program segítségével
teljes mértékben modernizált
óvodánkat. A kívül-belül mintegy
30 millió forintból megszépült intézmény felújításán kívül is akadt
teendõ. Az elmúlt évben ugyancsak 30 millió forintot nyertünk az
orvosi rendelõnk kicsinosítására.
Március elsején adjuk majd át a

beruházást elnyert vállalkozásnak
a munkaterületet és nyáron szeretnénk is felavatni a minden
szegletében megújított épületet.
Tavasszal kicseréljük a teljes, jelenleg hullámpalás tetõszerkezetet. A
tetõ fedését már cserép biztosítja
majd. Megoldjuk a tetõ szigetelését, a külsõ homlokzaton lévõ öszszes nyílászárót kicseréljük és a
hõszigetelési munkákat sem
hagyjuk el. A belsõ térben kisebb
átalakítások vannak tervben a festési-mázolási teendõk elvégzése
mellett. Felújítjuk továbbá a járdát
és rámpa készül a mozgássérültek
számára. A bejárat mellett parkolót alakítunk ki. A rendelõi szolgálati lakásnál csak az ablakcsere
utáni javítás ad majd feladatot.
A Magyar Falu Programban
szerettünk volna beszerezni egy

kisbuszt, mert a jelenlegi gépjármû felnõtt korba lépett. Azzal elindulhatott volna a tanyagondnoki szolgálat. A három szociális
gondozó, a falugondnokság és a
házi segítségnyújtó szolgálat számára ez jelentõs könnyebbséget
jelenthet, ezért a beszerzésrõl továbbra sem szeretnénk lemondani. A pályázat kiíróit próbáljuk
meggyõzni arról, hogy a távoli településrészeken, esetleg külterületen élõk is megkaphassák a direkt segítséget, függetlenül a lakosságszámtól.
A tervek elkészültek, így március közepén már pályázni tudunk a
belterületi vízelvezetés megoldására. A domboldalakról lezúduló
csapadékvíz elvezetését a Válicka-

2020 farsangján

patakba mindenhol biztosítani
szeretnénk. Hét évvel ezelõtt, az
elsõ ütemben már 90 százalékban
megoldást nyert a korábban sok
gondot jelentõ probléma. Azóta
nem öntötte el a települést
egyetlen lezúduló áradás sem. A
TOP-os pályázat 65 millió forintos
költségvetésébõl az összes átereszt és hiányzó
részt is pótoljuk.
Továbbra is szeretnénk
pénzt
nyerni a belterületi útjaink korszerûsítésére. Ha
a belügyminisztérium 20 milliós
támogatást biztosító pályázatán
nyertesként hirdetnek ki minket,
akkor újabb útszakasz szépülne
meg a faluban.
Ráfér a fûtés és
egyéb korszerûsítés a polgármesteri hivatalra, a
mûvelõdési házra, az orvosi renA közmunkások az IKSZ épülete elõtt is
delõre is. Az
elvégezték a téli síkosság-mentesítést
energiahaté-

konyság növelésének és a költségcsökkentés szándékával igyekszünk megragadni minden olyan
lehetõséget, ami konkrét segítséget kínál.
– Milyen célokkal vágnak neki
a következõ idõszaknak?
– A rendezvényeink szinte
mindegyike elmaradt. Nem tudtuk megtartani a hagyományos,
nyári Péter-Pál napi búcsúünnepünket sem, amelyiken már 13
fõzõcsapat szokott ételt készíteni. A tavaszi bormustra sem biztos, hogy megrendezésre kerül.
Focistáink viszont már felvették a
sportcipõt és március eleje óta
kültéri edzésekkel készülnek a
futballszezonra.
A Magyar–Német Baráti Kör
vezetõi és tagjai is szeretnék,
hogy a tavaly elmaradt, pályázati
forrásból megszervezett, franciaországi és németországi kirándulásokra végre elmehessünk. A
Start közmunkaprogram a jelenlegi 13 fõs létszámmal megszakítás nélkül folytatódik. Közmunkásainknak minden évszakban tudunk feladatot adni. Õk, sok más
mellett, a közterületek rendbe
tételében is segítenek.
Nemes Norbert
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NÖVÉNYORVOSOK ÉS NÖVÉNYVÉDÕSZER-GYÁRTÓK TALÁLKOZTAK

AGRÁRIUM

REGULÁTOROK, GYOMIRTÓK, ROVAR- ÉS GOMBAÖLÕK

Konferencia helyett webináriumon A Nufarm Hungária tavaszi technológiái
Magyar
Növényvédõ
Mérnöki és Növényorvosi Kamara Zala Megyei Területi Szervezete elsõ alkalommal szervezett webináriumot tagsága számára. Az öt
szekcióban zajló szakmai rendezvénynek a keszthelyi Balaton
Színház Simándy-terme adott helyet február 10-én.

A

A növényorvosi kamara Zala megyei szervezete minden év elején
tart szakmai napokat, amely idén a
járványhelyzeti intézkedések miatt
nem személyes tanácskozás, hanem online konferencia keretében
valósult meg – mondta dr. Varga
Zsolt elnök. – A független szakmai
webináriumra 17 növényvédõ szer
és mûtrágya gyártó- és forgalmazó
cég fogadta el meghívásunkat. Változtattunk a program hagyományos menetén: a cégek területi
képviselõi nem elõadást tartottak,
hanem egy-egy témakörbe kapcsolódtak bele kerek-asztal beszélgetés formájában. A növényvédelem
aktuális kérdéseit öt – olajos növények (repce, naprafrgó); kalászos;
kukorica; szõlõ-gyümölcs; tápanyag-utánpótlási – szekcióra fûztük fel. Reményeink szerint ez érdekesebbé tette az élõ közvetítést,
másrészrõl megfeleltünk a járványügyi intézkedésnek, miszerint tíznél
több személy nem tartózkodhat
egyszerre a teremben.
Minden szekciónak volt egy mûsorvezetõje a kamara részérõl: Gaál
Orsolya alelnök, Kabai Gábor titkár,
Simonfalvi Elemér korábbi elnök és
jómagam. Bemutattuk az adott
szekcióban résztvevõ cégek képviselõit, akikkel az adott témakörben

A Nufarm Hungária tavaszi növényvédelmi
technológiáit Gaál Orsolya területi képviselõ mutatta be a B.L. Agrokem Kft. tanácskozásán.

