
Zala megyében a 2014–2020-
as uniós idõszakban a TOP-2.1.3
kódszámú „Települési környezet-
védelmi infrastruktúra fejleszté-
sek” címû felhívás négy körben
került meghirdetésre.

Az eredeti forráskeret 912
millió forint volt, majd látva az
igényeket többszöri megemelés-
sel ez az összeg jelentõsen nõtt.
A támogató döntések több sza-
kaszban születtek meg a folya-
matos elbírálás következtében. A
több, mint 6,3 milliárd forintos
forrásból 68 pályázat kerülhetett
támogatásra. Minderrõl Kerka-
barabáson beszélt Vigh László or-
szággyûlési képviselõ, miniszteri
biztos és Pácsonyi Imre, a megyei
közgyûlés alelnöke. 

A zalai település teljes területé-
re kiterjedõ csapadékvíz-elvezeté-
si projekt valósulhat meg. Több
mint 100 millió forintos pályázati
támogatással a község összes ut-
cájában árkolási munkákat végez-
hetnek. Vigh László üdvözölte a
környezetvédelmi infrastruktúra
fejlesztést, Pácsonyi Imre pedig
jelezte: a településnek megítélt
102 millió forintra egy sikeres te-
rület és településfejlesztési opera-
tív programos pályázat biztosítja a
fedezetet. Közel 70 zalai települé-
sen valósulhatnak meg a bel-és
csapadékvíz-elvezetéssel kapcso-
latos munkák, az árkok tisztításá-

tól kezdve az átereszek cseréjén
át a védmûvek kialakításáig vagy
szivattyúk vásárlásáig sok min-

denre lehetõséget biztosított a
pályázat, a helyi igényekhez iga-
zodva. 

APécsi Tudományegye-
tem külsõ traumatoló-
giai tanszéket hoz létre

a Zala Megyei Szent Rafael Kór-
házban, ami a térség egészség-
ügyi ellátása és felsõoktatása
számára is kiemelkedõ jelentõ-
ségû lépés, hangsúlyozta az In-
novációs és Technológiai Minisz-
térium (ITM) felsõoktatásért, in-
novációért és szakképzésért fe-
lelõs államtitkára a zalaegersze-
gi egészségtudományi karon
tartott sajtótájékoztatón.

Prof. dr. Bódis József felidézte,
hogy tavaly nyáron ellátási prob-
léma adódott a traumatológiai
osztályon, amit a kórház, a város,
a megye valamint a Pécsi Tudo-

mányegyetem összefogásával si-
került megoldani. Ennek köszön-
hetõen stabilizálódott a helyzet,

amely lehetõséget adott arra is,
hogy a pécsi egyetem traumato-
lógiai klinikája külsõ tanszéket

nyisson Zalaegersze-
gen az ITM támogatá-
sával. Mint fogalma-
zott, a hosszú távú sta-
bilitás egyik alapja a
humánerõforrás, így a
képzés, az oktatás. A
magas szintû szakmai
tevékenységet mo-
dern eszközökkel is se-
gítik, amellyel a beteg-
ellátás biztonsága nö-
vekedett. Mindemel-
lett az itt dolgozó szak-
emberek tudományos-
innovációs tevékeny-
séget is tudnak végez-

ni, ami egy tanszék mûködésében
alapvetõ fontosságú. 

(Folytatás  a  2.  oldalon.)
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Országosan is egyedülálló ok-
tatássorozatot indított február-
ban a Magyar Szója és Fehérjenö-
vény Egyesület. Az egyesület, a
tematikus oktatási napokon tájé-
koztató, ismeretterjesztõ munká-
ját szeretné bemutatni a terme-
lõk körében. Zalaegerszegen, feb-
ruár 17-én a Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamara irodaépülete
adott otthont az egyik ilyen ren-
dezvénynek, ahol a szójatermesz-
tés került fókuszba. Az elõadások
során a meghívott elõadók a szó-
ja specifikus termõhelyérõl, nö-
vényvédelmi kihívásairól, a szója-
termesztés gyakorlati tapasztala-
tairól, a növénytermesztés esz-
köztáráról és gépesítési lehetõsé-
geirõl is beszámoltak. 

Az eseményen részt vett a Ma-
gyar Szója és Fehérjenövény
Egyesület egyik alapítója dr. Novák
László is, aki az egyesület tevé-
kenységérõl, célkitûzéseirõl adott
tájékoztatást. 

– Ha visszatekintünk az idõben,
akkor elmondható, hogy 2015-tõl
gyorsultak fel az események a
szervezet körül. Ettõl az évtõl
kezdve van ugyanis fehérjenövé-
nyek termeléséhez kötött támoga-
tás Magyarországon. Nyilvánvalóan
voltak elõzetes információk, a piaci

résztvevõk tudtak róla, hogy vár-
hatóan lesz ilyen támogatás ennek
megfelelõen folyamatosan erõsö-
dött az egyesületi tevékenység an-
nak érdekében, hogy minél job-
ban, dinamikusabban lehessen nö-
velni hazánkban a fehérjenövé-
nyek vetésterületét. Nyilván a kez-
det mindig nehéz, elõször szinte
csak szójabemutatókat szervezett
az egyesület, de jelenleg már közel
háromszáz tagot számlálunk –
amely létszám szerencsére folya-
matosan bõvül – és folyamatosan
erõsödik az érdekképviseleti tevé-
kenység – tekintett vissza a kezde-
tekre dr. Novák László. 

A Magyar Szója és Fehérjenö-
vény Egyesület tevékenysége elég
sokrétû, ami az érdekképviselet

mellett kiterjed a gazdálkodók
fenntartható fejlõdésének a támo-
gatására is. 

Jelen állás szerint két fókusz-
pontja van az egyesületünknek. Az
egyik az oktatás, az ismeretátadás,
amiért ezeket a rendezvényeket is
tartjuk. A fehérnövények között ki-
emelkedõen fontosak a pillangós
növények. A pillangós növények
közös jellemzõje, hogy a kedvezõt-
len környezeti hatásokra nagyon
érzékenyen reagálnak. Érteni kell a
növényhez, ismerni kell a sikeres
termesztéstechnológia alapjait ah-
hoz, hogy valaki sikeres legyen.
Nyilvánvalóan a külföldi szakisme-
reteket is próbáljuk bevonzani,
amerikai, európai szervezetekkel
igyekszünk felvenni, illetve tartani
a kapcsolatot, hiszen õk sok terüle-
ten elõttünk járnak. Nagyon fon-
tos, hogy a nemzetközi tapasztala-
tokat nem egy az egyben szeret-
nénk átvenni, mivel ez nagy hiba
lenne, hanem adaptáljuk az ismere-
teket, ide a magyar viszonyokra. A
másik fókuszpontunk a közös ér-
dekképviselet. GMO-mentes or-
szágnak valljuk magunkat, alaptör-
vénybe is foglaltuk ezt, azonban
behozzuk a brazil és amerikai szó-
ját, ami GMO-s, és az állattenyész-
tésben ezt használjuk fel. Az egye-
sületben látunk lehetõséget arra,
hogy a fehérnövényeket nagyobb

területen termesszük Magyaror-
szágon. Nyilván teljes önellátásra
nem törekedhetünk. Ha például
csak a szóját néznénk, akár 100
ezer hektárig is lehetne növelni a
területet, s akkor közel a szójaigény
felét saját forrásból tudnánk bizto-
sítani. A céljaink egyértelmûen arra
irányulnak, hogy jobb pozíciót hoz-
zunk a termelési feltételekben,
hogy jobb helyzetbe hozzuk ezeket
a növényeket és természetesen a
fehérjenövényeket termesztõ ter-
melõket. Folyamatosak az egyezte-
tések a minisztériummal is. Egyesü-
letként közösen fellépve sikeresnek
mondhatóak vagyunk a növényvé-
delem területén, hiszen több akut
engedélyhiány miatt kialakult prob-
lémát tudtunk sikeres szükséghely-
zeti kérelemmel orvosolni. 

A jövõt illetõen nem titkolt cé-
lunk az, hogy az Agrárminisztérium
szakmaközi szervezetként elismer-
je az egyesületet. Ennek az egyik
feltétele az lenne, hogy az ágazati
szereplõk kétharmadát be tudjuk
vonzani a tagjaink közé. Ehhez to-
vább kellene növelnünk a taglét-
számot közel 1000 fõre úgy, hogy a
termelõi oldal markánsan megje-
lenjen a szervezetben. Innentõl
kezdve azonban már teljes értékû
tárgyalópartnerekként tudná az
egyesületet kezelni a szakminiszté-
rium is. Tehát sokkal több dolgot
egységesen fellépve, akár uniós
döntési szintig is el lehetne vinni.
Ez egy nagyon jó esély, egy nagyon
jó lehetõség lenne mind az egyesü-
let számára, mind a termelõk szá-
mára. A lehetõ legtöbb fórumon
ezért kívánjuk megszólítani a gaz-
dákat és mellettük a civileket is,
lépjenek be az egyesületbe, hogy
közös fellépéssel nagyobb eredmé-
nyeket érhessünk el. További infor-
máció: www.magyarszoja.hu.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Vigh László országgyûlési képvi-

selõ, miniszteri biztos azt mondta,
az emberek számára az egyik leg-
érzékenyebb dolog az egészség,
ami a kormányzat nemzetstratégi-
ai kérdésnek tekint. Az egészség-
ügyben dolgozók az elmúlt idõ-
szakban mindent megtettek azért,
hogy a koronavírus-járvány okozta
nehézségek ne okozzanak fenn-
akadást a foglalkoztatásban. Ma-
gyarország ezért is tudott közel
hétszázalékos gazdasági növeke-
dést elérni tavaly. 