A szõlõ-gyümölcs szekcióban résztvevõ szakemberek:
Lovász Csaba (Bayer), Vizer Bence (BASF), Kabai Gábor titkár,
Gaál Orsolya alelnök, dr. Varga Zsolt elnök, Jakab Marianna (Biocont),
Németh Tamás (Belchim), Szabó Béla osztályvezetõ
egy elõre megbeszélt séma alapján
beszélgetést kezdeményeztünk.
Igyekeztünk a lehetõ legjobban
körbejárni egy-egy témakör valamennyi aspektusát. Például a kalászos blokkban kitértünk a gombabetegségekre, a rovarkártevõkre, a
regulátorozásra, a gyomirtásra, a
rendelkezésre álló növényvédõ szerekre, továbbá a gyártók hatóanyag-kivonásokra adott válaszaira.
Szükségesnek éreztük a tápanyag-utánpótlás megvitatását is,
ami az egyik kulcsa a sikeres termesztésnek. Azt gondolom, hogy a
szõlõ-gyümölcs szekcióval egy kevésbé szem elõtt lévõ területet
érintettünk. Ezt azért sem hagyhattuk figyelmen kívül, mert az
egész országot tekintve Zala megyében a legsúlyosabb a szõlõ
aranyszínû sárgaság fitoplazma

kártétele. Ebben a kérdésben Szabó Béla, a Zala Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának osztályvezetõje adott
tájékoztatást.
***
A Magyar Növényvédõ Mérnöki
és Növényorvosi Kamara Zala Megyei Területi Szervezete 2019 januárjában Vonyarcvashegyen tartott
két alkalommal szakmai napot.
2020 januárjában Zalakaros volt a
helyszíne két évindító rendezvényének. Idén webináriumot szervezett, melynek technikai hátterét
és élõ közvetítését a Keszthelyi Televízió biztosította. A szekcióülésekrõl felvett anyagokat öt megye
növényorvosi kamarájához juttatják el. Az érdeklõdõ tagok a
YouTube-on tekinthetik meg.
Antal Lívia

EGÉSZSÉGÜGYI FEJLESZTÉS BAKON

A Saracen Delta kifejezetten korai felhasználásra
javasolt, mert a floraszulám hatóanyag hidegben is
jól dolgozik még az ellenálló árvácska- és veronikafélék ellen is. A Nuance SuperB széles hatásspektrumú, rugalmasan kijuttatható kombináció. A
Mecomorn 750 SL az évelõ kétszikûek ellen rugalmasan alkalmazható készítmény. A Fusilade Forte
gyorsan felszívódó, szuperszelektív gyomirtó szer a
magról kelõ egyszikûek ellen a napraforgóban. A kukorica gyomirtásához még az idén rendelkezésre állnak a Zeagran Top és a Kideka Power kereskedelmi
csomagok. A kukorica gyomirtó szer a Sulcogan;
magról kelõ egy- és kétszikû gyomnövények ellen.
A Nufarm Hungária három regulátort, növekedésszabályozó szert kínál. Közülük kettõ a
gibberillin-szintézist gátolja, míg a harmadik etilénként ható termék, amelyek által csökken a növények
növekedése, illetve a megdõlés kockázata. Ezen felül
direkt termésnövelõ hatással is bírnak. A Stabilan SL
az õszi búza szárszilárdító készítménye. Korán kijuttatva (még a bokrosodás elejétõl két nóduszos állapotig) serkenti a bokrosodást, a gyökértömeg növekedését, illetve növeli a szár vastagságát alsó
nóduszok törpítésével. Optimális kijuttatási hõmérséklet 10 Celsius-fok. A Stabilan jól keverhetõ fenoxiherbicidekkel, lombtrágyákkal, fungicidekkel és az
Ephon Toppal, viszont az észter formulációjú termékeket kerülni kell.
Az Optimus szintén a gibberellin típusú növényi
hormon szintézisét gátolja. Rugalmasan kijuttatható
szárszilárdító készítmény, a két szárcsomós állapottól a zászlóslevélig. Az õszi búzában, az õszi árpában,
a tavaszi árpában, a rozsban, a zabban, a tritikáléban
az alsó szárközöket rövidíti, illetve vastagítja a szárat. Az Optimus keverhetõ fungicidekkel, gyomirtó
szerekkel ellenben nem javasolt.
Az ugyanazon növényi kultúrákban használatos
Ephon Top a növényben etilénné alakul át, az
auxinok és a gibberelinek szintézisét gátolva a növe-

kedés lassulását idézi elõ. Az egy nódusztól az elsõ
toklász megjelenéséig, az intenzív fejlõdés idõszakában juttatható ki. Késõbbi kijuttatás esetén a felsõbb
ízközöket rövidíti. Elsõsorban az õszi árpában mutatkozik meg a jelentõsége: megerõsíti a kalászorsó
alatti szárrészt. Az Ephon Top esetében a gyomirtó
szerek kijuttatásával tíz napot várni kell. Mindhárom
regulátorra általánosságban igaz, hogy jó tápanyagellátás és megfelelõ mennyiségû csapadék és hõmérséklet mellett alkalmazzuk. Stresszmentes állományban ne használjuk.
A területi képviselõ a gombák elleni védekezésre
is felhívta a figyelmet, felidézve a 2019-es esztendõt, amikor már korán elindultak a fertõzések, és a
különbözõ éghajlatigényû gombák egy idõben voltak jelen a zászlóslevélen, a kezeletlen kontrollon.
Ha az idõjárás kedvezõ a lisztharmat számára, illetve a növény fogékony a lisztharmatra, korai lombvédelemre a Mystic 250 EW és a kéntartalmú Flosul
SC gombaölõ szereket javasolják. Ha több gomba
van jelen, akkor Mystic Pro-t vagy a Zamirt ajánlják,
amelyek két hatóanyag gyári kombinációi. A Flosul
SC formulációjú folyékony kén. Sokkal lassabb az ülepedése a por alakú kéneknél, melynél fogva könynyebben kijuttatható. Más növényvédõ szerekkel keverve sem tömíti el a permetezõgép fúvókáit. A
zászlóslevél védelmére a Tazer Kombi gombaölõ
csomagot javasolják.
A repce rovarok elleni védelmében a Mavrik 24
EW nappal is permetezhetõ rovarölõ szer, amely a
méhek kímélése mellett a kártevõkre taglózó hatással rendelkezik. A repce mellet más kultúrákban
(szõlõ, gyümölcs) is felhasználható. A Bulldock
piretroid hatóanyagú rovarölõ szer, amit a Mystic
250 EW gombaölõ szerrel egy csomagban kínálja a
Nufarm.
Gaál Orsolya +36-20-571-7620
orsolya.gaal@nufarm.com

SHARDA A NÖVÉNYVÉDELEMBEN

Korszerûvé vált az orvosi rendelõ Öt új növényvédõ szer a termékpalettában
Közel 30 millió forintból újult meg az orvosi rendelõ és a védõnõi Külön helyiséget kapott méhnyakszolgálat épülete Bakon, amely a belsõ átalakításnak köszönhetõen szûrés is, amit védõnõként szintén
nemcsak korszerûbb, de tágasabb is lett.
végezhet.
Vigh László országgyûlési képviselõ úgy értékelt: Bak központi
Kovács Tamás polgármester el- hat a jövõben. Ennek fontosságát szerepe, illetve az ellátandó lakosmondta, a Magyar falu programból a doktornõ azzal indokolta, hogy ság magas létszáma miatt kaphamég az elõzõ testület nyert támo- Sárhida és Bak háziorvosi vegyes tott közel 30 millió forintot a házigatást 2019-ben a rekonstrukció- körzete összesen 2400 lakó ellátá- orvosi és a védõnõi rendelõ felújítására. Országosan a Magyar falu
ra, amit az elmúlt évben sikerült sáért felel.
megvalósítani. A belsõ falak átrendezésével megnövekedett a házi
orvosi rendelõ és védõnõi szolgálat
területe. Megváltozott az egész
belsõ miliõ, amelyrõl a felújítás
után elõször érkezõ betegek úgy
vélekedtek: mintha nagyobb lenne
az épület. A rekonstrukció során
kicserélték a nyílászárókat, a burkolatokat, korszerûsítették az
elektromos hálózatot és a fûtésrendszert. Az orvosi illetve a védõnõi ellátást új eszközök beszerzésével is fejleszteni kívánják. Mivel
az épület emeletes, a felsõ szinten
lévõ szolgálati lakás megújítását is
tervezik az elkövetkezõkben. Az
energetikai korszerûsítést teljessé
Doktor Hajnalka asszisztens, Merthné Egyed Mária védõnõ,
kívánják tenni az épület külsõ felKovács Tamás polgármester, dr. Tóthbán Beáta háziorvos
újításával, szigetelésével és a tetõ
Salamon Henrietta jegyzõ és Vigh László országgyûlési képviselõ
cseréjével. A környezet további
Az egészségügyi intézmény programban a tavalyi 217 milliárd
szépítésében és parkolóhelyek kimegújításáért köszönetét fejezte helyett idén már 250 milliárd forint
alakításában is gondolkodnak.
Dr. Tóthbán Beáta háziorvos je- ki Merthné Egyed Mária védõnõ is, áll rendelkezésre. Elmondta, hogy
lentõsnek nevezte a beruházást, aki jelenleg 124 kisgyermekes csa- a célterületek közül kivették a felhiszen a rendelõhöz az elmúlt har- ládot lát el, de hozzátartoznak a hagyott ingatlanok megvásárlásáminc évben nem nyúltak. Az orvo- Baki Közös Önkormányzati Hivatal- ra, átalakítására, valamint a házhesi rendelõ és a védõnõi szolgálat hoz tartozó települések óvodái és lyek kialakítására vonatkozókat,
közös bejáratot kapott, ezáltal kü- iskolái is. Kiemelte, hogy várót, kis- mert országszerte alacsony volt az
lön várót is. A falak átrendezésével gyermekmosdót kapott a védõnõ igény ezekre. Így viszont több fora helyiségek is nagyobbak lettek. szolgálat. Sikerült kialakítani egy rás jut a megmaradt célterületekNagyon elégedettek az eredmény- baba-mama sarkot, ahol intim kö- re, például Bak esetében az orvosi
nyel, és abban bíznak, hogy a har- rülmények között szoptathatnak a eszközpark korszerûsítésére.
– liv –
mincéves eszközpark is megújul- rendelésre várakozó kismamák.

A generikus szerek gyártására
és forgalmazására specializálódott Sharda Hungary Kft. 2021.
évre öt új növényvédõ szerrel bõvítette a termékpalettáját. Az
alábbiakban röviden ismertetném
a legújabb készítményeket.
tolaklór. Jelenleg a kukorica preemergens és korai posztemergens
SoilGuard 1,5 GR: talajfertõtle- gyomirtására használható a magról
nítõ szer. Hatóanyaga: teflutrin. kelõ egyszikû gyomok ellen. Dózisa:
Formuláció: mikrogranulátum. Ku- 1.25-1,5 kg/ha.
korica és napraforgó kultúrákban
Rim 25 WG gyomirtó permetehasználható a talajlakó kártevõk és zõszer, hatóanyaga a rimszulfuron.
kukorica bogarak ellen, vetéssel A magról kelõ és évelõ egyszikû, toegy menetben. Dózisa: 7-10 kg/ha vábbá néhány magról kelõ kétszikû
a talajlakó kártevõk, 12 kg/ha az gyomnövények ellen a kukorica és
amerikai kukorica bogár ellen.
burgonya kultúrákban. Kukorica
Jade: gombaölõ permetezõszer posztemergens gyomirtása esetén
a kalászosok és a repce széles ha- kombinácíós partnerként is alkaltásspektrumú, hosszú hatástarta- mazhatjuk. Dózisa 40-60 gr kukorimú készítménye. Két különbözõ cában, 30-60 gr/ha a burgonyában.
hatástartalmú
anyagnak
a
Ezen új termékek, és a régi jól
protiokonazolnak és a tebuko- bevált készítményeink ár-érték
nasolnak agyári kombinációja. arány szempontjából is versenykéNapjaink egyik legjobb gombölõ pesek.
szere a fuzáriumos fertõzés és a
A Sharda Hungary Kft. minden
mikotoxin képzõdés ellen. Repcé- szántóföldi kultúrára fejlesztett ki
ben a legveszélyesebb betegségek technológiai megoldásokat. A repellen, leggyakrabban elõfordúló ce technológiában ajánlja a tíz hekfómás megbetegedés ellen javasol- tárra szóló Repce Bumm Max techjuk. Dózisa repcében 1 l/ha. Dózisa nológiai csomagot,amely két rokalászosokban: 0,75-1,0 l/ha.
varölõ szert – egy taglózó hatású
Doxa 30 WG: rovarölõ permete- Deca 2,5 EC és egy hosszú hatású
zõszer a repce és szõlõ rovarkárte- Aceptir – a gombaölõ és regulátor
või ellen. Hatóanyaga: indoxakarb hatású Tebusha 25 EW, valamint a
Gyors hatású és 8–10 napos tartam- Silico adalékanyag mellett.
hatással rendelkezik. A repcefényEnnek a csomagnak a hasznábogár elleni védekezésnél különö- lata lassan aktuális a repce táblásen ajánljuk a rezisztenciatörõ tulaj- kon a bogarak ellen! Több piretroid
donsága miatt. Dózisa repcében hatóanyagú rovarölõ szere van:
0,085 kg/ha, szõlõben 0,1 kg/ha.
Deca 2,5 EC, Powerfull és a Killer,
Grand Totál 960 EC gyomirtó amelyeket felváltva kell használni a
permetezõszer, hatóanyaga: S-me- rezisztenciatörés érdekében. A rep-