Balaicz Zoltán polgármester ar-
ról beszélt, hogy a város milyen
eszközökkel igyekezett a kórház
mûködését segíteni, annak ellené-
re, hogy nem fenntartója. Ezek
egyike volt az alapellátás fejleszté-
se az orvosi rendelõk felújításával.
A kórház dolgozói számára 200
parkolójegyet biztosítottak, a be-
tegekre is tekintettel a Mátyás ki-
rály utcában és a Mindszenty-iskola
mellett összesen 65 új parkolót
hoztak létre. A Szent László utcá-
ban és a kórház melletti ligetben

pedig újabb 66 parkolóhelyet léte-
sítenek majd. A külsõ traumatoló-
giai tanszék indulását, illetve az itt
dolgozó szakemberek letelepedé-
sét "kétkulcsos modellel" segítet-
ték. Költségvetési átcsoportosítás-
sal felújítottak öt önkormányzati
lakást 20 millió forintból, az ITM ál-
tal nyújtott 68 millió forintos tá-
mogatásból pedig öt elektromos
autót vásároltak.

Dr. med. habil Gasztonyi Beáta
PhD, a kórház fõigazgatója el-
mondta, hogy a szívsebészet, a
kardiológia és a gasztroente-
rológia után a traumatológia is
önálló tanszékként mûködhet a
zalaegerszegi intézményben, ami
a pécsi egyetem oktatókórháza.
Az ITM 80 millió forintot biztosí-
tott modern eszközök és egy új, a
betegbiztonságot szolgáló appli-
káció beszerzésére. A pécsi trau-
matológiai klinikáról érkezett
szakorvosok segítségével eddig
nem alkalmazott új mûtéti eljárá-
sokat is bevezettek már a zala-
egerszegi traumatológián. 

Antal Lívia

Egységben az erõ!
SZAKMAI ÉRDEKKÉPVISELETET SZERETNE ELÉRNI 

A MAGYAR SZÓJA ÉS FEHÉRJENÖVÉNY EGYESÜLET

A mintegy 6 millió forintos támo-
gatást önerõvel egészítette ki a tele-
pülés önkormányzata, így összesen
tizenhárom eszközt tudtak besze-
rezni, mondta Nagy István polgár-
mester. Van köztük ágdaráló, amivel
lakosságnak is segítenek majd a fa-
metszések során keletkezett ágak,
nyesedékek felszámolásában. A
rönkhasító gépet is felhasználják
közcélokra, amellyel idén már fel-
kuglizták a tûzifát a szociálisan rá-
szorultaknak. A három pontra fel-
szerelhetõ árokásó a faültetésekben
hasznos, a billenõ pótkocsit a kátyú-
zások alkalmával tudják használni,
de jó szolgálatot tesz a szociális tûzi-
fa kiszállításában is. A közterületek
karbantartásához többek között fû-
nyíró traktort, gyûjtõs fûnyírót,
mulcsozót, padkakaszát szereztek
be. A képviselõ-testület a gépek
bérbeadását is fontolgatja, amelybõl
bevételhez juthatna az önkormány-
zat. A korszerû eszközparkkal min-
denekelõtt még szebbé és gondo-
zottabbá tudják tenni a települést,
hangsúlyozta a polgármester. 

Nemesnép turisztikai vonzerejét
táji környezete és jellegzetes lakó-
épületei mellett az 1793-ban épí-
tett, fazsindelyes, szoknyás harang-
láb is adja. A polgármester elmond-
ta, a falu legfõbb nevezetessége sok
turistát vonzott a járvány elõtt, akik
szerencsére kezdenek visszatérni.
Az önkormányzat ezért is tervezi a
mûemlék harangláb felújítását, kör-
nyezetének rendbetételét új nö-
vényzet telepítésével, járda és vilá-

gítás kiépítésével, padok kihelyezé-
sével. Ennek érdekében a Leader-
program turisztikai attrakciók fej-
lesztése kiírására nyújtanak be pá-
lyázatot. Nemesnépen tíz éve is,

hogy bezárt a bolt. Szeretnének egy
újat nyitni a Magyar Falu Program
segítségével, hogy a lakosságnak és
a turistáknak is legyen helyben ellá-
tás. A közösségi ház belsõ rekonst-
rukciójára már benyújtották pályá-
zatukat. A villamos hálózat teljes kö-
rû felújítását végeznék el az energia-
takarékosság érdekében, álmennye-
zetet alakítanánk ki az irodákban, ki-
cserélnék a belsõ nyílászárókat és
megújítanák a padlóburkolatot.
Ugyancsak a Magyar Falu Program-

ból tervezik a temetõben a járdahá-
lózat bõvítését, lámpatestek elhe-
lyezését, a sövény pótlását és kerí-
tés építését, továbbá egy belterüle-
ti út felújítását. A vidékfejlesztési
programból egy külterületi utat ten-
nének szilárd burkolatúvá. Az önkor-
mányzat a falu infrastrukturális
szintjét kívánja növelni ezekkel a pá-
lyázatokkal, bízva eredményessé-
gükben. Az egyedi szennyvíztisztí-
tók telepítését már megvalósíthat-

ják egy nyertes pályázatból, egy má-
sik projektbõl pedig két faszerkeze-
tû épületet állítanak fel, ahol a falu-
gondnoki autó, a beszerzett kisgé-
peket és szerszámokat tárolhatják.

Vigh László országgyûlési képvi-
selõ, miniszteri biztos méltatta a fa-
lu rendezettségét, kiemelve azt,
hogy a Magyar Falu Programból el-
nyert gépek, eszközök nagy segítsé-
get nyújtanak az önkormányzatok-
nak a közterületek gondozásában.

– AL –

Korszerû közterület-karbantartó berendezéseket vásárolt
Nemesnép önkormányzata a Magyar Falu Program jóvoltából. A
szoknyás haranglábjáról híres kistelepülés így olyan eszközpark
birtokába jutott, amellyel minden feladatot el tudnak végezni, ami
csak adódik a fás ligetekkel borított közterületeken.

Nagy István, Laczóné Gondár Andrea alpolgármester, Nagy Zoltán
gépkezelõ, Németh Gabriella önkormányzati képviselõ  és Vigh László

Dr. Novák László

Nemesnép óvja táji környezetét

AZala Megyei Vállal-
kozásfej lesztési
Alapítvány, vala-

mint a horvátországi Mura-
közi Energetikai Ügynökség
(MENEA) egy húsz hónapos
projektet valósít meg 2022.
február végéig. A projekt
célja az energiahatékonyság
megvalósítása, a megújuló
energiaforrások felhaszná-
lása, azok használatának
ösztönzése a köz- és a ma-
gánszférában egyaránt. 

Az energiatervezésben és
az éghajlatváltozás mérséklé-
sében az önkormányzatok töl-
tik be a fõ szerepet, így a pro-
jekt során egy horvát és egy
magyar határmenti területen
mûködõ önkormányzat számá-
ra Fenntartható Energia és Klí-
ma Akcióterv (SECAP) került
kidolgozásra. Az önkormány-
zatok egy nyílt felhívásos pá-
lyázat során lettek kiválasztva,
mely által Lenti és Mura-
szerdahely számára készültek
el az akciótervek.

Az akcióterv megoldást nyújt
a túlzott energiafogyasztás

csökkentésére, alternatívát mu-
tat az energiafelhasználásban
és segíti a jövõbeni beruházá-
sok tervezését, továbbá szá-
mos Európai Uniós pályázat
esetében elõnyt jelent, ha az
önkormányzat már rendelkezik
Akciótervvel. Hosszútávon
csökken a település energiafel-
használása – a lakosság szá-
mára a rezsiköltség –, függetle-
nedik az energiaszolgáltatóktól
és élhetõbb lakókörnyezet jöhet
létre.  

A projekt keretein belül szá-
mos sikeres határon átnyúló

workshop került megrendezés-
re, ezáltal a horvát és magyar
szakértõk között szoros együtt-
mûködés alakult ki az éghajlat-
változás megállítása érdeké-
ben. A projektzáró rendezvé-
nye Lentiben került megrende-
zésre 2022. február 16-án.

,,A projekt az Interreg V-A Ma-
gyarország-Horvátország Együtt-
mûködési Program 2014-2020 ke-
retein belül, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap támogatásával és a
Magyar Állam társfinanszírozásával
valósul meg.”

Elkészült Lenti város 
Fenntartható Energia- és Klímaakcióterve

Traumatológiai tanszék 
indul a kórházban
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– Céljaink között nagy hangsúlyt
kap a Mesés Hetés turisztikai zöldút
továbbfejlesztése, Bödeháza és a
tájegységhez tartozó falvak vonze-
rejének növelése, turisztikai kínála-
tának megjelenítése a közmûvelõ-
dés és a kultúra segítségével. Ennek
érdekében a Mesés Hetés Egyesület,
mint már bejegyzett civil szervezet
nyújthatott be pályázatot a Magyar
Falu Program falusi civil alapjára. A
négy lehetõség közül a programok
támogatását választottuk, hogy
Bödeházán továbbra is megrendez-
hessük a helyi értékeinket bemutató
hagyományos rendezvényeinket,
amiket eddig a Houses programból
valósítottunk meg. A pályázatba így
beletettük a Hetés vendégül lát cí-
mû programot, amit május 29-én
tartunk, a Hetés Fesztivált, ami au-
gusztus 13-án lesz, valamint a Hetés
Adventet, amire december 11-én
várjuk az érdeklõdõket. 

A Hetés tájegységhez tartozó te-
lepüléseket a trianoni békediktátum
választotta el egymástól, így az egy-
kori tízbõl négy maradhatott a ma-
gyar oldalon, míg a többi Szlovéniá-
hoz került. A Vasfüggöny még na-
gyobb károkat okozott. Bödeházán
a határhoz közeli házakat lebontot-
ták, nem lehetett építkezni, mely-
nek következtében megfogyatko-
zott a lakosság. Jelenleg 57-en va-
gyunk. Az itt élõkkel egyetértésben
szeretnénk ezen változtatni, ezért is

örvendetes, hogy vannak már új be-
költözõk. A falut mindazonáltal nem
kívánjuk meghirdetni a letelepedést
szorgalmazva, azt szeretnék, hogy
azok jöjjenek ide, akik úgy érzik, itt a
helyük ebben a közösségben. 