ce gyomirtása tekintetében a Quick
5 EC õsszel az egyszikû gyomok ellen, a Frequent tavasszal a mélyebben gyökeredzõ, nehezen irtható
gyomnövények ellen való, míg a
Klop 30 SL kétszikû gyomirtó szer.
A tebukonazol hatóanyagú Tebusha 25 EW gombaölõ szer egész
vegetációban használható, õsszel,
kora tavasszal regulátort is igényel.
Két adjuváns anyag is van a termékpalletájukon, amelyeknek másmás a funkciójuk. Például a Silico
felületfeszültség csökkentõ és hatásfokozó, az Effect hatásfokozó
tulajdonságú segédanyag.
A Sharda napraforgó technológiájában a Sharpen 330 EC, a Quick
5 EC gyomirtót ajánlja, Silico hozzáadásával. Az imazamox hatóanyagú
I-Maza 40 SL gyomirtó szert ajánlatos a kétszikû gyomnövények kettõ-négyleveles állapotában kijuttatni. A szer hatásos az egyszikû
gyomnövények elpusztítására is..
Az õszi búza és az õszi árpa
technológiájában tavasszal a jól
bevált TBM 75 WG szer használatos
a kalászosokban a kétszikû gyomok
ellen.
Szárszilárdításra a GrassRooter
és a Next szerek ajánlottak. A Next
elõnye, hogy hosszabb intervallumban használható. A Comrade, a
Tebusha 25 EW gombaölõ szerek
hatékonyak a kalászosok gombabetegségei ellen.
Remélem a fenti régi és új készítményekkel hozzá tudunk járulni a jövõbeni közös sikereinkhez.
Szilvágyi Erzsébet
+36 30 249 3100
szilvagyi.erzsebet@gmail.com
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30 éve a termelõk szolgálatában A növény- és talajvédelemben
A

keszthelyi székhelyû B.L.
Agrokem Kft. idén is
megszervezte téli továbbképzési programját integrátori körének tagjai számára. A járványügyi intézkedéseket, illetve a
tízfõs létszámkorlátot betartva
több teremben elosztva foglaltak
helyet a mezõgazdasági termelõk. A növényvédõszer-gyártók és
-forgalmazók területi képviselõi tunk, még ebben a covidos idõpedig teremrõl teremre vándorol- szakban is.
– A továbbképzésen elhangva tartották meg elõadásaikat.
zottak tükrében is milyen évre
Az idén fennállásának 30. évébe számíthatnak a termelõk?
– A 2020-as év a mezõgazdaság
lépett céget nagy veszteség érte
tavaly decemberben Babocsay Zsu- szempontjából jó évnek könyvelzsanna alapító tag halálával. Nélkü- hetõ el. Elégedettek lehetünk a tale kellett megtartani a téli tovább- valyi terméshozamokkal, a felváképzést, amely idén februárban sárlási árakkal, amelyek fõleg az év
vége felé kúsztak fel, és amelyek
immár a 29. volt a sorban.
– Zsuzsa igazából már nyugdíjba most, az év elején is nagyon magas
készült. Azzal szeretett volna bú- bázisról indulnak. Ez megkönnyíti a
csúzni a társaságtól, hogy idén termelõk dolgát, mivel nagyjából
még megszervezi a cég 30 éves tudhatják, mit kaphatnak az adott
fennállásának jubileumi összejöve- terményért, ami a ráfordítások tertelét – mondta Simonfalvi Elemér, a vezésében is segítség számukra.
B.L. Agrokem Kft. ügyvezetõ igaz- Arra ösztönözzük õket, hogy haszgatója. – Nyugdíjas éveire is voltak nálják ki ezt a lehetõséget. Törebõven tervei, amibe sajnos közbe- kedjenek a minél magasabb terszólt betegsége miatt bekövet- méshozamra, melynek érdekében
kezett hirtelen halála. Egy kivételes bátran éljenek technológiai ajánláembert veszítettünk el, aki sainkkal, amiket jobban meg kellett
emblematikus figurája volt az fontolniuk, amikor nem voltak
Agrokem Kft.-nek. Hozzátartozott ilyen kedvezõek a felvásárlási árak.
– A várható terméshozamokról
a társághoz, ahogy a cég is õhozzá.
Furcsa érzés, hogy nincs többé kö- még korai beszélni?
– Bizonytalan még, hogy idén
zöttünk. Pótolhatatlan abban a formában, amellyel õ jelen volt a cég milyennek lesznek a terméshozaéletében. A helyzet kezelését még mok. Az elõjelek viszont biztatóak,
tanuljuk, az élet viszont megy to- hiszen az idejében elvetett õszi növább, az õ nyomdokain is, társá- vények nem mutatnak rossz képet.
gunk mûködik tovább. A téli to- A helyzet persze ennél sokkal árvábbképzés megszervezésével is nyaltabb, ugyanis a növényvédõfolytatni kívánjuk a hagyományo- szer-kivonások miatt egyre nehekat, amit partnereink is elvárnak zebb megnyugtató megoldásokat
tõlünk, és amit mi is fontosnak tar- találni. Mindez sokkal nagyobb

odafigyelést kíván meg, nagy kérdés idén is, hogy a kivont hatóanyagokat mikkel lehet helyettesíteni. Már most hiány mutatkozik
egyes növényvédõ szerekbõl (talajfertõtlenítõkbõl és nagyhatású rovarölõ szerekbõl), ahogy a tavaszi
vetésû növények vetõmagjaiból is.
Egyelõre az látszik, hogy nagyon
kevés termelõ kaphatja meg azt,
amit szeretett volna, illetve megrendelt. Akik az õszi növényeket
nem tudták a tervezett területen
elvetni, és több területet hagytak a
tavaszi növényeknek, most nehézséggel néznek szembe. A vetõmaghiányt ez a helyzet is tovább
fokozza.
– Összegezné a társaság elmúlt
30 évét!
– Az elsõ 4-5 évben csak növényvédõ szerekkel foglalkozott a
cég, majd belépésemmel mûtrágya- és a vetõmag-forgalmazással,
a késõbbiekben pedig integrációs
tevékenységgel is bõvült a paletta.
A szakmaiság mindig is adott volt,
annak okán is, hogy az alapítóktól
kezdve valamennyi kolléga növényvédelmi szakember volt illetve
az, és nem kereskedõ. Szakmai
gyakorlatunk és tapasztalatunk valamint partnereink visszajelzései
olyan egységet alkotnak, amivel
képesek vagyunk válaszolni a jelenlegi kihívásokra is. A B.L. Agrokem
Kft. a régió növénytermesztésében
betöltött szerepe ennek is köszönhetõ. Az elmúlt 30 évben elért forgalomnövekedés egyenes arányban áll tevékenységi körünk kiszélesedésével. Azáltal, hogy a felvásárolt terményt el is tudjuk tárolni
a 2017-ben megvásárolt zalaegerszegi gabonatárolóban, komplexé
vált szolgáltatásunk.
Antal Lívia

A KWIZDA AGRO SPECIÁLIS MEGOLDÁSAI .