Bödeháza nyugodt, csendes és
zöld lakókörnyezetet kínál a beköl-
tözõknek. Optikai internethálózat
van a faluban, ami hasznos az egy-
re elterjedõ távmunka tekinteté-
ben. Nem vagyunk elzárva a külvi-
lágtól, közel van Lenti, és a határkö-
zelség is elõnyt jelent. Rendezvé-
nyekben sem szenvedünk hiányt.
Önkormányzatunk a Magyar Falu
Program jóvoltából számos közös-

ségfejlesztõ programot tud megva-
lósítani augusztusig, amelyek szer-
vezését két négyórás foglalkozta-
tott segíti. A folytatásra már bead-
tunk pályázatunkat.  Februárban a
járvány miatt nem tartunk farsan-
got, de fánksütés lesz. Több ren-
dezvényünk kapcsolódik a tájegy-
ség gasztronómiájához, mindemel-
lett változatosságra törekedünk.
Van például hímzõ szakkör,
könyvtármozi és színházlátogatás.
Egyszóval minden hónapban igyek-
szünk érdekes programot kínálni a

bödeháziaknak, a környék falvaiban
élõknek és a turistáknak. Rendsze-
resen látogatjuk az egykor magyar,
most szlovén hetési településeket,
és a Muravidék magyarságával is jó
kapcsolatot ápolunk. Reméljük,
hogy a Hetés Barátság Parkot is
megtölthetjük idén már progra-
mokkal, mondta végül Bedõ Andrea
polgármester.

Antal Lívia

Bödeháza támogatásával hivatalosan is civil szervezetté vált a
Mesés Hetés Egyesület, amit 2021 év végén jegyeztek be. Koráb-
ban a Lenti és Térsége Turisztikai Egyesület alá tagozódott, egye-
sületté alakulásával azonban már önállóan tudja megrendezni kul-
turális programjait, tájékoztatott Bedõ  Andrea, a település polgár-
mestere. 

A Zala Megyei Közgyûlés
2022. január 27-én, csütörtökön
tartotta idei elsõ ülését  dr. Pál
Attila elnök elnökletével. A tes-
tület elfogadta a meghívóban
szereplõ napirendi pontokat és
azok tárgyalási sorrendjét, majd
az elnöki beszámolót és a lejárt
határidejû határozatokról szóló
jelentést.    

A közgyûlés módosította
2021. évi költségvetését, amely-
nek bevétel-kiadási fõösszege
1.007.018 e Ft-ról az elmúlt idõ-
szakban bekövetkezett változá-
sok miatt 1.017.065 e Ft-ra mó-
dosult. Majd elfogadásra került
az önkormányzat és a hivatal
2022. évi költségvetése 825.185
e Ft-os bevételi és kiadási fõösz-
szeggel, amely tartalmazza a tör-
vényi kötelezettségbõl fakadó
tisztségviselõi illetményemelést.
A közgyûlés arról is határozott,
hogy a 2022–2024-es költségve-
tési évekre nem tervezett adós-
ságot keletkeztetõ ügyletet és
nem kíván ilyet tervezni a
2023–2025-ös költségvetési
évekre sem.

A soron következõ szavazással
a Zala Megyei Közgyûlés elfogad-
ta a Zala Megyei Területfejlesztési
Ügynökség Közhasznú Nonprofit
Kft. 2022. évi üzleti tervét
355.780 e Ft közhasznú bevétel-

lel és ráfordítással, 0 e Ft vállal-
kozási eredménnyel, továbbá
megállapította ügyvezetõjének
2022. évre vonatkozó megbízási
díját.

A testület jóváhagyta a Test-
vér-települési programok és
együttmûködések 2022. évi pá-
lyázati kiírásra benyújtott „Zala
összeköt bennünket” és „Kézmû-
ves örökségünk nyomában” pro-
jekteket, valamint a nemzeti ér-
tékek és hungarikumok gyûjtésé-
nek, népszerûsítésének támoga-
tására irányuló HUNG-2022 pályá-
zati felhívásra benyújtandó pro-
jektet. A megyei önkormányzat
2021. decemberi döntésének

folytatásaként újabb kerékpárút
fejlesztési támogatási kérelmek
benyújtásáról is határozott a
Teskánd–Zalaegerszeg, valamint
a Lenti–Hernyék szakaszok meg-
valósítása érdekében.

Jogszabályi kötelezettségnek
eleget téve elfogadásra került a
Zala Megyei Önkormányzat 2022.
évi közbeszerzési terve, amely-
hez kapcsolódóan a testület fel-
hatalmazta elnökét az év közben
szükségessé váló módosítások
átvezetésére.

Végül a közgyûlés elfogadta a
megyei fõjegyzõ által elõterjesz-
tett, hivatali munkáról szóló rész-
letes beszámolót.

A ZALA MEGYEI KÖZGYÛLÉS 2022. JANUÁR 27-I ÜLÉSÉRÕL

Költségvetés és pályázatok

Büki Lajos, Bedõ Andrea és Végi Zsuzsanna

ZÖLD KÖRNYEZETTEL, KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKKAL

Vár a Mesés Hetés Bödeházán

Ruzsics Ferenc, Pácsonyi Imre, Bene Csaba alelnökök, 
dr. Pál Attila elnök és dr. Magyar László megyei fõjegyzõ

Egyértelmû, hogy a termelõknek az idõjárási
anomáliák számának növekedésére kell számí-
tani, hiszen egyre több a szélsõséges helyzet,
akár a hõmérséklet, akár a csapadék ideje és
mennyisége tekintetében, vezette fel elõadását
Mészáros  Lili,  a Kwizda szaktanácsadója az
Agrokem Kft. februári tanfolyamán.  

Mint mondta, a termelõknek ennél fogva az a
legfontosabb, hogy meg tudják kímélni növényei-
ket az idõjárás okozta stressztõl, illetve minél elõbb
kimozdítsák ebbõl a helyzetbõl. Itt kap szerepet a
mikrogranulált starterezés, hiszen a gyökér kör-
nyezetébe kijuttatott, könnyen és gyorsan felve-
hetõ foszforral és nitrogénnel a kultúrnövény a hi-
deg talajhõmérsékletet, illetve a szárazságot is
jobban tudja tûrni. A Kwizda terméke a Pannon
Starter Mega, ami a 11 százalék nitrogén és 49 szá-
zalék foszfor tartalmával a legkiválóbb mikro-
granulált starter mûtrágya. A vetéssel egy menet-
ben kell kijuttatni, 15–20 kg/ha adagban a gyors in-
dulás, erõteljes gyökeresedés és a magasabb ho-
zam érdekében a kukoricában és a napraforgóban.
Termésnövelõ hatása kétséget kizáró. 

A drótféreg problémára is van megoldása a
Kwizdának. A Belem 0,8 MG rovarölõ szer
cipermetrint tartalmaz, gyors és taglózó hatású. A
12 kg/ha dózis pontos betartása nagyon fontos.
Idén a Pannon Starter Mega-t és a Belem 0,8 MG-
t egy-egy arányú keverékben kínálják, ami azt je-
lenti, hogy hektáronként összesen 24 kilogrammot
kell a vetéssel egy menetben kijuttatni a talajba a
kukoricában és a napraforgóban.

A szklerotínia fehérpenészes szárrothadás,
amely nemcsak a napraforgóban, de a szójában és
a repcében is komoly károkat okoz. Hiperparazita
gombákkal kell védekezni ellene. Ilyen hasznos
gomba a Trichoderma asperellum T34 gombatörzs,
amellyel a talajban lévõ káros szkleróciumok el-
pusztíthatók. A vetés elõtt vagy a vetéssel egy me-
netben kell kijuttatni a talajba. Azoknak a termelõk-
nek, akiknek vetésszerkezetében napraforgó, rep-
ce és szója is található, a Pannon Starter Perfect
Pro használata ajánlott. A 19 kilogramm Pannon

Starter Mega-ra felvitt egy kilónyi Trifender Pro
készítmény így a gombás betegségek ellen is haté-
kony, a drótféreggel szemben viszont nem. A ter-
mékfejlesztési kísérletek igazolták, hogy a Pannon
Starter Perfect Pro készítménnyel kezelt területe-
ken (2019-ben) a szklerotínia fertõzés nem emel-
kedett két százalék fölé.

A lombtrágyázás szerepe is kiemeltté vált. A
Wuxal Boron Plus tápoldat magas bór- és foszfor-
tartalma, valamint más mikroelem-tartalma révén
elõsegíti a terméskötõdést, amellyel jelentõs ter-
méstöbblet érhetõ el. A kultúrnövények igénylik a
folyamatos nitrogénellátást is, melynek biztosítása
érdekében egyre népszerûbbek a folyékony fejtrá-
gyák. A Kwizda ilyen terméke az Azospeed termék-
család. A karbamid tartamhatással bíró nitrogén
formula alkalmazása a búzában, a napraforgóban, a
kukoricában és a repcében is terméstöbbletet
eredményez. A termékcsaládban az Azospeed, az
Azospeed Immun, az Azospeed Cink és az
Azospeed Amino teszi lehetõvé az azonnali és
hosszan tartó nitrogénellátást. Mindegyik készít-
mény jól keverhetõ más növényvédõ szerekkel, há-
romnál több kombinációs partnernél viszont már
ajánlott keverési próba elvégzése.