A Hechta Kft. idén több új termékkel jelent meg
a piacon, amelyek fokozottan elõsegítik a talajban
lakó hasznos élõ szervezetek szaporodását. Az
Amalgerol® Protect Pack és a Amalgerol® Essence
Protect Pack hatásmechanizmusát dr. Varga Zsolt, a
Hechta Kft. nyugat-magyarországi növényvédelmi Biofil® Talajõr „B”-t az Amalgerol®-hoz, amellyel két új
szakmérnöke ismertette a BL. Agrokem Kft. szak- termékcsaládot hoztak létre.
Ezek egyike az Amalgerol® Protect Pack. A gyûjtõmai napján.
csomag tartalma: Amalgerol® növénykondicionáló kéElöljáróban elmondta, hogy a klímaváltozás, az az- szítmény (2 x 10 liter) + 2 liter Biofil® „B” komponens.
zal járó idõjárási anomáliák, a növénykultúrák gyors Dózis: Amalgerol® 2-4 l/ha + Biofil® „B” komponens 0,2váltakozása, a direkt vetés, az elõvetemények, a tar- 0,4 l/ha. Öt-tíz hektár kezelésére elegendõ.
A másik az Amalgerol® Essence Protect Pack. A
lómaradványok ott maradása növényvédelmi szemszögbõl számos kihívást jelent. Az Európai Unió által gyûjtõcsomag tartalma: Amalgerol® Essence növényelrendelt szerkivonások, a kemikáliák felhasználásá- kondicionáló készítmény (2 x 15 liter) + 3 liter Biofil®
nak csökkentése szintén új helyzet elé állítja a terme- „B” komponens. Dózis: Amalgerol® Essence 3 l/ha +
lõket. Egyre nagyobb fontossággal bírnak a környe- Biofil® Talajõr „B” komponens 0,3 l/ha. Tíz hektár kezezetkímélõ megoldások, amellyel kapcsolatban a lésére elegendõ, és ökológiai gazdálkodásban is haszHechta Kft. az Amalgerol® növény- és talajkondicioná- nálható.
ló készítménnyel már bizonyított ezen a területen.
A Biofil® „B” komponens hatóanyaga a Bacillus
A 2015-ben tömegesen jelentkezõ búzafehéredés- subtilis baktérium faj, amely a talajból fertõzõ növényi
re utalva kiemelte, hogy a szártõ fuzárium még min- kórokozókat (fuzáriumok, szklerotínia stb.) gátolja, szadig nem kapja meg a kellõ figyelmet, viszont az évjá- porodásukat visszaszorítja.
A Tigra® a Trichoderma asperellum T1 törzsét tartalrathatástól függõen minden évben komoly problémát okozhat. Ugyanígy kiemelendõ probléma a nap- mazó mikrobiológiai készítmény. A hasznos gombák naraforgó, a repce és szója esetében a száralapú gyon gyorsan elszaporodnak a talajban, amellyel csökszklerotínia kérdése. A szártõ fuzárium következté- kentik a káros gombák életterét. Eredményessége
ben a szár teljesen tönkremegy, úgynevezett megmutatkozik a nitrogén hatékonyságának növelésétracheomikózis lép fel, azaz a teljes szállítószövet- ben, a foszfor mobilizálásában, a védekezõ reakció kirendszer elhal. Miután megszûnik a víz- és tápanyag- váltásában, valamint a cellulóz- és toxinbontó hatásban.
A Force® 1,5 G + Amalgerol® WG mikro-granulátum
ellátás, a kalászok kifehérednek. Ha korán következik
be a fertõzés, nem tud kitelni a szem, ha késõbb, ki- keverék. A másfél hektárra elegendõ 24 kg-os zsák tartelik a szem, de megreked. Mindez a termés mennyi- talma: 20 kg Force® 1,5 G rovarölõ szer és 4 kg
ségét és minõségét egyaránt kedvezõtlenül befolyá- Amalgerol® WG. A készítménnyel a talajlakó kártevõk
kártétele csökkenthetõ.
solja.
Az Amalgerol® Starter mikrogranulált starter tráA Hechta éppen ezért koncentrál a talajeredetû
problémákra, amelynek kezelésében zászlóshajó az gya, amely az Amalgerol® Essence-t 5%-os részarányAmalgerol® talaj- és növénykondicionáló. A készít- ban tartalmazza. A Hechta Kft. speciális levéltrágyákat
mény a talajba jutva az ott lévõ hasznos mikrobákat, is kínál. A KáPé Réz a kalászosokban, KáPé Bór Plusz
baktériumokat serkenteni, amelynek hatására vissza- pedig a repce, a napraforgó és a cukorrépa kultúrákszorulnak a kórokozók. Hatásmechanizmusát erõsítve ban alkalmazandó. A Vegesol R rézhatóanyagú gombagondolkodtak olyan termékfejlesztésben, amely még ölõ szer, amely kiválóan alkalmas a gyümölcsfák metinkább elõsegíti a hasznos élõ szervezetek felszaporo- szés utáni tavaszi lemosó permetezésére.
dását a talajban. Ennek érdekében hozzátették a
Dr. Varga Zsolt +36 30 217 9256, www.hechta.hu
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Innováció a növényvédelemben Új rovar- és gombaölõ szerek a kínálatban

A Kwizda Agro Hungary Kft. gyomirtó, rovar és
gombaölõ szereit széles választékban kínálja termelõknek. Portfóliójában talajfertõtlenítõk, biológiai növényvédõ szerek, lombtrágyák és biostimulátorok is helyet kapnak, speciális növényvédelmi technológiákban szerepet kapva, melyekrõl
Mészáros Lili növényvédelmi szakmérnök adott tá- ni. A vetésszerkezeti adottságok miatt Zalában is
jékoztatást B.L. Agrokem Kft. szakmai napján.
egyre nagyobb problémát okoz a szklerotínia primer fertõzésébõl származó terméskiesés. A Kwizda
A klórpirifosz tavalyi kivonása miatt a rezisztens álláspontja szerint a talajban lévõ problémákat a tarepce fénybogár és szárormányos ellen csökkentek lajban kell orvosolni. Ehhez ajánlja a Pannon Stara lehetõségek. A Kwizda a repce fénybogár elleni ter Perfect Pro terméket, amely a Pannon
terméke a foszmet hatóanyagú Imidan® 50 WP. A Starter®-t és a Trichoderma asperellum T34 gomrovarölõ szer a méhekre kifejezetten veszélyes, ba törzset tartalmazza. Új készítmény a Xilon. A
csak egy alkalommal lehet felhasználni kizárólag az Trichoderma törzset tartalmazó biológiai fungicid
õszi káposztarepcében, annak zöldbimbós állapotá- napraforgóban és kukoricában a szklerotínia illetve
ig. Miután a termék por állagú, ezért vízoldható ta- fuzárium ellen vethetõ be. Szintén új gombaölõ
sakokban kerül kiszerelésre. A permetlé pH-ja 5-5,5 szer a napraforgó védelmére az Eldorado®, amely
között ideális, ennél magasabb pH értéknél a tar- elsõ kezelésre a Wuxal® Boron Plus lombtrágyával
tamhatás ideje csökkenhet. A megfelelõ pH-érték valamint második kezelésre a Wuxal® Ascofol lombcitromsavval állítható be, ami szintén bent van a trágyával kerül egy technológiai csomagba.
tízhektáros kereskedelmi csomagban. Az Imidan®
A Wuxal® Boron Plus magas bór- és foszfortar50 WP kijuttatható gombaölõ szerekkel, de lúgos talma révén elõsegíti a terméskötõdést minden
kémhatású lombtrágyákkal együtt pH mérés aján- kultúrában. A Wuxal® Ascofol a piacon kapható leglott. A Kwizda tavaszi repce csomagja az Imidan® töményebb alga tartalmú biostimulátor. Magas
50 WP mellett a Wuxal® Sulphur, a Gazelle® 20 SG mikroelem-tartalmú lombtrágya, amely növeli a
és a Wuxal® Boron Plus készítményeket tartalmaz- növények stressztûrõ képességét. Serkenti a sejtza, ami a bór, kén és több hatóanyagot tartalmazó osztódást és a megnyúlást, valamint érésgyorsító
és színesedést fokozó hatással bír. Négyféle csorovarölõ szerek jól bevált kombinációja.
A neonikotinoid hatóanyagú csávázószerek ki- magban kapható, az Eldorado® mellett az Efilor
vonása is nehézségek elé állítja a termelõket. A vagy az Ampera gombaölõ szerrel párosítva, illetve
drótféreg már nemcsak az Alföldön, de a Nyugat- az Oklahoma® Opti gyomirtóval.
Dunántúlon is egyre nagyobb gondot okoz, a kukoA kukorica gyomirtásának – a magról kelõ és
rica és a napraforgó mellett már az õszi búzában és évelõ egy- és kétszikû gyomok ellen – technológiai
a repcében is. A Kwizda a drótféreg ellen a csomagja a Corn Box Plus. A kombináció a
cipermetrin hatóanyagú Belem® 0,8 MG talajfer- Talisman, a Barra-cuda és a Mural® gyomirtó szetõtlenítõ rovarölõ szert ajánlja a vetéssel egy me- reket valamint a Gondor® hatásfokozót tartalmaznetben. Kíméletes a hasznos talajlakókkal, a földigi- za. Új készítmény a Basar Plus, kiegészítve Barralisztákat nem bántja.
cudával hatékony pre- és korai posztemergens
A Kwizda piacvezetõ, illetve iránymutató szere- gyomirtó készítménye a takarmány kukoricának a
pet tölt be a biológiai növényvédõ szerek fejleszté- magról kelõ egy- és kétszikû gyomok ellen.
sével, amivel megoldásokat nyújt olyan kórtani
Mészáros Lili +36 30 2374784
problémákra, amiket másképp nem lehet orvosollili.meszaros@kwizda.hu

A Sumi Agro Hungary Kft. növényvédelmi termékeit és technológiai ajánlatait Virág László szakmérnök, Zala és Somogy megye
területi képviselõje tolmácsolásában ismerhették meg a termelõk
a B. L. Agrokem Kft. továbbképzésén.
– A 2019-20-ban bekövetkezett hatóanyag visszavonások
igen súlyosan érintették a rovarölõ szereket, ami miatt nem
egyszerû feladat a termelõk ellátása. Ezért idén a Sumi Agro
Hungary Kft., mint az originális
acetamiprid gyártó képviselõje
piaci igényekre reagálva a
Mospilan 20 SG mellett egy másik „autentikus” Mospilan terméket vezet be. Az új Autentic SP
formulációjú, acetamiprid hatóanyagú rovarölõ szer 2021 márciusától 2 kilogrammos kiszerelésben és kedvezõ árfekvésben
lesz kapható, korlátozott menynyiségben. A készítmény a repce, napraforgó, mustár és olajretek kultúrákban használható
fel. Az Inazuma széles hatásspektrumú rovarölõ szer.

A Sumi Agro gombaölõ szer
vonalon is új terméket kínál. Ez
a MIZONA®, amely két hatóanyag, a fluxapiroxad és a piraklostrobin kombinációja. A legújabb generációs gombaölõ szer
széles spektrumú, de elsõsorban
az õszi búza és õszi árpa, illetve
a tavaszi árpa levélbetegségeinek (szeptóriás vagy hálózatos

levélfoltosság, levélrozsda, lisztharmat) leküzdésére ajánlott. A
készítményt megelõzõ jelleggel,
de legkésõbb az elsõ tünetek
megjelenésekor, a szárba indulás kezdetétõl és a virágzás végéig lehet kijuttatni legfeljebb
két alkalommal. A Mizona egy
korszerû termésfungicid, amelynek zöldítõ, vitalitást növelõ
élettani hatása a terméstöbbletben is megmutatkozik.
A Sumi Agro kalászos portfoliójában szereplõ Yamato és
Don-Q gombaölõ szereket idén
április 19-ig lehet megvenni, és
október 19-ig lehet felhasználni.
A technológia tartalmazza a
Soleil gombaölõ szert, ami szintén hatékony a fuzáriumokkal
szemben.
A Moderator 10 hektár õszi
búza, õszi árpa, tavaszi árpa
gyomirtására alkalmas technológiai gyûjtõcsomag. Tartalma
0,35 kg Ergon, 5 l GaliStop és
0,75 l Kabuki. Tavasszal egyszerre vannak jelen az áttelelt fajok
kifejlett egyedei, a különbözõ
fejlettségû csíranövények és az
évelõk fiatal példányai, amely kihívásra legjobb megoldás a
Moderator gyomirtó szer. Minden kétszikû – magról kelõ és
évelõ – esetében kiemelkedõ
eredményt biztosít. Az Ergon
Star (2x 350 gramm Ergon és 5 l