Idén a Korado CS pietrodidot felváltja a Fentrol
CS rovarölõ és atkaölõ szer, ami a kalászosok, a
napraforgó, a repce illetve a borsó mellett egyéb
zöldségkultúrákban is engedélyezett. Az Overdose
SE helyett a Mustang SE gyomirtó került be a
Kwizda portfoliójába. Széles hatásspektrummal
rendelkezik, a gabonafélékben és kukoricában ki-
váló a kétszikû gyomok irtására, különösen mezei
acat ellen. A szelektív egyszikû irtó Gramfix-t pedig
a Fitotop váltotta fel idén. 

Mészáros Lili + 36 30 237 478
lili.meszaros@kwizda.hu

A KWIZDA AGRO HUNGARY KFT. TERMÉKEIVEL

Gyorsabb indulás, magasabb hozam
Speciális új készítményük a

német fejlesztésû Combi
Protec, ami a Mospilan 20 SG ro-
varölõ szerrel összekeverve ha-
tékony a dióburok-fúrólégy el-
len. Dózisa: 1 liter Combi Protec
+ 20 liter víz + 25 g Mospilan. Jó
szolgálatot tesz a szõlõben is a
kabócafertõzés, illetve a meggy-
ben, a cseresznyében cseresz-
nyelégy ellen. A keveréket na-
gyon nagy cseppekben kell kijut-
tatni, de piretroidokkal nem le-
het vegyíteni, annak repellens
hatása miatt. 

Az Ercole rovarölõ talajfertõt-
lenítõ granulátum a leghatáso-
sabb készítmény a kukoricabogár
lárva és a drótférgek elleni vé-
dekezésre a kukoricában. Ható-
anyaga: 4 g/kg lambda-
cihalotrin. A kontakthatású szert
a vetéssel egy menetben kell ki-
juttatni. Mivel a kukoricabogár
lárvái június elején kelnek ki, a
szakmérnök minél késõbbi vetést
javasolt. A hektáronkénti 12 és
15 kilogramm közötti dózisában
is, inkább a maximális 15 kilo-
grammot javasolta a hatékony-
ság érdekében.

Idén került a piacra a Sumi
Agro új, starter hatású talajfer-
tõtlenítõ rovarölõ szere, a Trika
Expert, amely a 4 g/kg lambda-
cihalotrin hatóanyag mellett 7%

nitrogént és 35% foszfort is tar-
talmaz. Kiváló megoldás a drót-
férgek, a mocskospajor és csere-
bogár lárvák ellen a kukoricában
és napraforgóban. A ve-
téssel egy menetben
kell kijuttatni. 

Szintén új készít-
mény a Mimic. A ro-
varölõ készítmény az
egyre nagyobb prob-
lémát okozó kukorica-
moly elsõ nemzedéke el-
len nyújt megoldást. Tebufe-
nozid hatóanyaga a rovar vedlé-
sét zavarja. Az Autentic ugyan-
csak új készítmény. Felszívódó,
acetamiprid hatóanyagú rovar-
ölõ szer az olajos növények: rep-
ce, napraforgó, mustár, olajre-
tek kezelésére alkalmas a leg-
több szívó, szúró és rágó kárte-
võ ellen. Széles hatásspektrumú
rovarölõ szer az Inazuma is,
amely kíméletlen a  kukoricabo-
gár imágói ellen, valamint a ve-
tésfehérítõ lárvái és imágói és a
repcedarázs ellen is.

A kukorica gyomirtásának
technológiai csomagja a
Sumicorn-R. Tartalma 4 hektár
kukorica kezelésére: 2 x 5 liter
Click Combi és 5 liter Raikiri. Ha-
tóanyagai dimethenamid-p, a
terbutilazin valamint a mezo-
trion. A Sumicorn-R alkalmazá-

sával egy menetben, pree- vagy
korai posztemergensen megold-
ható a már kikelt magról kelõ
egy- és kétszikûek irtása, vala-
mint a még ki nem kelt gyom-
növények elleni védekezés a ku-
koricában. Az új rendelet szerint
az idei évtõl a terbutilazint há-
rom év alatt csak egyszer lehet
kijuttatni maximálisan 850
g/hektár dózisban. Aki tart ettõl,

annak jó megoldás a
Pledge 50 WP, ami
széles hatásspektru-
mú gyomirtó szer a
magról kelõ kétszikû
gyomok ellen a kuko-
ricában is. 

A Sumi Agro tavaly be-
vezetett gombaölõ szere

a Mizona, amely két hatóanyag,
a fluxapiroxad és a piraklostrobin
kombinációja. A készítmény szé-
les spektrumú, de elsõsorban az
õszi búza és õszi árpa, illetve a ta-
vaszi árpa levélbetegségeinek
(szeptóriás vagy hálózatos levél-
foltosság, levélrozsda, liszthar-
mat) leküzdésére ajánlott.

Mivel tavaly a Yamato és a
Don-Q gombaölõ szereket ki-
vonták, helyettük a Soleil gom-
baölõ szer ajánlott a kalászosok
védelmére. Nagyon erõs és
hosszantartó hatással bír a
lomb- és szárbetegségek ellen,
és kiemelkedõ a hatékonysága a
kalászfuzáriumal szemben. 

Virág László
Somogy megye, Zala megye

06-30-3575-878
virag.laszlo@sumiagro.hu

SUMI AGRO HUNGARY KFT.

Új rovar- és gombaölõ szerek a kínálatban
A Sumi Agro Hungary Kft. növényvédelmi kínálatának széles

palettájával szinte az összes növénykultúrában megbízható meg-
oldást kínál, miután számos japán és egyéb régióban jelen lévõ
gyártó termékeit képviselik Magyarországon. VViirráágg  LLáásszzllóó szak-
mérnök, Zala és Somogy megye területi képviselõje ismertette a
cég kínálatát a B.L. Agrokem Kft. téli tanfolyamán.
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Alsópáhok önkormányzatának
fejlesztéseiben egyaránt megmu-
tatkozik az elõrelátás, a hosszú
távon gondolkodás. Az elmúlt
évek alatt elvégzett munka nem
csupán a felújított közintézmé-
nyeikben követhetõ nyomon, ha-
nem elnevezésük egységes arcu-
latú megjelenítésében is. A tele-
pülés vezetésének újító szándéka
a falu összképén markánsan
meglátszik. E tekintetben idén is
sok feladat várja õket. 

– Az elmúlt évek munkája be-
érett azáltal, hogy tavaly átadhat-
tuk a hivatal, a bölcsõde és az or-
vosi rendelõ felújított épületét,
amelyeket egységes stílusú felira-
tozással láttuk el. Itt nem állunk
meg, hiszen, ahogy ez már meg-
szokott nálunk, minden évben
hoznak új feladatokat sikeres
pályázataink. Idén is számtalan új
beruházás elõkészítésének,  illetve
kezdésének állhatunk neki –
mondta Czigány Sándor, Alsó-
páhok polgármestere. – Ezek egyi-
ke a csapadékvíz-elvezetõ rend-
szer rekonstrukciója, amelyre 50

millió forintot nyertünk a TOP-
programon. A közeljövõben kez-
dõdõ fejlesztés során földárkok,
folyókák, árapasztó és leeresztõ
mûtárgyak építése valósul meg. 

A Belügyminisztériumtól nyer-
tünk 17,5 millió forintot, amelybõl
a Dózsa György utca 300 m szaka-
szán illetve a Fõ utcán a temetõ-
feljárótól a Kölcsey utca sarkáig
újíthatunk fel járdaszakaszokat
idén. Ehhez 9,5 millió forint ön-
erõt is kell biztosítanunk. A Ma-
gyar Falu Programból elnyert tá-
mogatásból a Kossuth és az Árpád
utcákban útfelújításra nyílik majd
lehetõségünk a következõ évben.
Ugyan csak Magyar Falu Program-
ból kezdõdhet meg jövõre a nagy-
temetõ ravatalozójának rekonst- rukciója. Tovább szépülhet az alko-

tóház környéke, a Veszprém Kul-
turális Fõváros program pályázata
révén. Így  folytatódhat a gyümöl-
csözõ mintakert kialakítása a Helyi
Termékbolt épület mögötti domb-
oldalon.

– Mely pályázatokkal kívánják
továbbfejleszteni a települést?

– Régi vágyunk az Alsópáhok és
Szentgyögyvár közötti rossz álla-
potú átkötõ út felújítása, és zárt-
kerti útjaink aszfaltozása. A beru-
házás megvalósítására 300 millió
forintra pályáztunk a vidékfejlesz-
tési programban, amelyhez 15,7
millió forint önerõt kell hozzáten-
nünk amennyiben támogatást ka-
punk! A másik négy beadott pályá-
zatunk a Magyar Falu Programhoz
kapcsolódik. Kommunális eszkö-
zök (ág-aprítógép, rézsûkasza, ra-
kodógép) beszerzésére, a Kossuth
utca elsõ szakaszára és a Diófa ut-

ca felújítására, a Dózsa utcai járda-
felújítás folytatására, és közösség-
szervezéshez kapcsolódó eszköz-
beszerzésre, bértámogatásra pá-
lyáztunk. A nagykanizsai tankerü-
lettel közösen nyújtottunk be pá-
lyázatot a Magyar Falu programra,
amelynek segítségével az új isko-
laépület belsõ felújítása, valamint
az udvari játszótér területének bõ-
vítése történhet meg.

– Az elmondottakból kitûnik,
hogy a korábbi lendülettel folyta-
tódhatnak a beruházások. Vajon
idén visszaállhat a rend a kultu-
rális élet tekintetében is?

– Az elmúlt két évben a jár-
ványhelyzet Alsópáhokon is rá-
nyomta bélyegét a rendezvények
megtarthatóságára. Idén szeret-
nénk visszatérni a korábbi évek-
ben már megszokott, közkedvelt
és nem utolsósorban színvonalas
programjainkhoz. A mûvelõdési
ház új közösségszervezõjének
többek között az a feladata, hogy
idén visszazökkentse a régi kerék-
vágásba a kulturális életet. Itt em-
líteném meg, hogy a közösség-
szervezõ bértámogatására nyer-
tünk támogatást két év idõtar-
tamra a Magyar Falu Programból. 