GaliStop) gyomirtó szer csomag
10-11 hektár kalászos kezelésére alkalmas. Univerzális kétszikûirtó: zászlóslevél stádiumig
használható õszi búzában, õszi
és tavaszi árpában, rozsban és
tritikáléban. Az Aperon WG hatékony szer az évelõ tarackbúza
ellen.
Kukorica
gyomirtásának
technológiai
csomagja
a
Sumicorn-R. Tartalma 4 hektár
kukorica kezelésére: 2 x 5 liter
Click Combi és 5 liter Raikiri. Hatóanyagai dimethenamid-p, a
terbutilazin valamint a mezotrion. A Sumicorn-R alkalmazásával egy menetben, korai
posztemergensen megoldható a
már kikelt magról kelõ egy- és
kétszikûek irtása, valamint a
még ki nem kelt gyomnövények
elleni védekezés a kukoricában.
Az Ercole talajfertõtlenítõ
granulátum kukoricabogár és
drótférgek elleni védekezésre a
kukoricában. Idén Tricar néven
kerül forgalomba.
Tavalyi újdonság a Hikari napraforgó deszikkáló csomag,
amely 3,75 liter Kabuki gyomirtó
szert és 2 x 5 liter Toil-t tartalmaz. A Hikari egyedülálló a piacon, mert úgy képes csökkenteni a kaszat víztartalmát, hogy az
olajbeépülés és a csírázási képesség nem sérül.
Virág László
Somogy megye, Zala megye
06-30-3575-878
virag.laszlo@sumiagro.hu
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A VÖRÖSKERESZT MEGYEI SZERVEZETE

CSATÁR PÁLYÁZATOKBÓL FEJLESZT

Egészségmegõrzés és gyógyítás Felvette a harcot a járvánnyal szemben
Csatárban két egészséggel kapcsolatos fejlesztés valósult meg a
közelmúltban: a sportpark létesítésével a mozgás, a fizikai aktivitás
kapott hangsúlyt, míg az orvosi eszközök beszerzésével az ellátás
infrastrukturális színvonalának növelése.

Péntek Gabriella polgármester
a sajtótájékoztatón elmondta,
még az elõzõ testület által kezdeményezett sportpark a Nemzeti
Szabadidõs Egészség Sportpark
Program keretében létesült. A
legideálisabb helyen, az erdõ között megbúvó sportcentrumban
kapott helyet. Szolgálja a lakosság
mozgásigényét, valamint a focicsapat erõnléti edzéseit. A Magyar falu programból 1,8 millió forintot kaptak orvosi eszközök beszerzésére.
Dr. Czipóth Magdolna, Bocfölde
és Csatár háziorvosa elmondta,
hogy tavaly Bocfölde nyert öt millió forintot orvosi eszközök beszerzésére. Csatár önkormányzata által
beadott pályázattal ezt egészítették ki. A támogatásból vérnyomásmérõt, fonendoszkópot, pulzoximétert, a védõnõi szolgálat számára pedig magasságmérõt, csecsemõk és kisgyermek vérnyomásméréséhez megfelelõ méretû
mandzsettát, valamint személymérleget szereztek be. Ezen felül
látásvizsgáló táblát is vásároltak,
amellyel látásvizsgálatot is tudnak
végezni jogosítványhoz. Mindkét
faluban a 65 év felettiek többsége
szív- és érrendszeri betegségekben szenved. Diagnosztikai vizsgálatukban nyújt nagy segítséget a
pályázati támogatásból megvásárolt 24 órás Holter EKG, amellyel a
beteg otthonában természetes

körülmények között monitorozható a szív elektromos mûködése.
A megyei kórház kardiológiai osztályán csak elõjegyzéssel érhetõ el

a falvak közösségi életében betöltött szerepét. Beszélt az egészségmegõrzés fontosságáról, az egészségügyi fejlesztések a járványhelyzet miatt megnövekedett jelentõségérõl.
Péntek Gabriella polgármester
érdeklõdésünkre elmondta, Csatár,
a megye egyik legrégebbi települése idén ünnepli elsõ írásos emlí-

Dr. Czipóth Magdolna, Gyulasiné Foltányi Erika,
Vigh László és Péntek Gabriella
ez a vizsgálat, viszonylag hosszú
várakozási idõvel.
Vigh László országgyûlési képviselõ felidézte, hogy Csatárban
mintegy két éve újult meg a sportöltözõ épülete. Tavaly ugyancsak a
Magyar falu program keretében az
odavezetõ út kapott kavicsos borítást, nemrégiben pedig sportpark
létesült egy másik pályázati forrásból. A helyi sportegyesületre is
utalva kiemelte a civil szervezetek

tésének 880. évfordulóját. Ezért is
tartják nagy eredménynek, hogy a
jubileum évében megvalósulhat az
óvoda több mint 100 éves mûemléképületének rekonstrukciója. A
beruházásra közel 30 millió forintot nyertek a Belügyminisztériumtól. Hasonló jelentõséggel bír a
csapadékvíz-elvezetés megoldása
is a Kossuth utca egyik részén. A
projektre 40 millió forint áll rendelkezésre a TOP-programból.

A Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete számára a
koronavírus-járvány komoly helyzetet teremtett, ami végig kísérte
az elmúlt évet. Hogyan tudják zavartalanul mûködtetni szociális
intézményeiket, hogy az ellátottak ne sérüljenek, és ne
szenvedjenek semmiben hiányt, miközben az összes óvintézkedés, a
fertõtlenítésre, a maszkviselésre, a távolságtartásra vonatkozó
szabályok betartására ügyelni kellett. Dr. Baracskai Józsefné megyei
igazgatóval beszélgettünk.

Ez nemcsak a szervezésben jelentett megoldandó feladatokat,
hanem anyagilag is megterhelõ
volt. Meg kellett vásárolnunk az
összes eszközt, maszkokat, kezeslábasokat,
szemüvegeket,
kesztyûket, fertõtlenítõszereket,
spriccelõket, ózongenerátorokat,
amelyekkel az ellátottak és dolgozóink védelmét biztosítani tudtuk a zalaegerszegi és a nagykanizsai hajléktalanszállóban. A Zala
Megyei Kormányhivatal is juttatott védõeszközöket számunkra.
Közben a járványhelyzet más feladatot is adott. Besegítettünk a
mentõszolgálat munkájába, a
tesztelésbe. Egy idõszakban a
letenyei határátkelõnél is jelen
voltunk, ahol testhõmérést végeztünk. Munkatársaink közül 11
fõt képeztek ki a PCR-teszt elvégzésére, akiknek a megyei szociális
intézmények lakóit kellett tesztelni. A két hajléktalanszállóban
meg kellett oldanunk az elkülönítést. A zalaegerszegi intézményükben nem kevés pénzbõl zsiliprendszert és beléptetõ kaput
alakítottunk ki, hogy a kijárási és
a felvételi tilalom idején egyenként tudjuk ellenõrizni az embereket, amit egyébként nagyon
nehezen tûrtek. A nagykanizsai