A Nemzeti Mûvelõdési Intézet
pályázati támogatásával 74 darab
széket vásárolunk a mûvelõdési
házba. A Leader-program 6 millió
forintos pályázatából egy száz
négyzetméteres rendezvénysát-
rat szerzünk be a nyárra, illetve
ebbõl az összegbõl a regionális
õszi szüreti fesztivál megrendezé-
sére is fordíthatunk. De ne szalad-
junk ennyire elõre, hiszen június-

ban falunapot tartunk, mégpedig
kétnaposat. Június 10-én átadjuk
az elmúlt évben megvalósult be-
ruházásokat a sportcentrumban,
amely napon barátságos mérkõ-
zés is lesz futballcsapatunk és a
Fradi öregfiúk között. Tavaly TAO-
pályázatból kiépítettük a labdarú-
gópálya világítását, és öntözõ-
rendszerét saját kúttal, illetve lé-
tesítettünk egy gyakorlópályát
önkéntes tûzoltóinknak. A Magyar
Falu Programból elnyert 6 millió

forintból a hivatal mögötti udva-
ron tûzoltószertár építésébe fo-
gunk idén. Az elsõ ütemben
szerke-zetkész állapotba tudjuk
hozni. Az épület befejezésére egy
újabb pályázatot adtunk be 7 mil-
lió forintos támogatási igénnyel.

Örömünkre szolgál, hogy
egyesületeink is visszatérhettek
tevékenységeikhez. A hétszeres
Aranypáva Nagydíjas Bodzavirág

Népdalkörünk márciusban Orosz-
lányba utazik vendégszereplésre.
Újra heti rendszerességgel gyako-
rolni fog az Allegrezza Kamarakó-
rus is. Próbálnak a Nefelejcs
Nyugdíjas Klub tagjai is. Velük kö-
zösen és a Vöröskereszt alapszer-
vezetünk tagjaival kiegészülve a
Kõszeg közeli Lukácsháza község-
ben tartandó böllérfesztiválra va-
gyunk hivatalosak. A megyei III.
osztályba játszó futballcsapatunk
õsszel a második helyen zárta a
bajnokságot. Céljuk az elsõ hely
megszerzése.

Reméljük, idén valóban vissza-
térhet a közösségi élet. Állami ün-
nepeink mellett olyan elmaradt
közösségi programokat is meg kí-
vánunk tartani, mint az elmúlt év-
ben elmaradt Nõnap. Március 5-
én nõnapi rendezvényre várjuk a
hölgyeket a mûvelõdési házba,
amelyre színházi elõadással ké-

szülünk. Kézimunka szakkörünk
tagjai pedig kiállításon mutatják
be remekeiket. Szeptember elsõ
felében szüreti felvonulást tar-
tunk, majd október 1-én a Vörös-
kereszt alapszervezetünk segítsé-
gével az Aranykorúak Napját fog-
juk megtartani – köszönt el
Czigány Sándor, Alsópáhok pol-
gármestere.

Antal LíviaElõtérben a minibölcsõde

Czigány Sándor

Az Alkotóházban egymást érik a kézmûves programok

Murakeresztúron nyolcadik
alkalommal rendezték meg a
Mura-menti mulatságokat,
amely a Mura Régió Európai
Területi Társulás (EGTC) hor-
vát–magyar interreges pályáza-
ta keretében valósult meg. Ta-
valy a pandémia miatt elma-
radt a böllérfesztivál, így a
szervezõk és a fõzõcsapatok
még nagyobb elánnal vetették
be magukat, ami a bõséges
ételkínálatban, a kísérõ progra-
mok sokszínûségében és a ren-
dezvény látogatottságában
egyaránt megmutatkozott. 

Polgár Róbert, Murakereszt-
úr polgármestere köszöntõjé-
ben felidézte a fesztivál törté-
netét, amelynek ötlete egy va-
sárnapi szentmise utáni kávézás
alkalmával született meg. A Bor-
sodból érkezõ hitoktató,
Zavarkó József, aki most a tele-
pülés alpolgármestere vetette
fel, hogy az ónodi böllérfesztivál
alapján Murakeresztúron is le-
hetne egy ilyen rendezvény.
„Csináljuk meg”, mondta erre
Tislerics Antal, a Murakeresztúri
Önkéntes Tûzoltó Egyesület pa-
rancsnoka, aki aztán a fesztivál
motorja lett. Erre õ azt válaszol-
ta, „ha kapok segítséget, meg-
keresem hozzá a forrásokat”. 

Így indult el 2013-ban a böl-
lérfesztivál Murakeresztúr és
F i t y e h á z a
rendezésé-
ben, amit,
ahogy a pol-
g á r m e s t e r
fogalmazott,
egy szóval le-

het jellemezni: összefogás. Való-
ban annak eredménye, ami az
évekkel csak növekedett. Ez a
példaértékû összefogás hozta
össze a 8. Mura-menti mulatsá-
gokat is, amit a Magyar Nemzeti
Vidéki Hálózat is támogatott,
ahogy az esemény fõvédnökei,
Cseresnyés Péter államtitkár és
dr. Pál Attila, a megyei közgyûlés
elnöke is.

A rendezvényen köszöntõt
mondott többek között Preksen
László, a Mura Régió EGTC társ-
elnöke, Semjénháza polgármes-
tere és Josip Grivec, Muraköz
megye alispánja, a Mura Régió
EGTC elnöke.

Murakeresztúr magyar–hor-
vát nemzetiségû település, így a

böllérfesztivál a határ két olda-
lán lévõ közösségek barátságá-
nak, összetartozásának ápolásá-
ra is lehetõséget ad. A mostani
alkalmon a horvát vendégek ki-
sebb számban tudtak részt ven-
ni, a szlovén Lendva – Petesháza
viszont elõször képviseltette
magát. A 8. böllérfesztiválon ve-
lük együtt tíz csapat vett részt.
Nekik köszönhetõen kolbászt,
hurkát, sült karajt és egyéb fi-
nomságokat kóstolhattak a ven-
dégek.

Az elkészített fogások össze-
sített versenyét végül a Südõk
csapata nyerte meg, megelõzve
az önkéntes tûzoltókból álló Ke-
resztúri Szikracsapókat és a
Baka-Tor Team-et.

Mura-menti Malacságok

A rendezvény díszvendégei

FOLYAMATOS BERUHÁZÁSOKKAL, FIGYELVE A KÖZÖSSÉGRE

Alsópáhok sikeres fejlesztése

A zöldterületi munkálatok
elvégzéséhez hatalmas se-
gítséget jelent a több mint
11 millió forint értékben be-
szerzett fûnyíró traktor, ami-
re már nagy szükség volt –
mondta el köszöntõjében a
falut 2010 óta vezetõ Ujj Ti-
bor polgármester. Mint el-
hangzott: a gémes zúzóval
kiegészített eszközzel a köz-
ség számos pontján találkoz-
hatnak majd a járókelõk. Ké-
sõbb egy mulcsozó és egy
faaprító adaptert is szeret-
nének hozzá vásárolni. A
meglévõ eszközparkkal egy-
re nehezebben tudták meg-
oldani a zöldfelületek gon-
dozását: a focipálya, a teme-
tõ, a templomkörnyék, a fa-
luház, a pajtaszínház, a hegyi
út és a régi iskolaépület környe-
zetének rendezését valamint az
egy kilométer hosszú patakpart
és a mély vízelvezetõ árkok kézi
kaszálását. 

Ujj Tibor hozzátette, hogy ön-
erõbõl, kormányzati segítség nél-
kül, erre a fejlesztésre sem jutott
volna forrás. Böde, az elmúlt évek
fejlesztéseit számba véve arany-
korát éli – húzta alá. A zártkerti
modernizálás, a sportöltözõ, a

sportpálya, a faluház is ékes bizo-
nyítéka mindennek. Reményked-
nek egy újabb, 22 milliós zártker-
teket fejlesztõ pályázat elnyeré-
sében. Ingatlan vásárlása-moder-
nizálása, õshonos gyümölcsös
(körte, alma) telepítés is tervben
van. Az eddig elültetett régi ma-
gyar gyümölcsfák lassan termést
hoznak. A Magyar Falu program-
hoz kapcsolódva, szeretnék a kö-
zeljövõben kiépíteni a temetõben

a térköves járdát és több útsza-
kaszt, így a Rákóczi út szilárd bur-
kolattal történõ aszfaltozását, kö-
vezését, fedését is a mielõbb
megoldandó feladatok közé so-
rolták. A sárfelhordás mérséklé-
sét szolgáló munkálatokra nagy
szükség van. A 3,2 kilométer ön-
kormányzati kezelésû belterületi
közúthálózat egy részét sikerült

már rendbe tenni, de jócskán
akad még megújítandó út. 

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ gratulált a szépen megújí-
tott faluközponthoz, a ciklus-
program következetesen véghez
vitt beruházásaihoz. Dicsérettel
illette a polgármester és a képvi-
selõ-testület feladatellátását, a
falu szépítésében eddig elért
eredményeket.

Nemes Norbert

Böde, a Közép-Zalai-dombság 280 lelkes települése a Magyar
falu program keretében, a közelmúltban jutott hozzá egy 35 ló-
erõs, többfunkciós, három méteres kinyúlásra képes munkagép-
hez. Ezt az alkalmat felhasználva, a mintegy négyhektárnyi zöld-
felület gondozásáért és ápolásáért felelõ falu önkormányzata ün-
nepséget rendezett a községháza tanácstermében, melyet a hely-
ben élõ elöljárókon kívül megtiszteltek jelenlétükkel a szomszéd
községek vezetõi is.