hajléktalanszállóban nem volt
megoldható a zsilipezés. A városi
rendõrségtõl kaptunk egy konténert, amit feljavítottunk. Ez lett
az elkülönítõ, ahová a megbetegedetteket elhelyeztük. A kanizsai
önkormányzattól
pedig
egyéb eszközöket kaptunk mûködtetéséhez. Ezekkel az intézkedésekkel, illetve a folyamatos
tesztelésekkel és utánkövetéssel
mindkét szállóban elejét tudtuk
venni a járvány elterjedésének.
Mindezeken felül a Vöröskereszt megyei szervezete önálló
hajléktalan háziorvosi praxist hozott létre, amit nagy fegyverténynek könyvelhetünk el. Természetesen korábban is ellátta
háziorvos a hajléktalanokat. Ezt a
praxist zalaegerszegi és nagykanizsai telephelyre osztottuk fel.
Mindkét szállóban egy-egy háziorvos valamint egy-egy ápolónõ
látja el a létformájukból adódóan
sokféle betegséggel küzdõ hajléktalanokat napi rendelési idõben. Ezen felül mindkét rendelõt
felszereltük számítógépes eszközökkel. Kijelenthetjük, hogy az
önálló praxis mûködése nagyban
megkönnyíti a járvány miatt sem
egyszerû helyzetet. Találtunk arra
is megoldást, hogy azok, akik

nem bírják ezt a fokozott bezártságot, és nem akarnak bemenni a
szállóba, ne az utcán kóboroljanak. Nagykanizsa önkormányzatának egy millió forintos támogatásából tíz iglut szereztünk be,
amit a helyi hajléktalanszálló udvarán helyeztünk el január elején.
A jó hõszigetelésû, vízálló és "zárható" éjszakai menedékhely valóban jó szolgálatot tett és tesz a
mínuszokban.
Nagykanizsán köszönettel és
hálával tartozunk a Petró Galéria
tulajdonosának is. Petró Ágnes
mintegy 15 évvel ezelõtt jótékonysági árverést rendezett, és az
összegyûlt közel 5 millió forint
adományt két súlyosan beteg kisgyermek kezelésére ajánlotta fel.
A tavalyi év vége felé egy millió
forintot ajánlott fel, hogy a hajléktalanok számára olyan berendezéseket vásároljunk, amelyek a kényelmüket szolgálják. Ágnes
szentestére a hajléktalanszálló valamennyi lakója számára vacsorát
is rendelt a pénzadományon felül.
A Vöröskereszt fõ feladata a
kiegyensúlyozott vérellátás biztosítása. A járványhelyzet e tekintetben is nehézségek elé állított
bennünket. A védelmi intézkedések miatt nem kereshetünk fel
cégeket, egyetemeket, elmaradnak a falunapok, a városi rendezvények. Az egyébként is komoly
szervezést igénylõ véradások
megtartásába még több energiát
kell fektetnünk. Nehezebb a helyzet, de szerencsére a havi ezer
önkéntes véradó így is rendelkezésünkre áll.
Antal Lívia

KÖZÉP-ZALA GYÖNGYSZEMEI LEADER-CSOPORT

Maradványforrásokra nyílnak pályázatok
A Közép-Zala Gyöngyszemei Leader-csoport a maradvány fejlesztési források felhasználása érdekében pályázati felhívásokat
tesz közé mezõgazdasági vállalkozók és az önkormányzatok számára. A részletekrõl dr. Csikós Andrea Dóra munkaszervezet-vezetõtõl kértünk tájékoztatást.

– A 2014-2020-as idõszakban
négy aktív felhívást hirdettünk
meg, amelybõl hármat sikeresen zártunk le. Tulajdonképpen
a negyediket is lezártuk, ami a
turisztika célterületre vonatkozott, de a beérkezett egy darab
pályázatot sajnos nem tudtunk
támogatni, mert nem volt elfogadható – beszélt az elõzményekrõl a munkaszervezet-vezetõ. – A másik három pályázati kiírással a Leader-csoport településeinek önkormányzatai, mikrovállalkozásai valamint mezõgazdasági termelõi élhettek. A
mikrovállalkozások közül 7
nyert, amelybõl 2 vállalkozás
már meg is valósította tervét a
megítélt támogatásból. A kistermelõk esetében összesen 77
millió forint az odaítélt támogatás összege, ami 11 kistermelõt
érint. Közülük 3 már megvalósította illetve elszámolt projektjével, öt pedig elkezdte. A Leadercsoport 32 önkormányzata öszszesen 150 millió forintot kötött
le. Minden helyhatóság nyert.
Közülük 6 már befejezte, 16 pedig belekezdett projektje megvalósításába.

Az el nem nyert összegekbõl
maradványforrás keletkezett,
amelybõl közel 117 millió forintos keretösszeggel egy teljesen
új felhívást tudunk közzétenni az
egyéni és társas mezõgazdasági
vállalkozások, az õstermelõk, valamint a magánszemélyek számára. Az utóbbiak esetében kötelezettség, hogy a projekt végére õstermelõvé vagy vállalkozóvá váljanak. Kizárólag új (nem
használt) eszköz- és gépek beszerzésére lehet pályázni maximum 50 kW teljesítményig, építésre, termõföld, ingatlan és élõ
állat vásárlására nem. A feltétel
három egymással összehasonlítható árajánlat, illetve, ha egyedi
a berendezés, akkor errõl nyilatkozat szükséges a kereskedõtõl.
A nyertes pályázónak hároméves
fenntartást kell vállalnia. Plusz
pontokat jelent a munkahelyteremtés: egy vagy kettõnél több
új munkahely létrehozása, továbbá hátrányos helyzetû munkavállaló alkalmazása. A részmunkaidõs foglalkoztatás is számít, de minden esetben kötelezettség az álláshelyek három
éves fenntartása.

A támogatásintenzitás 70 százalékos. Az elnyerhetõ összeg
500 ezer forinttól 15 millió forintig terjed. Május 1-tõl július 31-ig
lehet benyújtani a pályázatokat.
A megvalósítás határideje 2022.
december 31-e. Ha marad bent
forrás, akkor újabb szakaszt nyitunk meg. Ha nem lesz több mezõgazdasági pályázó, akkor a más
tevékenységû mikrovállalkozások jöhetnek szóba.
Dr. Csikós Andrea Dóra elmondta, hogy várhatóan nyár
közepén az önkormányzatok számára is tesznek közé új pályázati
felhívást a környezetvédelem, a
klímaváltozás tárgykörében. A
pontos részleteken még dolgozik
a munkaszervezet. Eszköz- és
kisgépbeszerzésekkel a havária
események, a villámárvizek elhárításában, kezelésében, a károk
enyhítésében kívánnak segítséget nyújtani. A települések tanulmánytervek készítésére, szemléletformálást szolgáló rendezvényekre, valamint kiskertek létrehozására is pályázhatnak. A felhívást 60 millió forintos keretöszszeggel hirdetik meg. Az elnyerhetõ támogatás maximum összege 5 millió forint. Érdemes közös
önkormányzati hivatal szinten
gondolkodni, hiszen a támogatásból megvásárolható markológéppel valamennyi településen
el tudják végezni a vízelvezetõ
árkok karbantartását.
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