Ujj Tibor és Vigh László az új fûnyíró traktorral

MOST FÛNYÍRÓ TRAKTORRAL GAZDAGODTAK

Böde büszkeségei szaporodnak
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Abelváros megújulása, a
Kanizsa Aréna átadása,
új Ipari Park születése, a

Csónakázó-tó fejlesztése, a kör-
forgásos gazdaságra épülõ inno-
vációs park elindítása, a déli el-
kerülõ út megépítése... Az elmúlt
évek fejlesztései és a közeljövõ
tervei azt jelzik, hogy a küzdel-
mes pandémiás korszak és a bal-
oldali hegemónia ellenére Nagy-
kanizsa jól teljesít. Balogh  László
polgármester a fejlesztéseknek
köszönhetõen bizakodóan tekint
a jövõbe; már az elsõ fecskék
megérkeztek az új ipari parkba
és várható még további nagybe-
ruházás is Nagykanizsán. 

– Számvetésként, miként látja
az elmúlt idõszakot?

– Nagykanizsa fejlõdését te-
kintve az elmúlt idõszak egyidejû-
leg nevezhetõ kivételesnek,
ugyanakkor rendkívül nehéznek
is. A rendszerváltást követõ súlyos
veszteségeit a város 2010 után
beruházások elindításával elkezd-
te legyûrni, de a világjárvány és a
legutóbbi önkormányzati válasz-
tás eredményeként elõállt egy fõs
baloldali közgyûlési többség ko-
moly hátráltató erõként van jelen.
A beruházásokat tekintve
felszállóágban vehettem át a vá-
rost a korábbi jobboldali polgár-
mestertõl és közgyûléstõl, mivel
számos építkezés és felújítás zá-
rult le addigra, de sok új lehetõsé-
get és futó projektet folytathat-
tunk. Viszont a közgyûlésben
2019-tõl baloldali többséggel ke-
rültem szembe, amely érzékelhe-
tõen vetette vissza a város addig-
ra megszokott fejlõdési pályáját.
Hiszen az elmúlt években közel 7
milliárd forintból megújult a kór-
házunk, elindult a belváros teljes
rekonstrukciója, újjászületett a
Csónakázó-tó mint turisztikai sza-
badidõközpont, számos felújítás
kezdõdött el, majd a baloldal jöve-
telével mindez hirtelen lelassult. A
kivételt a már zajló projektek je-

lentették, melyek a felszínen tar-
tották Nagykanizsát, akkor is, ami-
kor megérkezett a pandémia,
melynek súlyos hatásai ezt a tö-
rést erõsítették. Mégis sikerült át-
vészelni a járvány okozta nehéz-
ségeket, mert a kormányzatnak
és Cseresnyés Péter országgyûlési
képviselõnek köszönhetõen a ko-
rábbi fejlesztéseinket folytatni
tudtuk.

– Mely fejlesztésekre, beruhá-
zásokra a legbüszkébb?

– Nagykanizsa a korábbi évek-
ben szinte minden területen elõ-
relépett: a csatornarendszerétõl a
közel 4 milliárdos út- és járdafej-
lesztésig jelentõs átalakítás tör-
tént az alapinfrastruktúra tekinte-
tében. Emellett az elmúlt évek-
ben nagy számban újultak meg
egészségügyi ellátók és rendelõk,
bölcsõdék, óvodák és iskolák, a re-
formátus egyház és a város jóvol-
tából pedig egy új óvoda is szüle-

tett, a Corvin utcai
bölcsõde kialakítása
pedig már elkezdõ-
dött. Sportpályák,
mûfüves focipályák
épültek a gyere-
keknek, és renge-
teg új játszótérrel
gazdagodott Nagy-
kanizsa, köztük a
Csónakázó-tó és az
Eötvös tér nagy ját-
szókomplexumai-
val. A közelmúlt
legjelentõsebb be-
ruházása azonban a
nemrégiben át-
adott Kanizsa Aré-
na, amely nagyot
lendíthet a város
sportéletén, hiszen
lehetõséget bizto-

sít arra, hogy 21. századi körülmé-
nyek között edzhessenek és ver-
senyezhessen a sportegyesületek
és csapatok. Emellett a csarnok új
centrumot is teremt a Keleti vá-
rosrészben. Erre lehetünk talán a
legbüszkébbek.

– Miként látja a közeljövõt,
mik Kanizsa tervei? 

– Nagykanizsán az elmúlt évek-
ben 2500 új munkahely teremtõ-
dött, és a meglévõ Ipari Park lé-
nyegében megtelt, ezért az egyik
fõ csapásirány egy új Ipari Park ki-
alakítása. Amelynek 3 milliárd fo-
rintos fejlesztésével, 100 hektár-
nyi gazdasági övezet kialakításával
megnyílt a lehetõség új beruházá-
sok betelepítésére. És már itt is
vannak az elsõ fecskék az új Ipari
Parkban, amik további lendületet
adhatnak. 

A város logisztikai erejét pedig
növeli az a tény, hogy a Cseres-
nyés Péter által kiküzdött Nagyka-
nizsát Zalaegerszeggel összekötõ
négysávos út tervezési folyamata
is elindult. Emellett remélhetõleg
a közeljövõben újabb sok munka-
helyet teremtõ beruházásokat is
bejelenthetünk, melyek végleg
fejlõdõ pályára állíthatják Nagyka-
nizsát. Kiegészülve a Tudományos
és Innovációs Park és a körforgá-
sos gazdaság alapját jelentõ kuta-
tóközpont kiépítésével, aminek a
kerete már létezik a MOL és a Pan-
non Egyetem által megalapított
cég révén. E beruházás szív-
ügyem, mert ennek következmé-
nyeként a város és a térség fiata-
lokat megtartó ereje javulna,
amely végsõ soron az egyik leg-
fontosabb célunk – emelte ki
Balogh László polgármester.

Újabb napelempark beruhá-
zások kezdõdtek Söjtörön két
helyszínen. Mindeközben az ön-
kormányzat is tovább folytatja
közintézményeinek megújuló
energiával való ellátását. Két
projektjében elõbb az egészség-
házra kerülhetnek fel napele-
mek, és ha az óvoda pályázata is
nyer, a meglévõ napelemek nap-
kollektoros rendszerrel egészül-
hetnek ki.     

– A naperõmû beruházás in-
dult a Béke utcai nagytemetõ
melletti 8 hektáros területbõl 2
hektáron. A legnagyobb méretû-
re tervezett, 60 hektáron elterü-
lõ napelempark építése is elkez-
dõdött. Beruházója az elsõ ütem-
ben a Felsõtemetõ mellett egy
villamos alállomást épít, a máso-
dik ütemben egy két kilométeres
külterületi önkormányzati utat
állít helyre a Petõfi utcától a be-
ruházás helyszínéig – mondta ér-
deklõdésünkre Könyves Gábor
polgármester. – Ilyen volumenû
gazdasági befektetések egyedül-
állók a szûkebb környezetünk-
ben, amire azt gondolom, büsz-
kék lehetünk. Nem csupán ipar-

ûzési adó bevételeink növekedé-
sét jelenti, fontos járulékos hasz-
na is, ugyanis az út rendbetétel-
ének több tízmillió forintos költ-
ségét magára vállalta a beruházó.

– Hogyan folytatódhat tovább
a település fejlesztése?

– Erõsen indult az év, hiszen
megjelentek az új pályázati kiírá-
sok, amelyek közül többel élünk.
A Magyar Falu Programból a tör-
ténelemben elõször kaphatunk
pályázati támogatást a járdafel-
újítással kapcsolatos erõfeszíté-
seinkhez, mert ettõl az évtõl már
a Magyar Közút tulajdonában lé-
võ járdákra is pályázni lehet és
nem csak az önkormányzati tu-
lajdonúakra. Ezt nem vártuk ki,
hiszen önerõbõl kezdtük  meg
2017-tõl szakaszosan a Deák Fe-
renc úttal párhuzamos, állami tu-
lajdonú járda rekonstrukcióját,
Erre összesen 25 millió forint sa-
ját erõt fordítottunk az elmúlt

években. A Magyar Falu Prog-
ramból tíz millió forintra számí-
tunk, amelybõl egy kilométeres
járdaszakaszt szeretnénk rendbe
tenni a „föszegi” településré-
szen.

Ugyanebbõl a programból egy
kistraktor beszerzését is remél-
jük, ami nagy segítség lenne a
közterületek gondozásában. Idén
is folytatódik a járási startmunka
mintaprogramunk, amelynek ke-
retében 10 fõt foglalkoztatha-
tunk. Egyik fontos feladatuk to-
vábbra is az Öreghegyi Vendég-
ház üzemeltetése. Lesz munkájuk
idén a három önkormányzati ga-
rázs felújításán is, amelyre a
programban elnyert eszközök,
gépek tárolása miatt van szük-
ség. Önkormányzati területen fa-
kitermelést is folytatnak, mely-
nek révén kedvezményes áron
tudjuk értékesíteni a tûzifát a la-
kosságnak. 

– Hogyan állnak a gyermekin-
tézményekkel kapcsolatos ter-
veik?

– Az óvoda belsõ felújítása ér-
dekében pályázatot nyújtottuk be
a Belügyminisztériumhoz. A pro-
jektben a nyílászárók, a helyiségek
burkolatainak cseréjét, a falak új-
rafestését valamint a vizesblokkok
gépészeti felújítását tûztük ki cé-
lul. A fõbejárat elõtti lépcsõt rám-
pává alakítanánk át, hogy a moz-
gásában akadályozottak vagy a
babakocsival érkezõ szülõk is aka-
dály nélkül tudják megközelíteni
az épületet. A 2019-es Magyar Fa-
lu Program pályázat keretében
napelemeket telepítettünk az
óvoda tetejére. A jelenlegi pályá-
zatba a használati melegvíz elõállí-
tását ellátó napkollektoros rend-
szer kiépítését is beterveztük. 

Az 50 fõs óvoda kihasználtsága
maximális kapacitású. Ebbõl adó-
dóan, illetve a szülõi igényekre

való tekintettel önkormányzatunk
2021-ben elkészíttette egy újépí-
tésû bölcsõde engedélyeztetési
terveit. Jelenleg a pályázati kiírás
megjelenésére várunk. A 12 fõs
bölcsõde megépítése nagy ál-
munk, abból az örvendetes okból
is kifolyólag, hogy az elmúlt évben
21 újszülöttel gyarapodott telepü-
lésünk lélekszáma. 

– Milyen épület-felújítások va-
lósulhatnak még meg?

– A Magyar Falu Programból
tavaly elnyert támogatásból már-
ciusban kezdõdik meg az egész-
ségház felújítása. Külsõ szigetelés,
és kazáncserével fûtéskorszerûsí-
tés valósul meg. Önkormányza-
tunk elhivatott a megújuló ener-
giák alkalmazásában, mert erre az
épületre is napelemek kerülnek.
Így már valamennyi középületünk
villamos ellátását napenergia segí-
ti majd.

A Magyar Falu Program civil
alapjából tavaly nyert támogatást
a tûzoltó egyesület a tûzoltószer-

tár nyílászáróinak, burkolatainak
cseréjére, és a tetõ felújítására. Az
épület rekonstrukcióját a homlok-
zat, a lábazat és a födém szigete-
lésével folytatnánk, amelynek ér-
dekében újabb pályázatot adtunk
be. Az újranyíló Leader-prog-
ramból a sportöltözõ külsõ felújí-
tását tervezzük tetõcserével és a
homlokzat szigetelésével. Meg-
említeném még a nyertes vis
maior pályázatunkat, amelybõl
hamarosan befejezõdik a megron-
gálódott út helyreállítása a kis-
pusztai településrészen.

– Milyen programok megtar-
tására adódott lehetõség az év
elején?

– Január 15-én az önkormány-
zat szervezésében újévköszöntõ
forralt bor túrát tartottunk az
Öreghegyen 150 fõ részvételével.
Mivel tavaly a Covid-helyzet miatt
elmaradt az idõsek, a 65 év felet-
tiek karácsonya, ezért idén febru-
ár 27-én farsangra invitáljuk õket,
amelynek a helyi népdalkör egye-
sület a fõ kezdeményezõje. A
Deák Emlékházat áprilisban nyit-
juk. Örvendetes, hogy a puszta-
szentlászlói strand újbóli megnyi-
tásával jelentõsen megnöve-
kedett a látogatók száma tavaly.
Idén is ebben bízunk.

Antal Lívia

Nagykanizsa is tovább halad a fejlõdés útján

Söjtör: megújuló energiában elsõ

Az Öreghegyi Vendégházban szálláshelyeket kínálnak A forralt bor túra résztvevõi

Elõtérben az új beruházás, ahol építik az alállomást

Impozáns belsõ tér várja a látogatókat az arénában

A nagykanizsai Csótó
madártávlatból

Sétálók a Kanizsa Arénánál
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Akeszthelyi székhelyû
B.L. Agrokem Kft. idén
30. alkalommal szervez-

te meg téli felkészítõ tanfolya-
mát az alsópáhoki Kolping Hotel-
ben. A négy napos rendezvényen
integrátori körének gazdálkodói
a növényvédõ szereket forgal-
mazó cégek ajánlásai mellett
azokról a jogszabályi változások-
ról is hallhattak, amelyek újabb
kihívások elé állítják a szántóföl-
di növénytermesztõket.  

Errõl Simonfalvi Elemér, a B.L.
Agrokem Kft. ügyvezetõ igazga-
tója adott tájékoztatást. Úgy véle-
kedett, hatalmas változás elõtt áll
az agrárium, amelynek elõszele
volt a soha nem látott mértékû
árrobbanás az élelmiszer alap-
anyagok és a takarmányok piacán,
ami az inputárak jelentõs emelke-
dését is maga után vonta. 

- EU-s csatlakozásunk óta egy-
re jobban korlátozzák a növényvé-
dõ szerek felhasználását, most pe-
dig elérkeztünk oda, hogy a föld-
alapú támogatást a felhasznált
növényvédõ szer mennyiségéhez
fogják meghatározni. Várhatóan
négy kategória lesz kockázati be-
sorolás alapján, amit pontoznak.
Így bizonyos ponthatár fölött már
nem szabad növényvédõ szert
használni, vagy a támogatást von-
ják meg. A szakma e mögött poli-
tikai döntést lát, amelynek hátte-
rében az egyre nagyobb teret ka-
pó zöld mozgalmak állnak. Elég
egyes hatóanyagokra illetve nö-
vényvédõ szerekre kitalálni, hogy
káros az emberre vagy a környe-
zetre, holott ezt vizsgálatok sok-
szor nem is bizonyítják. Viszont
ezzel az állítással bizonyos szerek
kivonását illetve a felhasználás
csökkentését generálják.

Mindez hátrányosan befolyá-
solja a termelõk jövedelmezõsé-
gét, hiszen például hatékony ro-
varölõ szer már alig van a kezünk-
ben, ami miatt nagymérvû rezisz-

tencia alakulhat ki. A gombaölõ
szereknél a következõ év lesz egy
nagy választóvonal, mert a legha-
tékonyabb szercsoport egyike fog
eltûnni a palettáról. Az Európai
Unió célja, hogy 2030-ig a 2020.
évi növényvédõszer-felhasználást
illetve az ezáltal okozott környe-
zeti és egészségügyi kockázatot
50 százalékkal csökkentse. Úgy
véljük, a szerkivonás adja majd en-
nek a 25 százalékát, a másik 25
százalék pedig az ökogazdálkodás
mértékének növelésével lesz
meg. A probléma ezzel az, hogy a
ma termesztett növények az el-
múlt 50-60 év nemesítésének
eredményei, amely a minél na-
gyobb hozamra és a minél jobb
minõségre irányult. A betegség-
ellenálló képességükre viszont
nem, hiszen megfelelõ kemikáliák
álltak rendelkezésre. Ebbõl adó-
dóan ezek a fajták nem fogják
megállni helyüket az ökogaz-
dálkodásban.

A biológiai növényvédelem irá-
nyába tolódik el a hangsúly, ami
baktériumok és predátor (ragado-
zó) gombafajok alkalmazását je-
lenti bizonyos betegségek és kár-
tevõk ellen. A félelmünk az, hogy
akár a baktérium, akár a gomba,
mint biológiai készítmény nagy
volumenû kijuttatása a szabad
természetbe mutációt indíthat el.
Nem beszélve arról, hogy egyes
gomba- illetve baktériumfajok
sokkal nagyobb veszélyt jelente-
nek, mint az engedélyezett szerek
esetleges hatóanyag-maradéka.
Úgy véljük, sokkal nagyobb lesz az
élelmiszerbiztonság kockázata,

mint most a jó minõségû illetve az
elegendõ mennyiségû élelmisze-
rek tekintetében. 

A szántóföldi növénytermesz-
tõknek az integrált növényvéde-
lem elveinek is meg kell felelniük.
Vagyis nagyon körültekintõen kell
eljárni a növényvédõ szerek hasz-
nálata során, amelyeket csak a le-
geslegindokoltabb esetben lehet
kijuttatni, nyilván a meghatáro-
zott dózisban. Oda kell figyelni bi-
zonyos növényvédõ szerek korlá-
tozására is, ami azt jelenti, hogy
egy termesztési ciklusban hány-
szor lehet alkalmazni. 

Ennek az ellenõrizhetõsége
érdekében a NÉBIH által üzemel-
tetett elektronikus felületre kell
a gazdálkodóknak felvinni egy
adott növényvédõ szer használa-
tát a permetezés elõtt, illetve a
permetezéssel egy idõben. Válto-

zás az is, hogy a növényorvosok,
akik korábban ellenõrizték és alá-
írták a permetezési naplót, kike-
rülnek ebbõl a rendszerbõl. Vi-

szont megnõ a gazdálkodók fele-
lõssége, hogy az azonnal látható
és ellenõrizhetõ elektronikus do-
kumentumok a valóságot és a
szakszerûséget tükrözzék.

Integrátorként az a feladatunk,
hogy felkészítsük partnereinket
ezekre a kihívásokra, illetve meg-
oldásokat kínáljunk. Most, hogy az
egekben van a mûtrágya ára, a
magas terményárak mellett is
nagy a kockázat. A korábbi évek-
ben elkezdett precíziós szolgálta-
tásokkal tudunk segíteni a terme-
lõknek. Ilyen a foto spektrális szol-
gáltatásunk, amivel a nitrogén-
hasznosulást vagy a stressz detek-
tálását tudjuk végezni. Tehát nem
várjuk meg, hogy kialakuljanak a
szemmel látható hiánytünetek
vagy fertõzések a növényen, ha-
nem elébe megyünk a bajnak. A
megelõzés már pedig mindig ol-
csóbb. Ez az együttmûködés sok-

kal több kontakttal jár, mert a nö-
vényállomány szemlézését sûrûb-
ben kell végezni, de ezáltal oksze-
rûbbé is tehetõek a beavatkozá-
sok. Ebben a tekintetben nagy
elõrelépés lesz a drónos növény-
védelem. Szabályozásáról szóló
rendelet február 23-án lépett ha-
tályba. Jelenleg azonban csak ke-
vés növényvédõ szer engedélye-
zett a drónos kijuttatásra. Annak
érdekében, hogy az engedélye-
zett készítmények köre bõvüljön,
a gyártóknak és a forgalmazónak
kellene mihamarabb lépni. 

Örömünkre szolgál, hogy tan-
folyam iránt nagy volt az érdeklõ-
dés. A termelõk komolyan veszik
az elõttük álló feladatokat –
amelybõl az elmondottak alapján
van is bõven –, hiszen közös érde-
künk, hogy eredményes legyen
termesztés.

Antal Lívia

A B.L. AGROKEM KFT. TANFOLYAMOT SZERVEZETT INTEGRÁTORI KÖRÉNEK

Eredményes legyen a termesztés

A B.L. Agrokem Kft. téli szak-
mai tanfolyamán a Zala Megyei
Kormányhivatal Növény- és Ta-
lajvédelmi Osztályának szakem-
berei mellett dr. Varga Zsolt, a
Magyar Növényvédõ Mérnöki és
Növényorvosi Kamara Zala Me-
gye Szervezetének elnöke is tá-
jékoztatta a termelõket.

Fogalmi pontosítást vezet-
tek be a növényvédelmi szol-
gáltatás tekintetében, ami a
növényvédõ szerek kijuttatása
mellett már a szakirányításra is
vonatkozik. Ez alapján a szol-
gáltatás körébe tartozik a nö-
vényvédelmi elõrejelzés, a ká-
rosító-megfigyelés, valamint a
növényorvosi vény kiállítása is.
Ezért a termelõknek az egysé-
ges kérelem benyújtására szol-
gáló elektronikus felületen a
velük szerzõdésben álló, a te-
rület növényvédelmi szakirányí-
tásáért felelõs növényorvosról,
növényorvosokról is nyilatkoz-
niuk kell.

A jogszabály-módosítás sze-
rint a fehér vagy zöld könyvvel
rendelkezõ termelõknek, akik
jogosultak az I-es és II-es kate-
góriába tartozó permetezõ sze-
rek felhasználására, az újonnan
kiállított könyvekben a FELIR
azonosítót is szerepeltetniük

kell, ami a NÉBIH honlapján ér-
hetõ el. 

A termelõknek eddig is volt
lehetõségük az integrált nö-
vényvédelmi technológiák sze-
rint végezni tevékenységüket,
amelynek alkalmazása a jogsza-
bály-módosítással kötelezõvé
vált. Lényeges változás az is,

hogy a növényvédõ szeres keze-
lésekrõl vezetett permetezési
naplót idén július 1-elsejétõl a
NÉBIH elektronikus felületén kell
vezetni. A nyilvántartásban a
csávázott vetõmag vetését is
meg kell jelentetni az alkalma-
zott csávázó szer feltüntetésé-
vel. A permetezést a munkavég-
zést megelõzõen vagy azzal
egyidejûleg kell rögzíteni a
naplóban.

Dr. Varga Zsolt a növény-
orvosi kamara idei képzéseirõl
tájékoztatta a termelõket. A fe-
hér és zöld könyvek lejáratára
vonatkozó veszélyhelyzeti tör-
vény ugyanis megváltozott, va-
gyis 2022. június 30-ával lejár-
nak, ezért azokat addig meg kell
újítani a növényvédõszer-vásár-
lási engedéllyel rendelkezõk-
nek. A növényorvosi kamara
meghosszabbításuk érdekében
nyolcórás továbbképzést szer-
vez. Zalaegerszegen február 22-
én már elindult. Nagykanizsán
március 2-án, míg Keszthelyen
március 10-én indulnak az egy-
egy héten át tartó tanfolyamok. 

A zöld könyv megszerzésére
irányuló, támogatott 80 órás
képzést eddig a Nemzeti Agrár-
kamara (NAK) végezte. Idei év-
ben az oktatás jogosultsága vis-
szakerül a növényorvosi kama-
rához, ezért február 28-i jelent-
kezési határidõvel hirdették
meg a 80 órás tanfolyamot,
amelyet minimum 20 fõ jelent-
kezése esetén indítanak. A 40
órás mérnök továbbképzést no-
vember végére, december ele-
jére tervezik a zalai növényorvo-
sok számára. 

Dr. Varga Zsolt felhívta a fi-
gyelmet az egyes hatóanyagok
kivonásának közelgõ határidejé-
re, valamint a lejárt szavatossá-
gú, történelmi növényvédõ sze-
rek összegyûjtésére, amelynek
május vége a határideje, és ame-
lyeket az országos szervezet által
megbízott cég szállít majd el. 

– liv –

A növényvédelmet érintõ változásokról,
továbbképzések indításáról

Számos új elõírást tartalmaz a 43/2010. FVM rendelet tavaly
december közepén hatályba lépett módosítása, amely a
növényvédelemre is hatással van. Kötelezõvé vált többek között
az integrált növényvédelem elveinek alkalmazása, az
elektronikus permetezési napló vezetése, valamint módosult a
növényvédelmi szolgáltatás meghatározása is. 

– Az államilag elismert szövet-
kezetünknek jelenleg 48 tagja van,
többsége zalai. Bárki beléphet, aki
az alapszabályunkat elfogadja, me-
lyek közül a legfontosabb, hogy a
tagoknak terményeik legalább 95
százalékát a szövetkezeten keresz-
tül kell értékesíteniük. A szövetke-
zet tagjaival szemben nonprofit,
vagyis nem képez árrést. A kifize-
tésekkel nem késlekedünk, sok
esetben elõre is fizetünk. Szövet-
kezetünk mûködését az Európai
Unió támogatja évi 100 ezer
euróval. Egyelõre csak elvileg,
mert a magyar kormánytól még
egyszer sem kaptuk meg, amivel
nem vagyunk egyedül az ország-
ban. Szövetkezetünk ettõl függet-
lenül mûködõképes, mert egy pél-
daértékûen összekovácsolódott
tagság áll mögötte. Elõnyt jelent
számukra az európai uniós szem-
pontok szerinti mûködés is, ami
plusz pontokat jelent pályázataik-
nál. A tárolók bérlésének díját sem
hárítjuk át, továbbá átvállaljuk a
be-kitárolás vagy a terményfertõt-
lenítés költségét. 

– Milyen kihívásokat jelent az
élelmiszer-árrobbanás?

– Az élelmiszer-árrobbanás kö-
vetkeztében nagyon elszaladtak a
terményárak. A termelõket ez az
okból érinti kedvezõtlenül, mert
egyes inputgyártók igyekeznek ki-
használni ezt. Jelentõs drágulás
következett be a gépek, alkatré-
szek, a mûtrágya piacán, nem be-
szélve a magas energiaárakról. A

többségében külföldi növényvédõ
szereknél is infláció mértékû ár-
emelés várható. A gazdák félelme
az, mi történik akkor, ha jön egy
rossz év, kevesebb termés lesz, il-
letve visszaesnek a terményárak.

Vajon a magas inputárakkal mit
tudnak majd kezdeni? A magas
terményárak miatt kínlódik az ál-
lattenyésztés. Ha sokan felhagy-
nak vele, takarmányfelesleg fog
képzõdni, ami a terményárak zu-
hanásában köszön vissza. Ezek az
aggodalmak  

– Mit tud tenni a szövetkezet
ez ellen?

– Szerencsére stabil felvevõ pi-
ac áll mögöttünk. A felvásárolt ter-
mények nagy részét olyan tõke-
erõsebb mezõgazdasággal rendel-
kezõ országokba exportáljuk, mint
Olaszország, Ausztria vagy Német-
ország. 

– Milyen fejlesztéseket tervez-
nek?

– Zalaegerszegi telephelyünkön
újabb tárolót vettünk bérbe, nö-
velve a tárolókapacitást. Egy 120
millió forintos technológiai fejlesz-
tést hajtunk végre, amely a betá-
rolt termények minõségének
megõrzését szolgálja. Mivel hosz-

szú távú tárolásra rendezkedtünk
be, egy olyan számítógépes rend-
szert építünk be, ami többek kö-
zött figyeli a hõmérsékletet, a pá-
ratartalmat. Gond esetén idõben
jelez, és így idõben is lehet beavat-
kozni, amivel jelentõsen csökkent-
hetõ a kockázat. A hosszabb ideig
tartó tárolással, fõleg a kukorica
esetében pedig ki tudjuk várni a
legkedvezõbb felvásárlási árat. A
magas energiaárak miatt egy nap-
erõmû beállítását is tervezzük,
amivel az energiafogyasztás 80
százalékát tudjuk majd biztosítani.  

Hogy állnak most a termény-
felvásárlási árak?

– Minimális visszaesés tapasz-
talható az õszhöz képest. A kuko-
rica ára most 90 ezer forint ton-
nánként, a takarmánybúza 100
ezer, a repce 300 ezer, a naprafor-
gó és a szója is 210-220 ezer forint
tonnánként. Az új kötéseknél, te-
hát az új termésû növények ese-
tében a takarmánybúza 85-90
ezer forint, a kukorica 75 ezer, az
árpa 76 ezer, a repce 220-230
ezer, a napraforgó 200 ezer forint
tonnánként most februárban. A
malmi búza és a takarmánybúza
között most nincs akkora árkü-
lönbség, ami korábban volt. Vi-
szont azt is tudni kell, hogy a mos-
tani inputárakkal egy 3-3,5 tonnát
megcélzó repcetechnológia költ-
sége megközelíti az 500 ezer fo-
rintot hektáronként. Ebbõl kitû-
nik, az eredményességért komoly
harcot kell vívnia a termelõknek. 

– AL –

GABONA GAZDÁK MEZÕGAZDASÁGI SZÖVETKEZETE

Biztos háttérrel a termelõk mögött
A Gabona Gazdák Termelõi Csoport Szövetkezete azzal a céllal jött

létre, hogy a termelõket közös érdekcsoportba tömörítve közös érté-
kesítéssel hozza helyzetbe. Ennél fogva a kisebb termelõket nagyobb
értékesítési szintre, míg a nagyobbakat még nagyobbra emelje. Az
egységes minõség képezi ennek alapját, hiszen így lehet sokkal köny-
nyebben és biztonságosabban piacra vinni a terményeket, mondta ér-
deklõdésünkre SSiimmoonnffaallvvii  EElleemméérr kereskedelmi vezetõ.

Az Agrokem zalaegerszegi telephelye
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